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  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  
  نالمساهمين المحترميالسادة  ةحضر

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

 المجمعة البيانات الماليةتقرير حول 

يشار إليهم مجتمعين (وشركاتها التابعة ") األم الشركة(") مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة شلفقة المر المجمعة البيانات الماليةبتدقيق ا منق
والـدخل  ، لـدخل ا كـل مـن  لقة بها المتعلّ المجمعة بياناتالو، 2010ديسمبر  31المجمع في  بيان المركز المالي والتي تتكون من") المجموعة"بـ 

   .تفسيرية أخرى معلومات، ووملخص للسياسات المحاسبية الهامة، للسنة المنتهية بذلك التاريخوالتدفقات النقدية لكية، التغيرات في حقوق المالشامل، و
  

   المجمعة البيانات الماليةن مسؤولية اإلدارة ع
ة والمعد وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمجمعة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية  المجموعةإن إدارة 

خالية من األخطاء الجوهرية، سواء  مجمعة ت ماليةوعن نظم الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانا، الستخدامها في دولة الكويت
  .كانت ناشئة عن االحتيال أو عن الخطأ

  
  الحسابات راقبيمسؤولية م

 ، وتتطلب تلك المعايير أنوفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لقد قمنا بتدقيقنا. استناداً إلى تدقيقنا المجمعة البيانات الماليةإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول 
خالية من  المجمعة البيانات الماليةنتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت 

  .جوهريةالخطاء األ
   

لمختارة إلـى تقـدير   تستند اإلجراءات ا. ةالمجمع البيانات الماليةتدقيق للمبالغ واإلفصاحات في  أدلّةيتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على 
وعنـد  . خطـأ الحتيال أو عن االسواء كانت ناشئة عن  المجمعة، البيانات الماليةاألخطاء الجوهرية في  مخاطر، بما في ذلك تقييم الحسابات راقبيم
 الماليـة لمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانـات  الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية ل مراقبو، يأخذ مخاطراليام بتقييم تلك الق

يتضمن . وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة ،، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروفالمجمعة
، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانـات  ة من قبل اإلدارةالمحاسبية المعدت مة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديراءالتدقيق كذلك تقييم مال

  .المجمعة المالية
  

  .التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق أدلّةنعتقد أن 
  
   رأيال

وأداءها المالي  2010ديسمبر  31المركز المالي للمجموعة في  ،لماديةمن جميع النواحي االمجمعة تعرض بصورة عادلة،  برأينا، إن البيانات المالية
  .والمعدة الستخدامها في دولة الكويت وتدفقاتها المالية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  
  



 

 

  
  
  

  

  

  

  تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

حول هذه الشركة األم والمعلومات الواردة بتقرير مجلس إدارة  المجمعة الماليةالشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات في رأينا أن 
داء تدقيقنا حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية أل نرى أيضاً أننا. متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المجمعة الماليةالبيانات 

وعقد التأسيس النظام األساسي و وتعديالته، 1960لعام  قانون الشركات التجاريةجميع المعلومات التي يتطلبها تتضمن  المجمعة الماليةأن البيانات و
خالل السنة المنتهية فـي   تقعلم  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،أنه ، وكما نرى أن الجرد قد أجري وفقاً لألصول المرعية اإلجراء ،األم شركةلل

قـد  على وجـه  األم شركة للوعقد التأسيس للنظام األساسي  أووتعديالته،  1960لعام خالفات ألحكام قانون الشركات التجارية م 2010ديسمبر  31
   .نتائج عملياتهاأو لمجموعة ل المركز الماليعلى مادي يكون له تأثير 

  
والتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك  1968لعام  32ألحكام القانون رقم مادية إلى علمنا وجود أية مخالفات  لم يردنرى أيضاً أنه خالل تدقيقنا، 

 .2010ديسمبر  31 السنة المنتهية فيخالل  الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به
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  وشركاتها التابعة) مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة ش

  بيان المركز المالي المجمع

  2010ديسمبر  31في 
  
 

3 

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  إيضاح  

          األصول
  2,429,946     1,600,214   5  النقد والنقد المعادل

  63,431,792     43,026,276   6  ذمم مدينة 
  8,563,846     7,757,408   7  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  3,605,144     3,755,538   8  شركة زميلةاستثمار في 
  2,005,601     1,163,240   9  ةاستثماري اتعقار

  1,020,062     973,225   10  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً
  -     213,865   22  مستحق من الطرف ذي العالقة

  22,576     9,073     أصول غير ملموسة
  41,173     8,579     ممتلكات ومعدات
  81,120,140     58,507,418     مجموع األصول

          
          الملكيةلتزامات وحقوق اال
          لتزامات اال

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

  1,416,334     -   22  عالقةالطرف ذي المستحق إلى 
  288,655     358,221     نهاية خدمة الموظفينمخصص مكافأة 

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

          حقوق الملكية
  30,874,759     30,874,759   13  رأس المال

  312,020     312,020     عالوة إصدار
  1,178,931     1,265,937   14  احتياطي قانوني 
  1,156,817     1,243,823   15  احتياطي اختياري

  153,024     115,641     احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
  )326,743(    352,074     )خسائر متراكمة/(بها أرباح محتفظ

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

  
  
  

  صالح محمد الوزان    بدر عبد اهللا السميط
  نائب رئيس مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة

  

.المجمعة البيانات الماليةذه من هال يتجزأ  تشكل جزءاً 29إلى  9ة على الصفحات من مبينالالمرفقة إن اإليضاحات 



  وشركاتها التابعة) مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة ش

  المجمع الدخلبيان 

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  
  

4 

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  إيضاح  

          اإليــرادات
  8,770,024   6,185,175     إيرادات تمويل

  )453,932(  187,777   8  حصة في نتائج شركة زميلة
  -   34,951   9  عقارات استثمارية استرداد خسارة انخفاض قيمة

  989,165   502,531   17  إيرادات أخرى
     6,910,434   9,305,257  

        فيراالمص
  )1,591,486(  )837,508(  16  خسائر استثمارصافي 

  )4,959,890(  )2,349,441(    تكاليف تمويل
  )1,939,700(  )652,994(  18  مصاريف عمومية وإدارية

  )961,261(  )1,056,108(  19  تكاليف موظفين
  )4,010,134(  )1,091,603(  6  لهامخصص ديون مشكوك في تحصي

  )51,711(  -   9  ةاستثماري اتخسارة انخفاض قيمة عقار
  )59,451(  )52,724(    وإطفاءسـتهالك ا

    )6,040,378(  )13,573,633(  
  )4,268,376(  870,056     والزكاة  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قبل) الخسارة(/الربح

  -   )7,831(    العلمي حصة مؤسسة الكويت للتقدم
  -   )9,396(    الزكاة
  )4,268,376(  852,829     السنة )خسارة(/ربح

        
  )فلس 13.83(  فلس 2.76   20  األساسية والمخففة السهم) خسارة(/ربحية

  
  
  

  .المجمعة البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ  تشكل جزءاً 29إلى  9ة على الصفحات من مبينال المرفقة إن اإليضاحات
  
  

  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة) مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة ش

  المجمعالدخل الشامل بيان 

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  
  

5 

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

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

  75,868   )37,383(    تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
  75,868   )37,383(    لسنةلالدخل الشامل اآلخر )/الخسارة(

  )4,192,508(  815,446     لسنةل ةلالشام )الخسارة(/الدخلإجمالي 
  
  
  
  

.المجمعةالبيانات المالية من هذه ال يتجزأ  تشكل جزءاً 29إلى  9ة على الصفحات من مبينال المرفقة إن اإليضاحات
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  وشركاتها التابعة ) مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة ش

  بيان التدفقات النقدية المجمع

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  إيضاح  

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

        :لـتعديالت ال
  453,932   )187,777(    حصة في نتائج شركة زميلة

  51,711   )34,951(    ريخسارة انخفاض قيمة عقار استثما)/استرداد(
  4,010,134   1,091,603     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  59,451   52,724     وإطفاء ستهالكا
  -   10,434     خسارة من بيع أصول ثابتة

  1,591,486   837,508     صافي خسارة استثمار
  )50,000(  -     مديني مرابحة ووكالة اسالميةإيرادات من 
  4,959,890   2,349,441     تكاليف تمويل

  52,689   82,077     مكافأة نهاية خدمة الموظفينمخصص 
      5,053,888   6,860,917  

  29,810,669   19,313,913     ذمم مدينة
  )661,308(  46,837     ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً

  52,295   )82,887(    مستحق إلى طرف ذي عالقة 
  )759,920(  1,104,973     نة أخرىذمم دائنة وأرصدة دائ

  )9,763(  )12,511(    مكافأة نهاية خدمة الموظفينالمدفوع ل
  35,292,890   25,424,213     األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 

        أنشطة استثمارية
  )32,894(  )31,070(    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شراء

  995,150   -     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةحصل من بيع الم
  )166,793(  )670,000(    ةاستثماري اتشراء عقار

  200,127   -     صافي الحركة في مديني مرابحة ووكالة إسالمية
  50,000   -     مديني مرابحة ووكالة إسالميةإيراد مستلم من 

  99,492   -     باح مستلمةإيرادات توزيعات أر
  )13,185(  -     شراء ممتلكات ومعدات

  )10,658(  )17,061(    شراء أصول غير ملموسة
  1,121,239   )718,131(    الناتج من األنشطة االستثمارية)/المستخدم في(صافي النقد 

  
  )يتبـــع(
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    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  إيضاح  

        أنشطة تمويلية
  24,193   -     المحصل من إصدار رأس المال

  )33,832,583(  )23,186,373(    مرابحة ووكالة إسالميةدائني صافي الحركة في 
  )3,426,947(  )2,349,441(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )37,235,337(  )25,535,814(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  )821,208(  )829,732(    قد المعادلفي النقد والن صافي النقص

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

  
  
  
  
  
  

  .المجمعةلمالية البيانات امن هذه ال يتجزأ  تشكل جزءاً 29إلى  9ة على الصفحات من مبينال المرفقة إن اإليضاحات
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   ة الرئيسيةنشطاألأسيس والت .1

بموجب كتاب التصريح بالتأسـيس   2003دولة الكويت في عام  في ")األم الشركة(") مقفلة. (ك.م.شركة المنار للتمويل واإلجارة شتأسست 
  .2003ديسمبر  6المؤرخ في  1 مجلد 4857رقم 

ممارسة كافة أنشطة التمويل واالستثمار وفقـاً  هي ") المجموعة"يشار إليهم مجتمعين بـ ( التابعة األنشطة الرئيسية للشركة األم وشركاتها إن
  .السمحة لمبادئ الشريعة اإلسالمية

  .تخضع الشركة األم ألحكام وقوانين بنك الكويت المركزي
  .الكويت – 13089الصفاة  22828. ب. المسجل هو ص األم عنوان الشركة إن

وهي تخضع لموافقة المساهمين فـي   2011 مارس 31من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المجمعة البيانات المالية هذه ى إصدارتمت الموافقة عل
  .اجتماع الجمعية العمومية

  
  ة معدلتطبيق المعايير الجديدة وال .2

") IASB("س معايير المحاسبة الدولية ة الصادرة عن مجلمعدلخالل السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات ال
والمطبقة  التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تتعلق بعملياتها") IFRIC("لتقارير المالية عداد اإل ولجنة تفسيرات المعايير الدولية

  . 2010يناير  1 أو ما بعد على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في
) المعدل( 3 تتعلّق بالمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةنتيجة لتلك التطبيقات ى السياسات المحاسبية للمجموعة إن التغيرات الرئيسية عل

 28، ومعيار المحاسبة الدولي "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" 27، والتعديالت الالحقة على معيار المحاسبة الدولي "اندماج األعمال"
بحيث يتم تحميل التكاليف المرتبطة بالحيازة كمصاريف في بيان الدخل المجمع في الفترات التي تتكبد " المنشآت الزميلةاالستثمارات في "

كما يتم معالجة التغيرات في حصة ملكية شركة تابعة ال ينتج عنها فقد السيطرة على أنها معاملة تتم بين حاملي حقوق الملكية وتسجل . فيها
يعاد قياس حصة الملكية المحتفظ بها قبل الحصول على السيطرة وفقاً للقيمة العادلة بتاريخ حصول السيطرة ويتم . ضمن حقوق الملكية

  .االعتراف بأي ربح أو خسارة في بيان الدخل المجمع
  . لمجموعةلالمجمعة البيانات المالية على التعديالت أعاله  يؤثر تطبيقلم 

  .ية على المجموعة للفترة الحالية من دون أن يكون لها أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعةبدأ سريان المعايير والتفسيرات التال
  المعايير 

 8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    •
  ) المعدل(

  القطاعات التشغيلية

 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    •
  ) المعدل(

  اندماج األعمال

  عرض البيانات المالية )المعدل( 1اسبة الدولي معيار المح   •
  بيانات التدفقات النقدية  )المعدل( 7معيار المحاسبة الدولي    •
  التأجير  )المعدل( 17معيار المحاسبة الدولي    •
  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة  )المعدل( 27معيار المحاسبة الدولي    •
  المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة  )لالمعد( 28معيار المحاسبة الدولي    •
  انخفاض قيمة األصول  ) المعدل( 36معيار المحاسبة الدولي    •
  أصول غير ملموسة  ) المعدل( 38معيار المحاسبة الدولي    •
  االعتراف والقياس: األدوات المالية  ) المعدل( 39معيار المحاسبة الدولي    •

  بدأ سريانها بعدمعايير وتفسيرات صدرت ولم ي

قد صدرت ولكن لـم يبـدأ   المطبقة على المجموعة ، كانت المعايير والتفسيرات التالية المجمعة بتاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات المالية
  :سريانها بعد

  بعـد   بـاراً مـن أو مـا   يسري على الفترات السنوية اعت    عرض البيانات المالية ) معدلال( 1معيار المحاسبة الدولي    •
  2011يناير  1
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  بـاراً مـن أو مـا بعـد     يسري على الفترات السنوية اعت    ضريبة الدخل) معدلال( 12معيار المحاسبة الدولي    •
  2012يناير  1
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  )تتمة(ة معدلتطبيق المعايير الجديدة وال .2

  )تتمة( ت ولم يبدأ سريانها بعددرصمعايير وتفسيرات 

اإلفصاحات عن األطراف  )معدلال( 24معيار المحاسبة الدولي    •
  ذات العالقة

  يسري على الفترات السنوية اعتبـاراً مـن أو مـا بعـد       
  2011يناير  1

البيانات المالية الموحدة ) معدلال( 27معيار المحاسبة الدولي    •
 والمنفصلة

  يسري على الفترات السنوية اعتبـاراً مـن أو مـا بعـد     
  2010يوليو  1

  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو ما بعد    العرض: األدوات المالية) معدلال( 32معيار المحاسبة الدولي    •
   2010فبراير  1

  باراً من أو ما بعد يسري على الفترات السنوية اعت    التقارير المالية المرحلية) معدلال( 34معيار المحاسبة الدولي    •
  2011يناير  1

ي المعايير تبن) معدلال( 1لمالية المعيار الدولي إلعداد التقارير ا   •
  الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 

  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو ما بعد 
 2010 يوليو 1

  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو ما بعد    اندماج األعمال) معدلال( 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    •
 2010يوليو  1

: ات الماليةوداأل) معدلال( 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    •
   اإلفصاحات

  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو ما بعد 
 2011 يناير 1

  ما بعد  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو     األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    •
  2013يناير  1

 13تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    •
  مج والء العمالءابر)  المعدل(

  يسري على الفترات السنوية اعتباراً من أو ما بعد   
  2011ناير ي 1

على البيانات  جوهري يلثر مايكون له أت المستقبلية لن في الفتراعندما يبدأ سريانها ع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات توقّت
 .9، باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التطبيقبدء المالية المجمعة للمجموعة في فترة 

التقارير لي إلعداد يتطلب المعيار الدوو .وعدم االعتراف الماليةوااللتزامات األصول متطلبات جديدة تتعلق بتصنيف وقياس يدخل المعيار 
االعتراف : األدوات المالية 39أن يتم قياس كافة األصول المالية المعترف بها والمندرجة ضمن إطار معيار المحاسبة الدولي  9المالية 

هدف إلى تحصيل نموذج أعمال ي وبشكل خاص، فإن استثمارات الدين المحتفظ بها ضمن. والقياس، الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
، يتم التدفقات النقدية التعاقدية والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل فقط في دفعات رأس المال والفائدة على أصل مبلغ رأس المال القائم

ستثمارات في األسهم ويتم قياس كافة استثمارات الدين األخرى واال. قياسها بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة
 .بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة

بالتطبيق مع السماح ، 2013يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو ما بعد  9لتقارير المالية عداد اتطبيق المعيار الدولي إليسري 
ألصول وااللتزامات المالية في ما يتعلق باعلى المبالغ المفصح عنها  جوهرين تطبيق هذا المعيار الجديد سيكون له أثر إ .المبكر له

قررت لجنة المحاسبة  .ومع ذلك، ليس من العملي تقديم تقديرات معقولة لذلك األثر حتى يتم استكمال مراجعة تفصيلية لذلك. مجموعةلل
  . ل التطبيق المبكر لهذا المعيار حتى إشعار آخرتأجي 2009الفنية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الكويت خالل ديسمبر 
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  الهامةالسياسات المحاسبية  .3

  أساس اإلعداد

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ")IFRS(" وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المجمعة الماليةالبيانات  هذه تم إعداد
")IASB(" المطبقة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن ،

هذه التعليمات تتطلب تطبيق كافة المعايير الدولية . في دولة الكويت لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي
محلها متطلبات  تحول المخصص المجمع النخفاض القيمة والتي حل 39ناء متطلبات معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية، باستث

بعد خصم بعض ، للتسهيالت غير النقدية% 0.5للتسهيالت النقدية و% 1 بنسبة بنك الكويت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام
  .ويت المركزي وال تخضع للمخصص الخاصالتي تنطبق عليها تعليمات بنك الك فئات الضمانات

ى إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة مماثلة لتلك المطبقة في السنة السابقة، باستثناء التغيرات الناتجة عن التعديالت عل
  . 2في إيضاح  مبينلتقارير المالية كما هو عداد االمعايير الدولية إل

 البيانات الماليةهذه لقد تم إعداد  .بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة لمجمعةا الماليةالبيانات  هذه تعرض
  .لةعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تسجل وفقاً للقيمة العادالمجمعة 

  
  أساس التجميع

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي يـتم  ). انظر أدناه( تها التابعةاشركو األم البيانات المالية للشركة المجمعة الماليةالبيانات  تتضمن
أو غير مباشر علـى السياسـات الماليـة     اًمباشر اًتأثير األم يكون للشركة حينماهذه السيطرة تتحقق  .األم السيطرة عليها من قبل الشركة

للشركة األم نفس الفترة على أساس يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة  .لتشغيلية للشركة التابعة بهدف االستفادة من أنشطة األخيرةوا
يتم تضمين نتائج الشركات التابعـة  . ات محاسبية غير مماثلة قد تظهريتم عمل تعديالت على أي سياس. باستخدام سياسات محاسبية متماثلة

المجمع من تاريخ الشراء الفعلي أو حتى التاريخ الفعلي للبيع، حسب مقتضـى   في بيان الدخلة، إن وجدت، سنلمكتسبة أو المباعة خالل الا
  .الحال

واإليـرادات   لتزامـات واال صـول يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة على أساس كل بند على حدة بإضافة البنود المتماثلة مـن األ 
  . يتم عند التجميع استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة .لمصروفاتوا

  :إن تفاصيل الشركات التابعة هي كالتالي
          التصويتنسبة الملكية وحق     

  النشاط الرئيسي    بلد التأسيس    2009    2010    اسم الشركات التابعة
بـدر عبـد اهللا   (قاريـة  شركة تساهيل المتحدة الع

  ).م.م.السميط وشريكه ذ
  شراء وبيع عقارات    الكويت    100%    100%  

حمـد عبـد اهللا   (شركة منارات تساهيل العقارية 
  ).م.م.أحمد وشريكه ذ

  إدارة مشاريع    الكويت    100%    100%  

عبد (شركة المنار اكسبريس الستشارات التسويق 
  ).م.م.اهللا سعود البدر وشريكه ذ

  أنشطة استشارات    الكويت    100%    100%  

حمد (شركة المنار الوطنية لالستشارات اإلدارية 
  ).م.م.عبد اهللا مدوح وشريكه ذ

  أنشطة استشارات    الكويت    100%    100%  

  
  المالية األصول  

بموجب عقد تتطلب شـروطه   يتم االعتراف وعدم االعتراف باالستثمارات على أساس تاريخ المتاجرة بحيث يتم شراء أو بيع أي استثمار
ماليـة  ال األصولباستثناء  ،تكاليف المعاملة اًزائدبالقيمة العادلة  مبدئياً وتقاستسليم االستثمار ضمن إطار زمني يتم تحديده بالسوق المعني 

  .والتي تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمصنفة 
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مستحق من الطرف ذي "و" أخرىذمم مدينة "، و"ذمم مدينة"، و"النقد والنقد المعادل: "الية إلى البنود المحددة التاليةاألصول المتصنف 
المالية والغرض منها ويتم تحديد  صولتصنيف إلى طبيعة األاليستند . "القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأصول مالية ب"و" العالقة

  .ولياأل االعترافذلك عند 
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  )تتمة(الهامة السياسات المحاسبية   .3

  )تتمة( المالية األصول  

  الربح الفعلي معدلطريقة 
 معـدل إن . على الفترة المرتبطة بهـا  الربحمالي وتوزيع صل هي طريقة تقتضي احتساب التكلفة المطفأة أل الربح الفعلي معدلإن طريقة 

 ،المالي أو خالل فترة أقصـر لألصل النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع  متحصالتالالذي يخصم فعلياً  معدلهو ال الربح الفعلي
  .إن أمكن ذلك

  النقد والنقد المعادل  
  .رصدة لدى البنوكاألو على النقد بالصندوقيشتمل بند النقد والنقد المعادل   

  ذمم مدينة  
لعادلة، بالصافي من الربح غير المكتسب، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام بالقيمة ا األولييتم قياس الذمم المدينة عند االعتراف 

دوري لمحفظة الذمم  در تحصيلها استناداً إلى تقييمفعلي بالصافي من المخصصات العامة والمحددة للمبالغ التي ال يقّالربح ال معدلطريقة 
مخصصات محددة لتقليل جميع المديونيات التي هبطت  تكوينيتم . عوامل مصاحبة أخرىعلى الظروف االقتصادية الحالية و المدينة بناء

در تكبدها على أساس الخبرة ولكن لم يتم تحديدها بعد وفقاً قُم عمل مخصصات عامة للخسائر التي قها بينما يتيقيمتها إلى القيمة الممكن تحق
  . لمتطلبات بنك الكويت المركزي

  عادلة من خالل الربح أو الخسارةأصول مالية بالقيمة ال
تصنف األصول المالية كأصول بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان األصل المالي محتفظ به لغرض المتاجرة أو مصنف 

  :يصنف األصل المالي كأصول محتفظ بها للمتاجرة إذا .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)i(  ًبغرض بيعه على المدى القصير؛ أوتم شراؤه أساسا  
)ii( باح فعلية قصيرة والتي يوجد دليل على تحقيق أر بإدارتها معاً المجموعةمن محفظة محددة تشمل أدوات مالية تقوم  اًإذا كان جزء

 .األجل مؤخراً

 االعترافح أو الخسارة عند يجوز أن تصنف األصول المالية بخالف تلك المحتفظ بها للمتاجرة كأصول بالقيمة العادلة من خالل الرب
  : إذا األولي

)i(  قد يحدث بطريقة أخرى؛ أو االعترافأو يقلل بنسبة كبيرة أي تفاوت في القياس أو  يلغيكان هذا التصنيف  
)ii(  مالية أو كالهما والتي تدار ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة  التزاماتإذا كان األصل المالي يشكل جزءاً من مجموعة أصول أو

يف داخلياً وفقاً ويتم توفير المعلومات حول هذا التصن المجموعةلعادلة ووفقاً لالستراتيجية الموثقة إلدارة مخاطر أو استثمارات ا
 .لهذا األساس

 لدخلتدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إضافة أي ربح ناتج أو خسارة محققة في بيان ا
   .25في إيضاح  مبينتم تحيد القيمة العادلة على النحو ال. المجمع

  المالية صولانخفاض قيمة األ
بخالف تلك التي تقاس بالقيمة  ماليةال صولاألالتقدير فيما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة  بيان للمركز المالييتم بتاريخ كل 

المالية في حال وجود دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  صولخفض قيمة األتن. العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  . ألصل الماليبا األولي االعترافقد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد  لألصل المالي

) ii(؛ أو در أو الطرف المقابلصعوبات مالية كبيرة للمص) i:(فإن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمتها قد يشمل ،أما بالنسبة للذمم المدينة
  .أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية) iii(الفائدة أو الدفعات األساسية؛ أو سداد توقف أو تخلف عن 

للتسهيالت غير % 0.5للتسهيالت النقدية و% 1أدنى إضافة إلى ذلك، ووفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد 
بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت المركزي وال على كافة التسهيالت االئتمانية النقدية، 

  .مخصص محدد لها يتوجب احتساب
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  )ةتتم( المالية األصول  
  )تتمة( المالية صولانخفاض قيمة األ

القيمة المالية فيما عدا الذمم المدينة التي تنخفض  صوللألصل المالي مباشرة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة لكافة األ القيمة المسجلةتنخفض 
تقيد المبالغ . مقابل حساب المخصص شطبهايتم  ،حينما ال يمكن تحصيل قيمة الذمم المدينة. لها من خالل استخدام حساب مخصص المسجلة

  .المجمع بيان الدخللحساب المخصص في  القيمة المسجلةتدرج التغيرات في . مخصصالمقابل حساب  ،مسبقاً والمشطوبة ،المستردة الحقاً
بعد أن تم  بحدث مابموضوعية وارتبط هذا االنخفاض  ،في فترة الحقة ،ض مبلغ الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمةفي حال انخف

إلى الحد الذي ال تتجاوز  المجمع بيان الدخلسابقاً في  االعتراف بهايتم عكس خسارة انخفاض القيمة التي تم  ،انخفاض القيمةاالعتراف ب
  .انخفاض القيمةاالعتراف بتكلفته المطفأة في حال عدم بتاريخ العكس لألصل المالي  القيمة المسجلةفيه 

  ماليةال صولاألاالعتراف بعدم 
األصل؛ أو عندما  من عترف بهاعندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الم مجموعة فقطاألصل المالي من قبل الاالعتراف بال يتم 
 رمخاطأو االحتفاظ بكافة  مجموعة بتحويلإذا لم تقم ال. الملكية إلى طرف آخر ومزايا مخاطراألصل المالي وكافة  مجموعة بتحويلالتقوم 

يتوجب حصتها المحتفظ بها في األصل وأي التزام مصاحب لمبالغ قد ب فإنها تعترف ،المنقولة صولالملكية وال تزال تسيطر على األ ومزايا
األصل المالي كما تقوم بتسجيل فإنها تعترف ب ،ملكية األصل المالي المنقول ومزايا مخاطربكافة  المجموعةإذا احتفظت . سدادها عليها

  .ون مقابل المتحصالت المستلمةقرض مضم
  
  المالية االلتزامات  

  إسالمية مرابحة ووكالة دائنو  
ل من طرف مقابل وسداده بسعر التكلفة وبشراء أص المجموعةإسالمية تقتضي أن تقوم  تهي معامالاإلسالمية  وكالةالومرابحة الدائني إن 

  .بالتكلفة المطفأةاإلسالمية الدائنة  والوكالةالمرابحة  ذممسجل تُ .زائداً ربح متفق عليه على أساس الدفع المؤجل

  ذمم دائنة
  .الفعلي الربح معدليتم قياس الذمم الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

  عدم االعتراف بااللتزامات المالية
 .ه أو انتهاء صالحية استحقاقهعفاء من االلتزام المحدد أو إلغائاإل تزام المالي فقط عندما يتملال يتم االعتراف باال

  
  شركة زميلةاستثمار في 

. شركة محاصةوهي ليست شركة تابعة أو حصة في  جوهري، تمارس عليها المجموعة تأثير التي الشركة تلك هي الزميلة الشركة إن
ولكن ليس  المستثمر فيهارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة ويعرف التأثير الجوهري بأنه القدرة على المشاركة في القرا

  .أو سيطرة مشتركة على تلك السياساتكلية سيطرة 
باستخدام طريقة احتساب حقوق  المجمعة الماليةالزميلة ضمن هذه البيانات  الشركاتالنتائج واألصول وااللتزامات الخاصة ب تسجيليتم 

  .الملكية المحاسبية
 الحيازةة بتغيرات ما بعد معدلبالتكلفة الالمجمع  لمركز الماليا بيانالزميلة في  الشركاتوفقاً لطريقة حقوق الملكية، تدرج االستثمارات في 

ال يتم إدراج خسائر أي . قيمة أي من االستثمارات الفرديةناقصاً أي انخفاض في  الشركة الزميلةمن صافي أصول  المجموعةفي حصة 
اً من طويلة األجل تشكل، بصورة جوهرية، جزء التي تتضمن أي حصص(الشركة الزميلة في هذه المجموعة تزيد عن حصة  ة زميلةشرك

الشركة التزام قانوني أو استداللي أو قامت بسداد دفعات نيابة عن المجموعة ، إال إذا تكبدت )الشركة الزميلة فيالمجموعة استثمار  صافي
  .الزميلة

دة في تكلفة الحيازة عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد وااللتزامات المحتملة إن أي زيا
تدرج  الشهرة ضمن القيمة المسجلة لالستثمار ويتم اختبار انخفاض  .للشركة الزميلة تم االعتراف بها بتاريخ الحيازة، يتم معاملتها كشهرة

إن أي زيادة في حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد وااللتزامات . ن االستثمارقيمتها كجزء م
  . المحتملة عن تكلفة الحيازة بعد التقييم فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان الدخل المجمع
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في هذه المجموعة األرباح والخسائر إلى مقدار قيمة حصة  تبعاداس، يتم للمجموعة شركة زميلةفي معامالت مع  المجموعةعند دخول 
 .الشركة الزميلة
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  ةاستثماري اتعقار

بما فـي   ،أو ألغراض زيادة رأس المال، ويتم قياسها مبدئياً بالتكلفة/أرض محتفظ بها لهدف اكتساب إيجارات و ةاالستثماري اتيمثل العقار
. انخفاض القيمةمتراكمة نتيجة ، يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً خسائر وليالحقاً لتاريخ االعتراف األ. ك تكاليف المعاملةذل

قيمتهـا الممكـن   على أساس فردي لتحديد ما إذا كانت هذه المبالغ مسـجلة بـأكثر مـن     تقريريتم مراجعة المبالغ المسجلة في تاريخ كل 
  .ر انخفاض القيمة، إن وجدتئخسامقابل عن المبلغ الممكن استرداده يتم أخذ مخصصات  المسجلة وعندما تزيد القيم .دهااستردا

  
  غير ملموسة أصول

بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة نتيجة  وقفليات،جاهزة  برمجيات التي تشتمل علىغير الملموسة  تسجل األصول
 تقريركل  بتاريخيتم  .على مدى األعمار اإلنتاجية التي تقدر بثالث سنواتعلى أساس القسط الثابت  صوليتم إطفاء هذه األ. مةانخفاض القي

  .مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلطفاء مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي
  

  تممتلكات ومعدا

وتشتمل التكلفة على المصاريف . انخفاض القيمةمتراكمة نتيجة خسائر أي والمتراكم الستهالك ناقصاً ابالتكلفة تدرج الممتلكات والمعدات 
  . األصل بحيازةالمتكبدة المرتبطة مباشرة 

ن المرجح أن تتدفق المنافع فقط إذا كان م ،إن أمكن ذلك ،لألصل أو كأصل منفصل القيمة المسجلةتدرج المصاريف الالحقة ضمن 
يتم . للجزء المستبدل االعتراف بالقيمة المسجلةال يتم . ةيوثوقمويمكن قياس تكلفته بللمجموعة االقتصادية المستقبلية المصاحبة لهذا األصل 

  .يهاخالل الفترة المالية التي يتم تكبدها ف المجمع بيان الدخلاألخرى في مبالغ الصيانة والتصليح كافة تحميل 
 هاالستخدام هاحينما يتم تجهيز صولكل من هذه األعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ل طريقة القسط الثابتبيتم احتساب االستهالك 

  . المزمع
ي التقدير مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستهالك مع األخذ في االعتبار أثر أي تغيرات فتقرير يتم بتاريخ كل 

  . المحاسب عنه على أساس مستقبلي
  .الممكن استردادهاالمقدرة  قيمتهلألصل  القيمة المسجلةإذا تجاوزت  الممكن استردادهالألصل مباشرة إلى قيمته  القيمة المسجلةيتم تخفيض 

القيمة لى أنها الفرق بين متحصالت المبيعات وإن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من الممتلكات والمعدات يتم تحديدها ع
  .المجمع بيان الدخلفي  االعتراف بهالألصل ويتم  المسجلة

  

  وغير الملموسةالملموسة  صولاأل انخفاض قيمة

تكبد على  مؤشرلتحدد ما إذا كان هناك وغير الملموسة ها الملموسة صولة ألسجلبمراجعة المبالغ الم تقريربتاريخ كل  المجموعةتقوم 
يتم تحديد المبلغ المقدر الممكن استرداده لهذا األصل حتى يمكن  المؤشر،فإذا ما ظهر مثل ذلك . صولانخفاض قيمة هذه األخسارة نتيجة 

المجموعة بتقدير وإذا لم يكن باإلمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده ألصل فردي، تقوم  ).إن وجدت(تحديد مقدار خسارة انخفاض القيمة 
غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية صول يتم اختبار األ. هذا األصل يندرج ضمنهاالتي  توليد النقدوحدة قيمة الممكن استردادها لال

  .صولعلى انخفاض قيمة هذه األ مؤشرلتحديد ما إذا كان هناك  محددة سنوياً
عند تقدير القيمة المسـتخدمة،  . الالزمة للبيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلىإن القيمة الممكن استردادها هي القيمة العادلة ناقصاً التكاليف 

الخصم الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية لألموال  معدليتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام 
  .والمخاطر المتعلقة باألصل

إلى ) وحدة توليد النقد(بأقل من قيمته المسجلة، يتم تخفيض قيمته المسجلة ) وحدة توليد النقد(الممكن استردادها لألصل  إذا تم تقدير القيمة
  .مباشرة كمصروف نخفاض القيمةويتم االعتراف بخسارة ا. ستردادهامقدار القيمة الممكن ا

لقيمته الممكن  معدلإلى مبلغ التقدير ال) وحدة توليد النقد(ة لألصل في حال عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً، يتم زيادة القيمة المسجل
ة استردادها على أال تتجاوز القيمة المسجلة التي تم زيادتها تلك القيمة المسجلة التي كان من الممكن تحديدها في حال لم تتحقق أي خسار

  .مباشرةكإيراد االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة يتم . سابقة فتراتفي ) وحدة توليد النقد(نتيجة انخفاض قيمة األصل 
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  خدمة نهاية ال مكافأةمخصص   

قانون العمل الكويتي على ل وفقاًيتم احتساب المخصص . عند إتمام فترة الخدمة نهاية الخدمة التي تستحق السداد مكافأةيتم تكوين مخصص 
المخصص  يتم تحديد. إضافية مزاياتوفر تلك العقود  حينماين ومدد الخدمة المتجمعة أو على أساس شروط التعاقد أساس رواتب الموظف

 اًعلى أساس أن هذا االحتساب يمثل أساسالمجمع  بيان المركز الماليينتج فيما لو تم إنهاء خدمات الموظفين بتاريخ  قدتزام الكغير الممول 
  .امزد القيمة الحالية لهذا االلتيعتمد عليه لتحدي اًتقريبي

  
  اتاإليراداالعتراف ب  

  إيرادات من تسهيالت ائتمانية  
وتسجل اإليرادات تؤجل  .العمالءالموقعة مع ضمن اتفاقيات المرابحة والوكالة  التسهيالت االئتمانية عند بداية التعاقديتم تضمين مصروف   

  .على أساس نسبي زمنيكإيرادات عند اكتسابها 

  توزيعات األرباح ادات إير
  .حق في استالم الدفعاتالإيرادات توزيعات األرباح حينما يثبت يتم االعتراف ب

  عموالت إيرادات أتعاب و
 .إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات المتعلقة بهايتم االعتراف ب

  
  العمالت األجنبية ترجمة  

ويـتم  . حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت) العمالت األجنبية( مجموعةلل الوظيفيةبعمالت غير العملة  المقومة تقيد المعامالت  
 ترجمـة يتم إعـادة  . التقريرالبنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ  ترجمةإعادة تقرير بتاريخ كل 

بينمـا ال يـتم   . بعمالت أجنبية حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلةالمقومة القيمة العادلة وب المسجلة البنود غير النقدية
  .البنود غير النقدية التي تقاس وفقاً للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية ترجمةإعادة 

 ترجمـة فـروق ال بينما يـتم إدراج  . المجمع للفترة بيان الدخلفي البنود النقدية  ترجمةوإعادة تسوية الناتجة عن  ترجمةفروق اليتم إدراج   
 ترجمـة باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة  المجمع للفترة بيان الدخلبالقيمة العادلة في المدرجة البنود غير النقدية  ترجمةالناتجة عن إعادة 

فإن  ،وبالنسبة لتلك البنود غير النقدية. الدخل الشامل اآلخرمباشرة في األرباح والخسائر المتعلقة بها ب يتم االعترافالبنود غير النقدية التي 
  .مباشرة الدخل الشامل اآلخرتدرج أيضاً في  ترجمةأي أرباح أو خسائر ناتجة عن ال

بنود  ترجمةيتم  .تخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ التقريربالدينار الكويتي باسللمجموعة ات األجنبية يالعمل التزاماتوأصول يتم عرض   
ة وفي هذه الحالة يـتم  سنة، إال إذا تقلبت أسعار الصرف بشكل كبير خالل هذه السناإليرادات والمصروفات وفقاً لمتوسط أسعار الصرف لل

اطي وتؤخذ إلى احتي دخل شامل آخر، كالناتجة، إن وجدت ترجمةفروقات اليتم تصنيف . استخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت
  .في الفترة التي يتم فيها بيع العمليات األجنبيةالمجمع  بيان الدخلفي  تلك ترجمةتدرج فروقات ال. العمالت األجنبية للمجموعة ترجمة

    
  زكاة

 ويحمل. 2006لعام  46باحتساب مخصص للزكاة وفقاً لما تقتضيه متطلبات القانون رقم  مجموعة، قامت ال2007ديسمبر  10اعتباراً من 
  .المجمع مبلغ الزكاة المحتسب وفقاً لهذه المتطلبات في بيان الدخل

  
  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الخاصة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي  المجموعةيتم إدراج حصة . أن تساهم في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقانون المجموعةعلى 
  .فيها المساهمة وفقاً للقانون عةالمجموكمصروف في الفترة التي يطلب من 

  
  توزيعات أرباح

 يتم فيها اعتماد هذهيتم االعتراف بتوزيعات األرباح لمساهمي الشركة األم كالتزامات في البيانات المالية المجمعة للمجموعة في الفترة التي 
  ). 21إيضاح (التوزيعات من قبل الجمعية العمومية السنوية 
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  )تتمة(الهامة  السياسات المحاسبية  .3

  مخصصات

 أن معـه  المـرجح  من يكون سابق لحدث نتيجة و استدالليأ حالي قانوني المجموعة التزام على يكون عندما فقط بالمخصص عترافاال يتم

   . مااللتزا لمبلغ وقموث تقدير إجراء إمكانية مع ،االلتزام لتسوية قتصاديةالتي تمثل منافع ا للموارد صادراً تدفقاً ذلك يتطلب
ـ  ،التقريربتاريخ  للمصروفات الالزمة لسداد االلتزام حالي تقدير أفضل إلظهار وتعديلها تقرير كل تاريخ في المخصصات مراجعة يتم م توي

  . خصمها إلى القيمة الحالية حينما يكون التأثير مادياً
  

  تمويلتكاليف 

  .التي تتكبد فيهافي بيان الدخل المجمع في الفترة  تكاليف التمويلاالعتراف بيتم 
  
  واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  هامة أحكام محاسبية .4

يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات بشأن القيم  ،3ة في إيضاح مبينال مجموعةخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية لل
تلك التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها تستند إلى عامل . ل مصادر أخرىالتي ال تتضح بسهولة من خال لتزاماتواال صولة لألسجلالم

  .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات ،الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة
ي يتم فيها مراجعة تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الت. بشكل مستمر المصاحبةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 

بينما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على  ،التقدير وذلك في حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط
  .كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية

  للمجموعة أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية

، للمنشأة، في إطار تطبيق السياسات المحاسبية )انظر أدناه(عن تلك التي تتعلق بالتقديرات  التالية، بعيداً الهامة امقامت اإلدارة بوضع األحك
  .المجمعة الماليةفي البيانات  المعترف بهاوالتي كان لها أثر كبير على المبالغ 

  تصنيف االستثمارات

  .الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل أو كاستثمار  للبيع احمتمار استثمار تصنيفه كاستث حيازةعند المجموعة تقرر إدارة 
وتقوم المجموعة بتصنيفها كاستثمارات بالقيمة . تصنف المجموعة كافة استثماراتها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  .ةموثوقيكانية تحديد قيمتها العادلة بمع إميعها على المدى القصير ب لغرض أساساً اذا تم شراؤهإ العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

والتي لها خطـر   التقريراالفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ فيما يلي   
    :خالل السنة المالية الالحقة لتزاماتواال صوللأل المسجلةل مادي على القيمة كبير يؤدي إلى تعدي

  تقييم استثمارات في أسهم غير مسعرة
  :إن تقييم االستثمارات في أسهم غير مسعرة يستند عادةً إلى واحدة مما يلي

 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛  •

 مماثل إلى حد كبير؛  القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر •

 التدفقات النقدية المتوقعة والمخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة على البنود ذات شروط مماثلة وخصائص المخاطر؛ أو •

 .نماذج تقييم أخرى •

  خسائر انخفاض قيمة التسهيالت التمويلية
كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في بيان لتحديد ما إذا  شهريعلى أساس  التمويلية هاتقوم المجموعة بمراجعة لتسهيالت

مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى  تقديريجب أن تتخذ اإلدارة أحكام حول  ،وبصفة خاصة. المجمع الدخل
تة من األحكام وعدم التأكد، تلك التقديرات تستند بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاو. المخصصات المطلوبة

  .وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات
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  )تتمة(واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  هامة محاسبيةأحكام   .4

  )تتمة( األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

  واألعمار اإلنتاجية لملموسةوغير ا الملموسة صولانخفاض قيمة األ
يتم . 3ة في إيضاح مبينطبقاً للسياسات المحاسبية الوغير الملموسة الملموسة  صولسنوياً باختبار انخفاض قيمة األ المجموعةتقوم إدارة 

لتدفقات النقدية المقدرة تستخدم هذه الطريقة توقعات حول ا. ألصل ما على أساس طريقة القيمة المستخدمة الممكن استردادهاتحديد القيمة 
  .ت السوقمعدالعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم وفقاً ل

مبلغ  سيتغير كل من. واإلطفاء االستهالك يومبلغصول الملموسة وغير الملموسة بتحديد األعمار اإلنتاجية لأل المجموعةتقوم إدارة 
  .ا كان العمر اإلنتاجي الفعلي يختلف عن العمر اإلنتاجي المتوقع لألصلبشكل كبير إذ للفترةل المحمواإلطفاء االستهالك 

  
  النقد والنقد المعادل .5

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  -   25,587     نقد بالصندوق
  2,429,946   1,574,627     لدى البنوكنقد 
     1,600,214   2,429,946  
  

  ذمم مدينة  .6

    2010    2009  
  دينار كويتي    ر كويتيدينا    

  86,831,634   64,393,958     مجمل الذمم المدينة
  )15,101,795(  )11,978,032(    إيرادات مؤجلة: ناقصاً
  )8,298,047(  )9,389,650(    مخصص ديون في تحصيلها: ناقصاً

  63,431,792   43,026,276     بالصافي –ذمم مدينة 

كـان مجمـل الـذمم المدينـة البـالغ       ،2010ديسمبر  31في . يوماً وأقل منتظمة بشكل كامل 90 كانت الذمم المدينة التي تستحق خالل
  . منتظم بشكل كامل) دينار كويتي 61,569,550: 2009ديسمبر  31(دينار كويتي  40,157,000

طلب عمل مخصص عام تتبع المجموعة متطلبات بنك الكويت المركزي بشأن احتساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها والتي تت
يتوجب استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق عليها تعليمات بنك الكويت المركزي وال بعد لكافة التسهيالت االئتمانية % 1بواقع 

  .مخصص محدد لها احتساب
ي تنطبق عليها متطلبـات  مخصص محدد طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات، الت احتسابتم ي

  .يوماً 90بنك الكويت المركزي، للذمم المدينة التي تستحق بعد أكثر من 
  التحليل العمري للمديونيات التي انخفضت قيمتها 

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  5,796,897   4,404,993     يوماً 180 – 91
  7,963,255   5,905,104     يوماً 360 – 181

  11,501,932   13,926,861     يوماً  360أكثر من 
  25,262,084   24,236,958     المجموع
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  )تتمة( مدينة ذمم  .6

  تحليل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

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

  8,298,047   9,389,650     المجموع

  الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  المجموع    مخصص عام    مخصص محدد  
  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  

  8,298,047   507,893   7,790,154   2010يناير  1الرصيد في 
  1,091,603   )173,391(  1,264,994   ةخالل السن )المسترد/(المحمل

  9,389,650   334,502   9,055,148   2010بر ديسم 31الرصيد في 
        

  4,287,913   857,572   3,430,341   2009يناير  1الرصيد في 
  4,010,134   )349,679(  4,359,813   خالل السنة) المسترد/(المحمل

  8,298,047   507,893   7,790,154   2009ديسمبر  31الرصيد في 

في االعتبار أي تغير في الجدارة االئتمانية للذمم المدينة من تاريخ المنح المبدئي  مجموعةمدينة، تأخذ الم ذملتحديد إمكانية استرداد أي 
) دينار كويتي 19,886,413: 2009ديسمبر  31(دينار كويتي  18,607,750تحتفظ المجموعة بمبلغ . لالئتمان حتى تاريخ التقرير

توجد ضرورة الحتساب مزيد من مخصصات االئتمان أكثر من مخصص الديون المشكوك  بأنه الاإلدارة  ترى. مديونياتهاكضمان على 
  .في تحصيلها
  .ومسجلة في دولة الكويت مة بالدينار الكويتيمقو للمجموعة للذمم المدينة القيم المسجلة

دائني  مقابلكضمان مرهون  )دينار كويتي 55,953,380: 2009ديسمبر  31(دينار كويتي  30,651,046تتضمن الذمم المدينة مبلغ 
لكل فئة  القيمة المسجلةإن الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل  ).11انظر إيضاح (إسالمية  مرابحات ووكاالت

  ).25إيضاح  انظر(من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله 
  

  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .7

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  199,956   133,430     استثمارات في أسهم وصناديق محلية مدرجة
  8,080,547   7,340,502     استثمارات في أسهم وصناديق محلية غير مدرجة 
  283,343   283,476     استثمارات في أسهم وصناديق أجنبية غير مدرجة 

     7,757,408   8,563,846  
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  شركة زميلةاستثمار في  .8

  :هي كالتاليللمجموعة الزميلة  تفاصيل الشركةإن 
      التصويتنسبة الملكية وحق         

  النشاط الرئيسي    2009    2010    بلد التأسيس    اسم الشركة
  أنشطة تمويلية    %20    %20    قطر    ق.م.ش بيت التمويل القطريشركة 

وهي شركة تم تأسيسها . ق.م.من حصص ملكية شركة بيت التمويل القطري ش% 20نسبة  ءبشراالمجموعة  قامت، 2008مارس  10في 
إن استثمار . في دولة قطر وتتمثل أنشطتها الرئيسية في القيام بأنشطة تمويل العمالء والمشاريع وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحة

: 2009ديسمبر  31( 2010ديسمبر  31دينار كويتي في  3,755,538 دليبلغ ما يعا. ق.م.المجموعة في شركة بيت التمويل القطري ش
شركة دينار كويتي والتي تم تسجيلها ضمن استثمار في  1,900,430 بمبلغمتضمناً شهرة ناتجة عن الحيازة  )دينار كويتي 3,605,144

  . زميلة

  :الزميلة هي كالتالي ارات في الشركةثماالست ديإن الحركة في رص
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  4,081,131   3,605,144     الرصيد في بداية السنة
  )453,932(  187,777     حصة في نتائج شركة زميلة

  )97,923(  -     توزيعات أرباح مستلمة
  75,868   )37,383(    ترجمة عمالت أجنبية تعديالت

     3,755,538   3,605,144  

  :ليي امك مبينللمجموعة الزميلة  لشركةلية المتعلقة باملخص المعلومات الماإن 
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

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

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

  
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  2,978,306   2,643,708     مجموع اإليرادات
  )2,269,658(  938,884     )الخسارة/(الدخلمجموع 

  )453,932(  187,777     حصة المجموعة من النتائج
  
   عقارات استثمارية .9

  :تاليكالإن تفاصيل العقارات االستثمارية للمجموعة هي 
بما  دينار كويتي 510,000تبلغ قيمتها بتكلفة  2008في عام بموجب اتفاق مشاركة الكويت  –قطعة أرض في المهبولة تم شراء  )أ 

 دينار كويتي 493,240يبلغ  2010ديسمبر  31القيمة العادلة لنسبة ملكية المجموعة في  متوسطإن %. 83.6يمثل نسبة ملكية بواقع 
  . )كويتيدينار  458,289: 2009(

ديسمبر  31متوسط القيمة العادلة في إن  .670,000بتكلفة تبلغ قيمتها  2010الكويت في عام  –حيل تم شراء قطعة أرض في الفحي )ب 
  .)ال شيء: 2009( دينار كويتي 724,163يبلغ  2010

ل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استناداً إلى تقييم تم إجراؤه في ذلكتم التوص ال يمثلون أطراف مين مستقلين التاريخ من قبل مقي
  .ل إلى هذا التقييم بالرجوع إلى أسعار معامالت في السوق لعقارات مماثلةتم التوص. بالمجموعة ذات عالقة
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  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً  .10

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  57,717   28,489     مصاريف مدفوعة مقدماً
  52,589   40,167     وخصومات مدينة ذمم موظفين

  312,825   312,825   قابلة لالستردادودائع 
  499,075   499,075     دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زميلة

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

  إسالمية مرابحة ووكالةدائنو  .11

مايو  25شهراً ويكون آخر قسط في  24مليون دينار كويتي ليتم سدادها على  17.5الشركة األم بحيازة مرابحة بمبلغ قامت  ،2009 في
  %.6.75بربح سنوي بواقع  2011
 :2009ديسمبر  31(دينار كويتي  30,651,046 مضمونة بحق تحويل الذمم المدينة بما قيمته الدائنةاإلسالمية والوكالة  ةالمرابحذمم 

  ). 6انظر إيضاح ( )دينار كويتي 55,953,380
  .سنوياً )%7.61: 2009ديسمبر  31( %7.28 اإلسالميةالمرابحة والوكالة دائني تكلفة  معدلمتوسط بلغ 

  
  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .12

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  265,088   1,279,340     ذمم تجارية دائنة
  120,140   201,919     ة ومستحقات أخرى للموظفينرواتب مستحق

  291,201   257,816     دائنةتوزيعات أرباح 
  72,304   80,135     مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

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

     1,897,237   792,264  
  

  رأس المـال .13

ديسمبر  31(فلس لكل سهم  100سهم مصرح به ومصدر بقيمة  308,747,591على  2010ديسمبر  31كما في يشتمل رأس المال 
  .مدفوعة بالكامل نقداً )فلس لكل سهم 100 سهم مصرح به ومصدر بقيمة 308,747,591: 2009

   ).نار كويتيدي 30,874,759: 2009ديسمبر  31( 2010ديسمبر  31دينار كويتي في  30,874,759بلغ رأس المال المدفوع 
  

  احتياطي قانوني .14

إلى االحتياطي القانوني حتى يصل ة سنمن ربح ال% 10يتم تحويل ، األم لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركةألحكام وفقاً   
من رأس المال % 5نسبة إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا توزيع . مال المدفوع كحد أدنىال من رأس% 50هذا االحتياطي إلى 

   .ه التوزيعاتهذ لتغطيةفيها األرباح المتراكمة  كفيالتي ال ت سنواتالمدفوع في ال
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  احتياطي اختياري .15

تم ي. االختياريإلى االحتياطي  ، تقررها الجمعية العمومية العادية،ربح السنةمن نسبة  يتم تحويل ،األموفقا ألحكام النظام األساسي للشركة   
ال توجد قيود علـى  . بناء على توصية من مجلس اإلدارة األم جمعية عمومية عادية للشركةاجتماع تم اتخاذه في يهذا التحويل بقرار  إيقاف

  .االختياريالتوزيعات من االحتياطي 
  
  استثمارات  خسائر صافي .16

  2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  

  )1,583,164(  )837,508(  لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة ألصول مالية با
  )9,891(  -   من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خسارة

  1,569   -   إيرادات توزيعات أرباح
  )837,508(  )1,591,486(  

  
  إيرادات أخرى  .17

  2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  

  233,806   211,416   يرادات أتعاب تمويلإ
  38,457   38,001   إيرادات أتعاب محصلة

  23,299   50,037   إيرادات إيجار
  80,704   -   أتعاب إدارة

  612,899   203,077   أخرى
   502,531   989,165  

  
  مصاريف عمومية وإدارية  .18

  2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  

  839,045   -   عمالت أجنبيةخسارة تحويل 
  140,397   27,435   أتعاب إدارة

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

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

  10,844   4,950   تكاليف استشارات تكنولوجيا معلومات
  10,394   5,516   تكاليف بنكية

  5,760   8,100   مصاريف كفالة
  13,007   30,128   مصاريف هاتف

  24,549   24,103   تكاليف نظافة ومراسلة
  16,530   10,599   مصاريف انترنت
  87,310   24,219   مصاريف مهنية

  328,389   337,030   أخرى
   652,994   1,939,700  
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  تكاليف موظفين  .19
  2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي  

  795,240   764,474   رواتب وعالوات
  52,689   82,077   نهاية الخدمة مكافأةمخصص 

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

  91,898   79,257   أخرى
   1,056,108   961,261  
  

  األساسية والمخففةالسهم  )خسارة(/ربحية .20

  :كما يلي السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  السنةبتقسيم ربح األساسية والمخففة السهم  )رةخسا(/ربحيةيتم احتساب 
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  )4,268,376(  852,829     السنة) خسارة(/ربح
  308,733,888   308,747,591     المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للشركة األم 

  )فلس 13.83(  فلس 2.76     األساسية والمخففة السهم) خسارة(/ربحية

  .ال يوجد أي أسهم مخففة محتملة
  

  توزيعات أرباح  .21

المدققة للمجموعة للسنة  المجمعةالسنوية المالية البيانات على  ووافقت 2010أغسطس  8تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 
ديسمبر  31لم يقترح مجلس اإلدارة توزيع أي أرباح عن السنة المنتهية في  .رباحي أتوزيع أعدم  وعلى 2009يسمبر د 31 المنتهية في

2010.   
  

  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  .22

والشركات التـي  وعائالتهم  بالمجموعةالتنفيذيين  دراءوالموأعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين المساهمين على  ألطراف ذات العالقةتشتمل ا  
مـن قبـل    عليهاتم الموافقة وي ،تجاري بحتتبادل ساس أعلى  األطراف ذات العالقةتتم كافة المعامالت مع . يملكون حصصاً رئيسية فيها

  .المجموعةإدارة 
  :هي كما يلي المجمعة الماليةالبيانات  هذه التي تظهر في األطراف ذات العالقةإن األرصدة والمعامالت مع 

    
2010  

  
2009  

  دينار كويتي    دينار كويتي    
   147,292   72,888   ذمم مدينة  )أ
  8,009,404   7,310,329   استثمارات مدارة من قبل المساهم الرئيسي  )ب
  -   213,865   .)ق.م.شركة بيت التمويل القطري ش(طرف ذي عالقة  منمستحق   )ج
  1,416,334   -   .)ق.م.ي ششركة بيت التمويل القطر(مستحق إلى طرف ذي عالقة   )د
      الرئيسييناإلدارة  موظفيمدفوعات   )هـ

  489,869   506,071   أخرى قصيرة األجل ياازواتب ومر  
  161,682   201,587   ما بعد التوظيف زايام  
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  معلومات القطاع .23

م مراجعتها بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي إلى معلومات التقارير المالية الداخلية التي تتات األعمال استناداً قطاعيتم تحديد 
تمثل عناصر مميـزة  األعمال ات قطاعإن . رئيسيينتنقسم قطاعات األعمال إلى قطاعين . امن أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه

عن تلك التي توجد في قطاعـات أعمـال   قوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لالنكشاف للمخاطر ولها مزايا تختلف تللمجموعة، حيث 
  .أخرى

  2010  

  المجموع    بنود غير موزعة    استثمار    تمويل  
  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  

  6,910,434     160,458     315,384   6,434,592   إيرادات القطاع
  )6,057,605(    )1,779,053(    )837,508(    )3,441,044(  مصاريف القطاع

  852,829     )1,618,595(    )522,124(    2,993,548   نتائج القطاع
  58,507,418     705,667     13,175,261     44,626,490   أصول القطاع

  24,343,164     2,255,458     -     22,087,706   التزامات القطاع
  

  2009  

  المجموع    بنود غير موزعة    استثمار    تمويل  
  دينار كويتي    دينار كويتي    كويتيدينار     دينار كويتي  

  9,760,758     666,902     51,569     9,042,287   إيرادات القطاع
  )14,029,134(    )2,121,367(    )2,098,698(    )9,809,069(  مصاريف القطاع

  )4,268,376(    )1,454,465(    )2,047,129(    )766,782(  نتائج القطاع
  81,120,140     584,736     14,673,666     65,861,738   أصول القطاع

  47,771,332     857,285     1,639,968     45,274,079   التزامات القطاع
  
  ارتباطات  .24

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  25,000     -     الستثمارات  هغير مستدعا ارتباطات
  
  األدوات المالية  .25

  رأس المال مخاطرإدارة 

من خالل  إلى المتعاملين معهاوتعظيم العائد  على أساس المنشأة المستمرةعلى مواصلة عملياتها  ان مقدرتهامجموعة رأسمالها لضمتدير ال
  . االستخدام األمثل للدين وحقوق الملكية

 5 في إيضاح مبينالنقد والنقد المعادل الو، 11ة في إيضاح مبينالدين الذي يشتمل على القروض المن  المجموعةرأسمال  هيكلتكون ي
، وعالوة على التوالي 15و 14و 13 اتفي إيضاح مبينكما هو  االحتياطياتالمدفوع وحقوق الملكية التي تشتمل على رأس المال و

  .واحتياطيات أخرىوأرباح محتفظ بها اإلصدار 
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  )تتمة(المالية  األدوات  .25

  )تتمة( رأس المال مخاطرإدارة 

  :الرفع المالي معدل
  :هو كما يلي في نهاية السنة الماليالرفع  معدلإن 

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

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

  42,844,133   20,487,492     صافي الدين
  33,348,808   34,164,254     حقوق الملكية

  %128   %60     حقوق الملكيةنسبة صافي الدين إلى 
  

  السياسات المحاسبية الهامة

أساس القياس وأساس االعتراف بالدخل وإن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة والطرق المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف، 
  .المجمعة الماليةالبيانات  هذه ولح 3ة في إيضاح مبيناألصول وااللتزامات المالية شريحة من شرائح والمصروفات، فيما يتعلق بكل 

  
  شرائح األدوات المالية

    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

        أصول مالية
  2,429,946   1,600,214     النقد والنقد المعادل

  63,431,792   43,026,276     ذمم مدينة
  8,563,846   7,757,408     أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

        
        التزامات مالية

  45,274,079   22,087,706     دائنو مرابحة ووكالة إسالمية
  761,262   1,841,135     ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  1,416,334   -     عالقةالطرف ذي المستحق إلى 
  

  أهداف إدارة المخاطر المالية
ل تقوم إدارة المجموعة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بعمليات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي تُعنى بتحلي

العملة األجنبية ومخاطر أسعار وتشمل مخاطر (تشمل هذه المخاطر مخاطر السوق . االنكشاف للمخاطر من حيث درجة وحجم المخاطر
  .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةومخاطر التشغيل، و، )األسهم

  
  مخاطر السوق

أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  المخاطر الناتجة عن تأثير تغيراتإن مخاطر السوق هي 
تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة االنكشاف لمخاطر . مة ما لديها من أدوات ماليةأو قي المجموعةاألسهم على حجم إيرادات 

  .السوق في إطار الحدود المقبولة مع تعظيم العائد في الوقت نفسه
  .ألسهمتعرضها بشكل رئيسي للمخاطر المالية الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار ا المجموعةإن أنشطة 
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  )تتمة(المالية  األدوات  .25

  )تتمة(مخاطر السوق 

    إدارة مخاطر العمالت األجنبية
يتم إدارة . بإتمام بعض المعامالت المدرجة بعمالت أجنبية ومن ثم ينشأ خطر االنكشاف لمخاطر تقلبات أسعار الصرف المجموعةتقوم 

  .لمعتمدة ومن خالل الرصد المتواصل لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبيةمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في حدود السياسة ا
  :تاريخ التقرير هي كما يليبالنقدية المقومة بعمالت أجنبية  المجموعةإن القيم المسجلة ألصول 

  األصول      
          2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي          

  353,935   259,761       دوالر أمريكي

  .التزامات مالية مقومة بعمالت أجنبية كما بتاريخ التقرير المجموعةس على لي

  تحليل حساسية العمالت األجنبية
مقابل الدينار الكويتي مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن % 5زادت بنسبة /، إذا كانت العمالت األجنبية قلّت2010 ديسمبر 31في 

  .ربح السنة لن يتغير بشكل مادي

   أسعار األسهمخاطر م
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم أو قيمة أسعار األسهم 

ع تدير المجموعة المخاطر من خالل توزي. تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم. المستقلة
بنسبة  تقلّ/زادت، إذا كانت أسعار األسهم 2010ديسمبر  31في . االستثمارات بالنسبة للقطاعات الجغرافية وتركز أنشطة قطاعات األعمال

  . ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن ربح السنة لن يتغير بشكل رئيسي5%
 

  مخاطر التشغيل

وفي حال فشل فاعلية . من فشل النظم أو األخطاء البشرية أو الغش أو األحداث الخارجية مخاطر التشغيل هي تلك المخاطر التي تنتج
  . سلبية أو تؤدي إلى خسارة ماليةأو تنظيمية الرقابة، يمكن أن تسبب مخاطر التشغيل أضرار للسمعة ويكون لذلك آثار قانونية 

لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى  لدى المجموعة منظومة من السياسات واإلجراءات التي يتم تطبيقها
وتدار مخاطر التشغيل للتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات ومراقبة مخاطر التشغيل . المرتبطة بالنشاط المصرفي والمالي للمجموعة

  .الشامل كجزء من أسلوب إدارة المخاطر

ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية يتفق األسلوب المتبع بالمجموعة مع 
  .المؤسسات الماليةوالممارسات المثلى إلدارة ورقابة المخاطر التشغيلية لدى 
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  مخاطر االئتمان
وللحد من هذه  .خسائر ماليةللطرف اآلخر تكبد امما يسبب التزاماته سداد في ة المالية أحد أطراف األداعدم قدرة تتمثل مخاطر االئتمان في 

سياسات  يهالدإن المجموعة . ذوي مالءة ماليةوأفراد  ومؤسسات ماليةمن شركات  ذوي مالءة ماليةعمالء المخاطر، تتعامل المجموعة مع 
وتتضمن هذه السياسات تجنب التركز االئتماني، . واحد وذي عالقة مقابل وإجراءات للحد من انكشافها لمخاطر االئتمان تجاه أي طرف

ويتم . وتعمل المجموعة على الحد من مخاطر التركزات االئتمانية األخرى عن طريق االضطالع بمعامالت مع عدد كبير من العمالء
  .مراجعة كافة السياسات المتعلقة باالئتمان واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة

  األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان الحد
ويظهر الحد األقصى لالنكشاف . المجمع بيان المركز المالييبين الجدول التالي الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصر 

  :الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى قبل أثر التخفيف من خالل استخدام
    2010    2009  
  دينار كويتي    دينار كويتي    

  2,429,946   1,574,627     والنقد المعادلالنقد 
  63,431,792   43,026,276     ذمم مدينة

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

     45,127,593   66,174,563  

األدوات المالية، يمكن الرجوع إلى اإليضاحات  شرائحمن  شريحةنكشاف لمخاطر االئتمان لكل لمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى لال
  .المعينة بتلك الشرائح

تقوم المجموعة بإدارة خطر االنكشاف لمخاطر االئتمان من خالل استخدام ضمانات وتوزيع أصول المجموعة على أنواع األنشطة 
  .وقطاعات األعمال المختلفة

ضمان المطلوب يعتمد على تقييم للمخاطر االئتمانية للطرف المقابل، ويتم تطبيق إرشادات حول قبول أنواع الضمانات مبلغ ونوع ال
  .التقييم أساليبو

  :فيما يلي أنواع الضمانات التي يتم الحصول عليها
  ضمانات نقدية •
  كفاالت بنكية •
  عقارات مدرة للدخل وغير مدرة للدخل •
  أخرى أسهم وأدوات مالية إسالمية  •

وتنص سياسة المجموعة على . تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات وطلب ضمانات إضافية إذا تطلب األمر ذلك وفقاً للعقد المبرم
وبصفة عامة، ال تقوم . التصرف في العقارات التي يتم تملكها بالشكل السليم، وتستخدم المحصالت لخفض أو سداد الدين المستحق

  .بشغل أي عقارات تتملكها ألغراض العمل المجموعة
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  )تتمة(مخاطر االئتمان 

  المالية صولالجدارة االئتمانية حسب فئة األ
ن إ. تستفيد المجموعة في إدارة المحفظة المالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب المخاطر

في التصنيف فهي تلك التي تُقدر بالحد األدنى لمخاطر الخسائر المالية الناتجة من تخلف " عالية"مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة 
يتضمن ذلك التسهيالت الممنوحة للشركات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر والقدرة على . الطرف المتعهد عن الوفاء بالتزاماته

فتشمل كافة التسهيالت األخرى التي " متوسطة"أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة . تراوح بين الدرجة الجيدة والممتازةالسداد التي ت
تُقدر المخاطر النهائية الحتمال تكبد خسارة مالية من الجدارة . "النخفاض القيمة"يلتزم السداد فيها بكافة الشروط التعاقدية وال تتعرض 

  . "العالية"أعلى من تلك المخاطر المصنفة ضمن نطاق الجدارة  دلمعب" متوسطةال"
  .على أساس نظام التصنيف االئتماني بالمجموعة الماليةألصول جدول أدناه الجدارة االئتمانية ليبين ال

      لم ينقضِ تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها  
  

    متوسطةفئة     فئة عالية
انقضى استحقاقها 

  المجموع    هاأو انخفضت قيمت
  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  
                2010ديسمبر  31

  1,574,627     -     -     1,574,627   النقد والنقد المعادل
  64,393,958     24,236,958     20,776,149     19,380,851   )مجمل( ذمم مدينة

  312,825     -     -     312,825   ذمم دينة أخرى
  213,865     -     -   213,865   حق من الطرف ذي العالقةمست
   21,482,168     20,776,149     24,236,958     66,495,275  
  
      لم ينقضِ تاريخ استحقاقها ولم تنخفض قيمتها  
  

    متوسطةفئة     فئة عالية
انقضى استحقاقها 
  المجموع    أو انخفضت قيمتها

  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  
                2009ديسمبر  31

  2,429,946     -     -     2,429,946   النقد والنقد المعادل
  86,831,634     25,262,084     32,890,551     28,678,999   )مجمل( ذمم مدينة

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

  مخاطر السيولة

إن نهج المجموعة . إن مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها
ماتها عند االستحقاق، سواء في ظل ظروف طبيعية في إدارة هذه المخاطر هو دوام التأكد، قدر اإلمكان، من توافر سيولة كافية للوفاء بالتزا

  .أو قاسية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة
تأخذ إدارة المجموعة على عاتقها المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة حيث قامت باعتماد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة 

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة . صير، ومتوسط األجل ومتطلبات إدارة السيولةلغرض إدارة عمليات التمويل ق
  . والرصد المتواصل للتدفقات النقدية المتوقّعة والفعلية ومضاهاة تواريخ استحقاق األصول المالية
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  )تتمة(مخاطر السيولة 

 : كما يليهي لتزامات المالية اللإن قائمة السيولة 

خالل شهر   
    واحد

  من شهر إلى
    أشهر 3

أشهر إلى  3من 
  المجموع    أكثر من سنة    شهراً 12

  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  
                    2010ديسمبر  31

  22,087,706     7,252,387     7,526,007     3,539,841     3,769,471   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة
  1,841,135     -     -     1,841,135     -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

   3,769,471     5,380,976     7,526,007     7,252,387     23,928,841  
  

خالل شهر   
    واحد

  من شهر إلى
    أشهر 3

أشهر إلى  3من 
  وعالمجم    أكثر من سنة    شهراً 12

  دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي    دينار كويتي  
                    2009ديسمبر  31

  45,274,079     10,907,894     24,983,573     7,436,339     1,946,273   دائنو مرابحة ووكالة إسالمية
  761,262     -     -     761,262    -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  1,416,334     1,416,334     -     -     -   طرف ذي عالقةمستحق إلى 
   1,946,273     8,197,601     24,983,573     12,324,228     47,451,675  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية

  .هري عن قيمتها المسجلةال تختلف بشكل جوالمجمع  ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألدوات المالية بتاريخ بيان المركز المالي
  :على النحو التالي يتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية

العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي لها شروط وظروف ثابتة والمتاجر بها في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار  يتم تحديد القيم •
 .بتاريخ التقرير المعروضةلكية المسعرة، فقد تم تحديد القيمة العادلة استناداً إلى األسعار وبالنسبة لجميع أدوات حقوق الم .السوق النشط

وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمقبولة بشكل عام استناداً إلى تحليل  األخرىيتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية  •
 .سعار من معامالت السوق الحالية واألسعار التجارية ألدوات مماثلةالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام أ

  مستويات القيمة العادلة

  :تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي. بواسطة طرق التقييمة بالقيمة العادلة سجليحلل الجدول التالي األدوات المالية الم
 طة ألصول أو التزامات متطابقة؛في أسواق نش) ةمعدلغير ال( روضةاألسعار المع: 1المستوى  •

الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام، سواء بصورة مباشرة  1المتضمن في المستوى  روضمعلومات غير السعر المع: 2المستوى  •
 )أي مشتقة من األسعار(أو غير مباشرة ) مثل األسعار(

 ).معلومات غير ظاهرة(ن السوق معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تلك المرصودة م: 3المستوى  •
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  )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2010ديسمبر  31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 ارةالخس

 133,430    7,623,978   -   7,757,408 

  

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2009ديسمبر  31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

 199,956    8,363,890   -   8,563,846 

  

  


