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اإنه ملن دواعي �سروري اأن اقدم لكم التقرير ال�سنوى ال�س�د�س ل�سركة املن�ر للتمويل والإج�رة وهي ال�سنة ال�س�د�سة منذ ت�أ�سي�س ال�سركة التى �سهدت ا�ستمرار 

التداعي�ت ال�سعبة للم�س�كل والأزم�ت القت�س�دية الدولية على م�ستوى القت�س�د الكلى واجلزئى التى ظهرت فى الربع الأخري من ع�م 2008 ول تزال اآث�ره� 

ممتدة اإىل اليوم.

 

اإن ع�م 2009 ي�ستحق و�سفه بع�م حتدى البق�ء للعديد من ال�سرك�ت واملوؤ�س�س�ت الع�ملية واملحلية التى ع�نت من انح�س�ر موجة الئتم�ن وجف�ف من�بع 

ال�سيولة التى ل ميكن لأى �سركة اأن ت�ستمر وتبقى بدونه� مهم� ك�نت درجة جودة موؤ�سراته� امل�لية.

ومل� ك�نت موؤ�سرات الربحية والنمو هى معي�ر تقييم اأداء الإدارة الفع�لة فى الظروف القت�س�دية الطبيعية ف�إن القدرة على البق�ء وال�ستمرار هى املعي�ر 

الأ�س��سى لتقييم اأداء الإدارة الفع�لة فى الظروف القت�س�دية ال�سعبة التى جتف به� من�بع ال�سيولة .

لقد ا�ستط�عت الإدارة التنفيذية ل�سركة املن�ر بف�سل اهلل وتوفيقه خالل ال�سنة امل�لية ال�سعبة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2009 من حتقيق الت�ىل :

اإع�دة جدولة القرو�س الق�سرية الأجل التى ح�سلت عليه� �سركة املن�ر التى حل اجله� على فرتات متو�سطة الأجل ومب� يتن��سب مع هيكل اإيرادات ال�سركة     (1
وذلك عرب احل�سول على ت�سهيالت ائتم�نية جديدة لهذا الغر�س .

اإع�دة هيكلة الت�سهيالت الئتم�نية املمنوحة لعمالء �سركة املن�ر الذين ع�نوا من الأزمة القت�س�دية مم� مكنهم من البق�ء وال�ستمرار فى دفع الأق�س�ط   (2
امل�ستحقة عليهم .

تخفي�س امل�س�ريف الرئي�سية لل�سركة بدون الت�سحية ب�مل�س�ريف الالزمة لقي�م ال�سركة بن�س�طه� الرئي�سى .  (3
اإع�دة هيكلة بع�س الإدارات الرئي�سية لل�سركة املرتبطة ب�لن�س�ط ب�لن�س�ط الرئي�سى لل�سركة وذلك لرفع م�ستوى الف�علية فى الأداء  .  (4

اإع�دة بن�ء هيكل مبيع�ت ال�سركة وذلك عرب الرتكيز على العمالء والقط�ع�ت الأقل ت�أثرا ب�لأزمة القت�س�دية   (5

  

اإن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة ينظرون بتف�وؤل اإىل الأداء املتوقع ل�سركة املن�ر فى ال�سنة احل�لية 2010  وال�سنوات الالحقة وذلك على اأ�س��س 

م� يلى :

وجود بوادر على عودة الدورة الئتم�نية للعمل وتقدمي الت�سهيالت لالأفراد واملوؤ�س�س�ت .  (1
وجود بوادر على تع�فى الأ�سواق امل�لية والعق�رية على امل�ستوى املحلى والدوىل  .  (2

م�س�ريع التنمية التى تنوى احلكومة الكويتية القي�م به� .  (3

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

اآله  �سـيدن� حممد وعلى  وال�سالم على  وال�سالة  الع�ملني  ، احلمدهلل رب  الرحـيم  الرحمن  ب�سم اهلل 

و�سحبه اأجمعني. 

ح�سرات ال�سـ�ده امل�س�همني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته،

  

لقد ق�مت موؤ�س�سة ك�بيت�ل انتلجن�س الع�م امل��سى وبعد اأن تركت الأزمة امل�لية الع�ملية ت�أثرياته� على ال�سرك�ت الع�ملة ب�لكويت  بخف�س  التقييم الئتم�نى 

 . B+ اإىل م�ستوى BB + للعديد من ال�سرك�ت الع�ملة فى الكويت ومنه� �سركة املن�ر من م�ستوى

                           

لقد حققت ال�سركة الع�م امل��سى خ�س�رة عن نت�ئج اأعم�له� للفرتة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2009 بلغت (4,268,376) دين�ر كويتى حيث بلغت خ�س�رة ال�سهم 

الواحد(13.83) فل�س ، فيم� بلغت اإجم�ىل الإيرادات 7,713,771 دين�ر كويتى ، كم� بلغ حقوق امل�س�همني لل�سركة   33,348,808 دين�ر كويتى هذا وقد قرر 

جمل�س الإدارة اأن يرفع اإىل اجلمعية العمومية لل�سركة اقرتاح بعدم بتوزيع ارب�ح على امل�س�همني عن ال�سنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009.

خت�م� ف�إنني اأتوجه ب�ل�سكر اإىل اهلل عز وجل على م� اآلت اإليه الأمور بعد الع��سفة امل�لية التى �سربت الع�مل ب�أ�سره واإىل اأ�سح�ب الف�سيلة اأع�س�ء هيئة 

الفتوى والرق�بة ال�سرعية لل�سركة واإىل م�س�همي ال�سركة والإخوة اأع�س�ء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الع�ملني ب�ل�سركة على م� بذلوه من جهد 

الع�م امل��سى . وال�سكر مو�سول لل�س�دة بنك الكويت املركزى ووزارة التج�رة وال�سن�عة .

كم� ي�سرين اأن اأرفع ب�لني�بة عن جمعيتكم العمومية وجمل�س الإدارة والع�ملني يف ال�سركة اإىل مق�م �سمو اأمري البالد املفدى و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو 

رئي�س جمل�س الوزراء اأ�سمى اآي�ت الإمتن�ن والعرف�ن مل� يولونه من رع�ية وعن�ية لالإقت�س�د الوطني وللموؤ�س�س�ت وال�سرك�ت الع�ملة فيه وحفظ اهلل الكويت 

و�سعبه� من كل مكروه . 

 

            وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�تــة ،،،

           

           

بدر عبداهلل ال�سميط             

            رئي�س جمل�س الإدارة 
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املحتويات

تقرير هيئة الرق�بة ال�سرعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة ال�سرعية

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وعلى اآله و�سحبه.  

اإىل م�ساهمي �سركة املنار للتمويل والإجارة املحرتمون 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

وفقًا لعقد الرتباط املوقع مع هيئة الرقابة ال�سرعية، قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 

2009/12/31م، لإبداء الراأي يف مدى التزام ال�سركة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، كما مت بيانها يف الآراء والإر�ساردات والقرارات ال�سرعية 
التي مت اإ�سدارها من قبلنا.  

تقع م�سوؤولية اللتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية على اإدارة ال�سركة، اأما م�سوؤوليتنا فتنح�سر يف اإبداء 

راأي م�ستقل يف مدى التزام ال�سركة بذلك بناء على تدقيقنا.  

لقد قمنا بتدقيقنا الذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ اإجراءات التدقيق واحل�سول على جميع املعلومات والتف�سريات والإقرارات التي 

نعتربها �سرورية لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأن ال�سركة ملتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، كما مت بيانها من قبلنا.  

اإن تدقيقنا قام على اأ�سا�س فح�س عينات من كل نوع من اأنواع العقود واملعامالت املنفذة خالل الفرتة، ونعتقد باأن اأعمال التدقيق التي 

قمنا بها توفر اأ�سا�سا منا�سبًا لإبداء راأينا.  

وبناء على ما تقدم، نفيد مبا يلي:

اإن ال�سركة خالل ال�سنة املالية املحددة، ملتزمة بتنفيذ واجباتها جتاه تنفيذ العقود واملعامالت طبقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، كما   -

مت بيانها يف الآراء والإر�سادات والقرارات ال�سرعية التي مت اعتمادها من قبلنا.  

تقع م�سئولية اإخراج الزكاة على امل�ساهمني.   -

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

هيئة الرقابة ال�سرعية

      اأ.د. حممد عبد الرازق الطبطبائي             اأ.د. بدر عبد الرازق املا�س         د. عبد الباري حممد علي م�سعل

                          رئي�س الهيئة                                  ع�سوًا                  ع�سوًا

التاريخ:

1431/3/17 هــ
2010/3/3 م
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 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش
 البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقمين

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

 

 
 
 
 

 
 صفحـــة  فهـــرس

   
 9-3   المستقمين الحسابات يمراقب تقرير

   
 1  9009ديسمبر  13في المجمع  بيان المركز المالي

   
 4  9009ديسمبر  13 لمسنة المنتيية فيالمجمع  بيان الدخل

   
 5  9009ديسمبر  13 لمسنة المنتيية فيالمجمع  الشاملبيان الدخل 

   
 6  9009ديسمبر  13 لمسنة المنتيية فيالمجمع  بيان التغيرات في حقوق الممكية

   
 8-7  9009ديسمبر  13 لمسنة المنتيية في المجمع يان التدفقات النقديةب
   

 10-9  المجمعة  إيضاحات حول البيانات المالية
   

 
 

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 
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تقريـــر املحا�سبيـــن امل�ستقليــــن
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقمين
 

 المساىمين المحترمينحضرات السادة 
 ( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 
 المجمعة البيانات الماليةتقرير حول 

يشةار إلةييم مجتمعةين بةة )وشةركاتيا التابعةة "( األم الشةركة)"( مقفمةة. )ك.م.المنةار لمتمويةل واإلجةارة ش شةركةلفقةة المر  المجمعةة البيانات الماليةةبتدقيق ا منق
التغيةةرات فةةي والةةدخل الشةةامل، و ، لةدخلا كةةل مةةنل المجمعةةة بيانةةاتالو ، 9009ديسةمبر  13المجمةةع فةةي  بيةان المركةةز المةةاليوالتةةي تتكةةون مةةن "( المجموعةة"

يضاحات تفسيرية أخرىوممخص لمسياسات المحاسبية اليامة، لمسنة المنتيية بذلك التاريخدية والتدفقات النقمكية، حقوق الم   .، وا 
 

  المجمعة البيانات الماليةمسؤولية اإلدارة عن 
وتشمل ىذه المسؤولية . اليةإلعداد التقارير الموعرضيا بصورة عادلة وفقًا لممعايير الدولية  المجمعة البيانات الماليةمسؤولة عن إعداد المجموعة إدارة إن 

ة عن بصورة عادلة خالية من أخطاء جوىرية، سواء كانت ناشئ المجمعة البيانات المالية، تطبيق واالحتفاظ برقابة داخمية لغرض إعداد وعرض تصميم
 .ية معقولة حسب الظروفتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسباو ، وتشمل مسؤولية اإلدارة اختيار احتيال أو عن خطأ

 
 الحسابات راقبيمسؤولية م

، وتتطمب تمك المعايير أن وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيق لقد قمنا بتدقيقنا. استنادًا إلى تدقيقنا المجمعة البيانات الماليةإن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي حول 
جراء ا خالية من  المجمعة البيانات الماليةلتدقيق لمحصول عمى تأكيد معقول فيما إذا كانت نتقيد بمتطمبات قواعد السموك الميني وأن نقوم بتخطيط وا 

 .أخطاء جوىرية
  

لمختارة إلى تقدير تستند اإلجراءات ا. المجمعة البيانات الماليةيتضمن التدقيق القيام بإجراءات لمحصول عمى بّينات تدقيق ثبوتية لممبالغ واإلفصاحات في 
يةام وعنةد الق. سةواء كانةت ناشةئة عةن احتيةال أو عةن خطةأ المجمعةة، البيانةات الماليةةاألخطةاء الجوىريةة فةي  مخةاطرمةا فةي ذلةك تقيةيم ، بالحسابات راقبيم

، جمعةةالم الماليةةالحسةابات فةي االعتبةار إجةراءات الرقابةة الداخميةة لممنشةأة والمتعمقةة باإلعةداد والعةرض العةادل لمبيانةات  مراقبو، يأخذ مخاطرالبتقييم تمك 
يتضةمن التةدقيق كةذلك . وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخمية لةدى المنشةأة ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف

 .المجمعة الماليةي لمبيانات ، وكذلك تقييم العرض اإلجمالالمحاسبية المعدة من قبل اإلدارةمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات ءتقييم مال
 

 .نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصمنا عمييا كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق
 
 
 

 

 

 الةةةرأي
وأدائيا المةالي،  9009 ديسمبر 13في لممجموعة تظير بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوىرية، المركز المالي  جمعةفي رأينا، أن البيانات المالية الم

 .وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية بذلك التاريخ وفقًا لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

 تقرير حول متطمبات قانونية وتنظيمية أخرى
لةواردة بتقريةر مجمةس اإلدارة حةول ىةذه البيانةات والمعمومةات ا المجمعةة الماليةةفي رأينا أيضًا أن الشركة األم تحةتفظ بةدفاتر محاسةبية منتظمةة وأن البيانةات 

أن البيانةات حصمنا عمى كافة المعمومات والتفسيرات التي رأيناىا ضةرورية ألداء تةدقيقنا و  نرى أيضًا أننا. متفقة مع ما ىو وارد في الدفاتر المجمعة المالية
أنةةو فةي حةدود المعمومةةات التةي تةةوافرت ، و األم شةركةالنظةةام األساسةي لمتجاريةة و قةانون الشةةركات الجميةع المعمومةات التةةي يتطمبيةا تتضةةمن  المجمعةة الماليةة

أو مركزىةا المجموعةة نشةاط عمةى مادي قد يكون لو تأثير عمى وجو األم شركة لمنظام األساسي لم خالفات ألحكام قانون الشركات التجارية أوملدينا لم تقع 
  .المالي

 
والتعةديالت الالحقةة لةو فةي شةأن النقةد وبنةك  3968لعةام  19ألحكةام القةانون رقةم ماديةة لى عممنا وجود أيةة مخالفةات لم يرد إنرى أيضًا أنو خالل تدقيقنا، 

 .9009ديسمبر  13 السنة المنتيية فيخالل  الكويت المركزي وتنظيم المينة المصرفية والتعميمات المتعمقة بو

 
 
 
 

 سعود الحميدي. د  جاسةم أحمةد الفيةد
 فئة أ 53مراقب حسابات مرخص رقم   فئة أ 51رقم مرخص ت مراقب حسابا

 الحميدي وشركاه  من الفيد وشركاه ديمويت وتوش
 عضو مستقل في بيكر تيمي العالمية  
 

 9030 مارس 13

2009
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 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعالدخل بيان 

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 
 

4 

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     اإليــرادات

 3359675994   8,770,094   إيرادات تمويل
 355055768   (355935486) 36 إيرادات استثمار(/خسائر)صافي 

 3765637   (451,919) 8 شركة زميمةحصة في نتائج 
 705307   505000   مديني مرابحة ووكالة اسالميةإيرادات من 
 350555366   9195365  37 إيرادات أخرى

   7,731,773   3450755589 
     فير االمص

 (656945974)  (459595890)  تكاليف تمويل
دارية  (3,979,468)  (3,919,700) 38 مصاريف عمومية وا 

 (353635933)  (9635963) 39 تكاليف موظفين
 (350075771)  (450305314) 6 مخصص ديون مشكوك في تحصيميا
-    (535733) 9 خسارة انخفاض قيمة عقار استثماري

طفاءسةتيالك ا  (665900)  (595453)  وا 
  (33,989,347)  (3058145096) 
 حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العمميمخصصات  قبلالربح (/الخسارة)

  ة والزكا
 
(4,968,176) 

  
 159435556 

 (995374) -    حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 (495544) -    الزكاة

 153695818  (459685176)  السنة ربح(/خسارة)
     
 فمس 30.13   (فمس 31.81) 90 ربحية السهم(/خسارة)

 
 
 

 .المجمعة البيانات الماليةمن ىذه ال يتجزأ  جزءاً  تشكل 10إلى  9المبينة عمى الصفحات من  المرفقة إن اإليضاحات
 
 

 
 
 
 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.لمنار لمتمويل واإلجارة ششركة ا

 بيان المركز المالي المجمع

 9009ديسمبر  13في 
 

 

3 

 ديسمبر 13  
9009  

 ديسمبر 13
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     األصول

 159535354   9,499,946  5 النقد والنقد المعادل
 9759595595   61,413,799  6 ذمم مدينة 

 3353395357   8,561,846  7 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 450835313   1,605,344  8 زميمة شركةاستثمار في 

 358905539   9,005,603  9 ةاستثماري اتعقار 
 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالة ومدين

 1585754   3,090,069  30 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً 
 905870   99,576   أصول غير ممموسة

 785487   43,371   ممتمكات ومعدات
 33859595794   83,390,340   مجموع األصول

     الممكيةلتزامات وحقوق ال 
     لتزامات ال 

 7755715739   45,974,079  33 دائنو مرابحة ووكالة إسالمية
 355595384   799,964  39  وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة

 351645019   3,436,114  99 مستحق إلى طرف ذي عالقة
 9455799   988,655   نياية خدمة الموظفينمخصص مكافأة 
 8057155673   47,773,119   مجموع اللتزامات

     حقوق الممكية
 1058585610   10,874,759  31 رأس المال

 101,956   139,090   عالوة إصدار
 353785913   3,378,913  34 احتياطي قانوني 
 353565837   3,356,837  35 احتياطي اختياري

 775356   3515094   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
 159435611   (1965741)  أرباح محتفظ بيا(/خسائر متراكمة)

 1755375391   11,148,808   ع حقوق الممكيةمجمو 
 33859595794   83,390,340   مجموع اللتزامات وحقوق الممكية

 
 
 

 صالح محمد الوزان  بدر عبد اهلل السميط
 نائب رئيس مجمس اإلدارة  رئيس مجمس اإلدارة

 

.المجمعة البيانات الماليةمن ىذه جزأ ال يت تشكل جزءاً  10إلى  9المبينة عمى الصفحات من المرفقة إن اإليضاحات 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.لمنار لمتمويل واإلجارة ششركة ا

 بيان المركز المالي المجمع

 9009ديسمبر  13في 
 

 

3 

 ديسمبر 13  
9009  

 ديسمبر 13
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     األصول

 159535354   9,499,946  5 النقد والنقد المعادل
 9759595595   61,413,799  6 ذمم مدينة 

 3353395357   8,561,846  7 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 450835313   1,605,344  8 زميمة شركةاستثمار في 

 358905539   9,005,603  9 ةاستثماري اتعقار 
 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالة ومدين

 1585754   3,090,069  30 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً 
 905870   99,576   أصول غير ممموسة

 785487   43,371   ممتمكات ومعدات
 33859595794   83,390,340   مجموع األصول

     الممكيةلتزامات وحقوق ال 
     لتزامات ال 

 7755715739   45,974,079  33 دائنو مرابحة ووكالة إسالمية
 355595384   799,964  39  وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة

 351645019   3,436,114  99 مستحق إلى طرف ذي عالقة
 9455799   988,655   نياية خدمة الموظفينمخصص مكافأة 
 8057155673   47,773,119   مجموع اللتزامات

     حقوق الممكية
 1058585610   10,874,759  31 رأس المال

 101,956   139,090   عالوة إصدار
 353785913   3,378,913  34 احتياطي قانوني 
 353565837   3,356,837  35 احتياطي اختياري

 775356   3515094   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
 159435611   (1965741)  أرباح محتفظ بيا(/خسائر متراكمة)

 1755375391   11,148,808   ع حقوق الممكيةمجمو 
 33859595794   83,390,340   مجموع اللتزامات وحقوق الممكية

 
 
 

 صالح محمد الوزان  بدر عبد اهلل السميط
 نائب رئيس مجمس اإلدارة  رئيس مجمس اإلدارة

 

.المجمعة البيانات الماليةمن ىذه جزأ ال يت تشكل جزءاً  10إلى  9المبينة عمى الصفحات من المرفقة إن اإليضاحات 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.لمنار لمتمويل واإلجارة ششركة ا

 بيان المركز المالي المجمع

 9009ديسمبر  13في 
 

 

3 

 ديسمبر 13  
9009  

 ديسمبر 13
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     األصول

 159535354   9,499,946  5 النقد والنقد المعادل
 9759595595   61,413,799  6 ذمم مدينة 

 3353395357   8,561,846  7 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 450835313   1,605,344  8 زميمة شركةاستثمار في 

 358905539   9,005,603  9 ةاستثماري اتعقار 
 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالة ومدين

 1585754   3,090,069  30 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً 
 905870   99,576   أصول غير ممموسة

 785487   43,371   ممتمكات ومعدات
 33859595794   83,390,340   مجموع األصول

     الممكيةلتزامات وحقوق ال 
     لتزامات ال 

 7755715739   45,974,079  33 دائنو مرابحة ووكالة إسالمية
 355595384   799,964  39  وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة

 351645019   3,436,114  99 مستحق إلى طرف ذي عالقة
 9455799   988,655   نياية خدمة الموظفينمخصص مكافأة 
 8057155673   47,773,119   مجموع اللتزامات

     حقوق الممكية
 1058585610   10,874,759  31 رأس المال

 101,956   139,090   عالوة إصدار
 353785913   3,378,913  34 احتياطي قانوني 
 353565837   3,356,837  35 احتياطي اختياري

 775356   3515094   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
 159435611   (1965741)  أرباح محتفظ بيا(/خسائر متراكمة)

 1755375391   11,148,808   ع حقوق الممكيةمجمو 
 33859595794   83,390,340   مجموع اللتزامات وحقوق الممكية

 
 
 

 صالح محمد الوزان  بدر عبد اهلل السميط
 نائب رئيس مجمس اإلدارة  رئيس مجمس اإلدارة

 

.المجمعة البيانات الماليةمن ىذه جزأ ال يت تشكل جزءاً  10إلى  9المبينة عمى الصفحات من المرفقة إن اإليضاحات 

�� �0

اإن الإي�س�ح�ت املرفقة املبينة على ال�سفح�ت من 16 اإىل 37 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البي�ن�ت امل�لية املجمعة

�� �0

ا آرة شوا  ر.ك.م) . ( ا آو 
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  31 د 
2008 

 31 د 
2007 

 در آ  در آ إح 
    )ارهد إ( 

    ال
 دلاا 3,556,288  3,251,154  6  وا 
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ة ز  ر4,081,131  9 ا  - 
ررات ا 10  1,890,519  - 
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اإن الإي�س�ح�ت املرفقة املبينة على ال�سفح�ت من 16 اإىل 37 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البي�ن�ت امل�لية املجمعة

بيان املركز املايل املجمع

كما يف 31 دي�سمرب 2009

بيان الدخل املجمع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

81,120,140118,252,794

47,771,33280,735,671

33,348,80837,517,123
81,120,140118,252,794

2009

(4,268,376)3,169,838

  10.31 فلس(13.83 فلس)

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعالدخل بيان 

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 
 

4 

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     اإليــرادات

 3359675994   8,770,094   إيرادات تمويل
 355055768   (355935486) 36 إيرادات استثمار(/خسائر)صافي 

 3765637   (451,919) 8 شركة زميمةحصة في نتائج 
 705307   505000   مديني مرابحة ووكالة اسالميةإيرادات من 
 350555366   9195365  37 إيرادات أخرى

   7,731,773   3450755589 
     فير االمص

 (656945974)  (459595890)  تكاليف تمويل
دارية  (3,979,468)  (3,919,700) 38 مصاريف عمومية وا 

 (353635933)  (9635963) 39 تكاليف موظفين
 (350075771)  (450305314) 6 مخصص ديون مشكوك في تحصيميا
-    (535733) 9 خسارة انخفاض قيمة عقار استثماري

طفاءسةتيالك ا  (665900)  (595453)  وا 
  (33,989,347)  (3058145096) 
 حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العمميمخصصات  قبلالربح (/الخسارة)

  ة والزكا
 
(4,968,176) 

  
 159435556 

 (995374) -    حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 (495544) -    الزكاة

 153695818  (459685176)  السنة ربح(/خسارة)
     
 فمس 30.13   (فمس 31.81) 90 ربحية السهم(/خسارة)

 
 
 

 .المجمعة البيانات الماليةمن ىذه ال يتجزأ  جزءاً  تشكل 10إلى  9المبينة عمى الصفحات من  المرفقة إن اإليضاحات
 
 

 
 
 
 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعالدخل بيان 

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 
 

4 

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     اإليــرادات

 3359675994   8,770,094   إيرادات تمويل
 355055768   (355935486) 36 إيرادات استثمار(/خسائر)صافي 

 3765637   (451,919) 8 شركة زميمةحصة في نتائج 
 705307   505000   مديني مرابحة ووكالة اسالميةإيرادات من 
 350555366   9195365  37 إيرادات أخرى

   7,731,773   3450755589 
     فير االمص

 (656945974)  (459595890)  تكاليف تمويل
دارية  (3,979,468)  (3,919,700) 38 مصاريف عمومية وا 

 (353635933)  (9635963) 39 تكاليف موظفين
 (350075771)  (450305314) 6 مخصص ديون مشكوك في تحصيميا
-    (535733) 9 خسارة انخفاض قيمة عقار استثماري

طفاءسةتيالك ا  (665900)  (595453)  وا 
  (33,989,347)  (3058145096) 
 حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العمميمخصصات  قبلالربح (/الخسارة)

  ة والزكا
 
(4,968,176) 

  
 159435556 

 (995374) -    حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 (495544) -    الزكاة

 153695818  (459685176)  السنة ربح(/خسارة)
     
 فمس 30.13   (فمس 31.81) 90 ربحية السهم(/خسارة)

 
 
 

 .المجمعة البيانات الماليةمن ىذه ال يتجزأ  جزءاً  تشكل 10إلى  9المبينة عمى الصفحات من  المرفقة إن اإليضاحات
 
 

 
 
 
 
 



20092009

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.جارة ششركة المنار لمتمويل واإل

 المجمعالدخل الشامل بيان 

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 
 

5 

 ديسمبر  13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 153695818   (459685176)  ربح السنة(/خسارة)

     الدخل الشامل اآلخر
 775356   755868   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 775356   755868   نةمسلالدخل الشامل اآلخر 
 159465994   (453995508)  مسنةلالدخل الشامل (/الخسارة)إجمالي 

 
 
 
 

.المجمعةالبيانات المالية من ىذه ال يتجزأ  تشكل جزءاً  10إلى  9المبينة عمى الصفحات من  المرفقة إن اإليضاحات
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بيان الدخل ال�سامل املجمع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

3,246,994 (4,192,508)

اإن الإي�س�ح�ت املرفقة املبينة على ال�سفح�ت من 16 اإىل 37 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البي�ن�ت امل�لية املجمعة

ش
شركة المنار لمتمويل واإلجارة 

.م.
ك

( .
مقفمة

 )
وشركاتها التابعة 

 

بيان التغيرات في حقوق الممكية المجمع
 

لمسنة المنتيية في 
13
 

ديسمبر 
9009
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عالوة إصدار
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قانوني
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اختياري
 

 
احت

ياطي ترجمة 
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أرباح محتفظ بها
 /

(
خسائر متراكمة
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صدار رأس المال

إ
 

 
365399

 
 

 
85064

 
 

 
 -

 
 

 -
 

 
 -

 
 

 -
 

 
945391
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1058745759
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351,094
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11,148,808
 

  
ضاحات 
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9 

إلى 
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تشكل جزءاً 
 

ال يتجزأ 
من ىذه 

البيانات المالية
 

المجمعة
. 

 

37,103,783
236,446

3,246,994
-

(3,070,100)
37,517,123

24,193
(4,192,508)
33,348,808

ع
و
م

ج
مل
 ا

ي
ت
ي
و
ك
نار 

ي
د



20092009

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 بيان التدفقات النقدية المجمع 

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

8 

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 
     األنشطة التمويمية

 916,446   945391   رأس المال إصدارالمحصل من 
 (958615590) -    مدفوعةأرباح توزيعات 

 555895113   (1158195581)  إسالمية مرابحة ووكالةدائني صافي الحركة في 
 (653115386)  (154965947)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (1,377,999)  (175915,117)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويمية
 (1055314)  (8935908)  في النقد والنقد المعادل صافي النقص

 155565988   159535354   السنة النقد والنقد المعادل في بداية 
 159535354   954995946  5 السنة  النقد والنقد المعادل في نهاية

     
     غير نقدية ةمعامم

     ط استثماريانش
من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى المحول 

 شركة زميمةاستثمار في 
 

  -  9185977 
 
 
 
 
 
 

 .المجمعةالبيانات المالية من ىذه ال يتجزأ  تشكل جزءاً  10إلى  9المبينة عمى الصفحات من  المرفقة إن اإليضاحات
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ���� ��

اإن الإي�س�ح�ت املرفقة املبينة على ال�سفح�ت من 16 اإىل 37 ت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من هذه البي�ن�ت امل�لية املجمعة

بيان التدفقات النقدية املجمع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2009

 وشركاتها التابعة ( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 بيان التدفقات النقدية المجمع

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

7 

 ديسمبر  13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  كويتي دينار إيضاح 
     األنشطة التشغيمية

 153695818   (4,968,176)  ربح السنة(/خسارة)
     :لةتعديالت ال

طفاء ستيالكا  665900   59,453   وا 
 350075771   4,030,314   مخصص ديون مشكوك في تحصيميا

 (355055768)  3,593,486   استثمار( ربح/)صافي خسارة
 (3765637)  451,919   شركة زميمة حصة في نتائج

 (705307)  (50,000)  مديني مرابحة ووكالة اسالميةإيرادات من 
-    53,733   خسارة انخفاض قيمة عقار استثماري

 656945974   4,959,890   تكاليف تمويل
 785178   59,689   مكافأة نياية خدمة الموظفينمخصص 

    6,860,937   9,395,173 
 (3056445906)  99,830,669   ذمم مدينة

 3865010   (663,108)  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً 
 351645019   595995   مستحق إلى طرف ذي عالقة 
 (351815513)  (759,990)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

-    (9,761)  سداد مكافأة نياية خدمة الموظفين
 (3,989,997)  15,999,890   األنشطة التشغيمية (المستخدم في/)الناتج منصافي النقد 

     األنشطة الستثمارية
 (159365100)  (19,894)  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شراء

 750905403   995,350   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمحصل من بيع 
 (958885183) -    راء استثمار في شركة زميمةش

 (358905539)  (366,791)  شراء عقار استثماري
 459165437   9005397   صافي الحركة في مديني مرابحة ووكالة إسالمية

 695980   505000   مديني مرابحة ووكالة إسالميةإيراد مستمم من 
 875070   995499   إيرادات توزيعات أرباح مستممة

 (935419)  (315385)  شراء ممتمكات ومعدات
 ( 395067)  (305658)  شراء أصول غير ممموسة

 453555369   3,393,919   صافي النقد الناتج من األنشطة الستثمارية
 

 (يتبةةةع)

35,292,890(1,282,297)

1,121,2394,155,162

بيان التدفقات النقدية املجمع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

(37,235,337)
(821,208)
3,251,154

2,429,946

(3,177,999)
(305,134)
3,556,288

3,251,154



20092009

�� ���� ��

التاأ�سي�س والأن�سطة الرئي�سية  .1

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

9 

  ة الرئيسيةنشطاأل أسيس و الت .1
بموجةب كتةاب التصةريح بالتأسةيس رقةم  9001دولةة الكويةت فةي عةام  فةي "(األم الشةركة)"( مقفمةة. )ك.م.المنار لمتمويل واإلجةارة ششركة تأسست 
 .9001ديسمبر  6المؤرخ في  3مجمد 4857

التمويل واالستثمار وفقةًا لمبةادئ ممارسة كافة أنشطة ىي "( المجموعة"يشار إلييم مجتمعين بة ) األنشطة الرئيسية لمشركة األم وشركاتيا التابعة إن
 .السمحة الشريعة اإلسالمية

 .تخضع الشركة األم ألحكام وقوانين بنك الكويت المركزي
 .الكويت – 31089الصفاة  99898. ب. المسجل ىو ص األم عنوان الشركة إن

 .9030 رسما 13من قبل مجمس اإلدارة بتاريخ  المجمعة البيانات الماليةتمت الموافقة عمى إصدار 
 
 تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة  .2

"( IASB)"خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية 
والمطبقة عمى  ايير المحاسبة الدولية والتي تتعمق بعممياتياالتابعة لمجمس مع"( IFRIC)"لتقارير المالية عداد اإل ولجنة تفسيرات المعايير الدولية

 . 9009يناير  3فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
المفصح المعّدلة عمى العرض واإلفصاح عن ىذه البيانات المالية المجمعة لكنو ال يؤثر عمى نتائج المجموعة  والتفسيرات يؤثر تطبيق المعايير

 . لي كما ىو مبين أدناهأو مركزىا الماعنيا 

 "عرض البيانات المالية"( 9007المعدل في ) 3معيار المحاسبة الدولي 
، ونتيجةة لةذلك، طةرأت (لةة الةواردة فةي البيانةات الماليةة المجمعةةبما في ذلةك العنةاوين المعدّ )أدخل المعيار المعدل عدة تغييرات عمى المصطمحات 

بشةكل ( أي الةدخل الشةامل)المعيار المعدل أن يتم عرض كافة تغيرات حقوق الممكيةة لغيةر المةالكين ويقتضي . عدة تغيرات في العرض واإلفصاح
  .شاملالدخل لممنفصل ضمن بيان 

 "اإلفصاحات: األدوات المالية" 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
وتتطمب . 9009، أصبحت سارية في 9009في مارس  7المالية  نشر مجمس معايير المحاسبة الدولية تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير

وبصفة خاصة، يتطمب التعديل اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة . التعديالت إفصاحات أفضل حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة
ل أو الدخل الشام اثر عمى المركز المالي ن ليس لوكيؤدي تطبيق التعديل إلى إفصاحات إضافية ول. بمستوى تسمسل قياس القيمة العادلة

عدم عرض أرقام المقارنة ليذه اإلفصاحات اإلضافية لمسنة الحالية وفقًا لإلعفاءات االنتقالية الممنوحة ضمن ىذه  المجموعةاختارت  .لممجموعة
 .التعديالت

 ":القطاعات التشغيمية" 8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، إتباع أسموب إداري لتقديم التقارير حول "تقديم التقارير حول القطاعات" 34معيار الجديد، الذي حل محل معيار المحاسبة الدولي يتطمب ىذا ال
إضافة إلى ذلك، يتم اإلفصاح عن . القطاعات يتم بموجبو تقديم معمومات القطاعات عمى نفس األساس المستخدم ألغراض التقارير الداخمية

  .يتوافق مع التقارير الداخمية المقدمة إلى صانع القرار التشغيمي الرئيسي القطاعات بشكل

 معايير وتفسيرات صدرت ولم يبدأ سريانها بعد
 :بتاريخ التصريح بإصدار ىذه البيانات المالية المجمعة، كانت المعايير والتفسيرات التالية قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانيا بعد

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد    الماليةعرض البيانات ( المعدل) 3معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد   التدفق النقدي اتبيان( المعدل) 7معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد   يجارعقود اإل( المعدل) 37معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   األطراف  اإلفصاحات عن( المعدل) 94معيار المحاسبة الدولي
 ذات العالقة

 يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد  
 9033يناير  3

   حدة المو المالية البيانات ( المعدل) 97معيار المحاسبة الدولي
 والمنفصمة

 يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد 
 9009يوليو  3

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2009

تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة  .2

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

9 

  ة الرئيسيةنشطاأل أسيس و الت .1
بموجةب كتةاب التصةريح بالتأسةيس رقةم  9001دولةة الكويةت فةي عةام  فةي "(األم الشةركة)"( مقفمةة. )ك.م.المنار لمتمويل واإلجةارة ششركة تأسست 
 .9001ديسمبر  6المؤرخ في  3مجمد 4857

التمويل واالستثمار وفقةًا لمبةادئ ممارسة كافة أنشطة ىي "( المجموعة"يشار إلييم مجتمعين بة ) األنشطة الرئيسية لمشركة األم وشركاتيا التابعة إن
 .السمحة الشريعة اإلسالمية

 .تخضع الشركة األم ألحكام وقوانين بنك الكويت المركزي
 .الكويت – 31089الصفاة  99898. ب. المسجل ىو ص األم عنوان الشركة إن

 .9030 رسما 13من قبل مجمس اإلدارة بتاريخ  المجمعة البيانات الماليةتمت الموافقة عمى إصدار 
 
 تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة  .2

"( IASB)"خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية 
والمطبقة عمى  ايير المحاسبة الدولية والتي تتعمق بعممياتياالتابعة لمجمس مع"( IFRIC)"لتقارير المالية عداد اإل ولجنة تفسيرات المعايير الدولية

 . 9009يناير  3فترات التقرير السنوية التي تبدأ في 
المفصح المعّدلة عمى العرض واإلفصاح عن ىذه البيانات المالية المجمعة لكنو ال يؤثر عمى نتائج المجموعة  والتفسيرات يؤثر تطبيق المعايير

 . لي كما ىو مبين أدناهأو مركزىا الماعنيا 

 "عرض البيانات المالية"( 9007المعدل في ) 3معيار المحاسبة الدولي 
، ونتيجةة لةذلك، طةرأت (لةة الةواردة فةي البيانةات الماليةة المجمعةةبما في ذلةك العنةاوين المعدّ )أدخل المعيار المعدل عدة تغييرات عمى المصطمحات 

بشةكل ( أي الةدخل الشةامل)المعيار المعدل أن يتم عرض كافة تغيرات حقوق الممكيةة لغيةر المةالكين ويقتضي . عدة تغيرات في العرض واإلفصاح
  .شاملالدخل لممنفصل ضمن بيان 

 "اإلفصاحات: األدوات المالية" 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
وتتطمب . 9009، أصبحت سارية في 9009في مارس  7المالية  نشر مجمس معايير المحاسبة الدولية تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير

وبصفة خاصة، يتطمب التعديل اإلفصاح عن قياس القيمة العادلة . التعديالت إفصاحات أفضل حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة
ل أو الدخل الشام اثر عمى المركز المالي ن ليس لوكيؤدي تطبيق التعديل إلى إفصاحات إضافية ول. بمستوى تسمسل قياس القيمة العادلة

عدم عرض أرقام المقارنة ليذه اإلفصاحات اإلضافية لمسنة الحالية وفقًا لإلعفاءات االنتقالية الممنوحة ضمن ىذه  المجموعةاختارت  .لممجموعة
 .التعديالت

 ":القطاعات التشغيمية" 8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، إتباع أسموب إداري لتقديم التقارير حول "تقديم التقارير حول القطاعات" 34معيار الجديد، الذي حل محل معيار المحاسبة الدولي يتطمب ىذا ال
إضافة إلى ذلك، يتم اإلفصاح عن . القطاعات يتم بموجبو تقديم معمومات القطاعات عمى نفس األساس المستخدم ألغراض التقارير الداخمية

  .يتوافق مع التقارير الداخمية المقدمة إلى صانع القرار التشغيمي الرئيسي القطاعات بشكل

 معايير وتفسيرات صدرت ولم يبدأ سريانها بعد
 :بتاريخ التصريح بإصدار ىذه البيانات المالية المجمعة، كانت المعايير والتفسيرات التالية قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانيا بعد

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد    الماليةعرض البيانات ( المعدل) 3معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد   التدفق النقدي اتبيان( المعدل) 7معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد   يجارعقود اإل( المعدل) 37معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   األطراف  اإلفصاحات عن( المعدل) 94معيار المحاسبة الدولي
 ذات العالقة

 يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد  
 9033يناير  3

   حدة المو المالية البيانات ( المعدل) 97معيار المحاسبة الدولي
 والمنفصمة

 يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد 
 9009يوليو  3

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

10 

 (تتمة)تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة  .9

 (تتمة) ت ولم يبدأ سريانها بعددر صمعايير وتفسيرات 

   المحاسبة عن االستثمارات ( المعدل) 98معيار المحاسبة الدولي
 في المنشآت الزميمة

 ترات السنوية اعتبارًا من أو ما بعديسري عمى الف 
 9009يوليو  3

   الحصص في المشاريع ( المعدل) 13معيار المحاسبة الدولي
 المشتركة

 يسري عمى الفترات السنوية اعتبارًا من أو ما بعد  
 9009يوليو  3

   ة اعتبارًا من أو ما بعد يسري عمى الفترات السنوي  العرض: األدوات المالية( المعدل) 19معيار المحاسبة الدولي 
  9030فبراير  3

   يسري عمى الفترات السنوية اعتبارًا من أو ما بعد   انخفاض قيمة األصول( المعدل) 16معيار المحاسبة الدولي 
 9030يناير  3

   بعد  يسري عمى الفترات السنوية اعتبارًا من أو ما  األصول غير الممموسة( المعدل) 18معيار المحاسبة الدولي 
 9009وليو ي 3

   االعتراف : األدوات المالية( المعدل) 19معيار المحاسبة الدولي
 والقياس

 يسري عمى الفترات السنوية اعتبارًا من أو ما بعد  
 9030يناير  3و 9009يوليو  3و 9009يونيو  10
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 عداد التقارير المالية لممرة األولى الدولية إل

 يسري عمى الفترات السنوية اعتبارًا من أو ما بعد 
 9030يناير  3

   الدفع عمى ( المعدل) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
  أساس األسيم
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 أصول غير نقدية لممالكينتوزيعات 

 يسةةةةةةةةري عمةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةرات السةةةةةةةةنوية اعتبةةةةةةةةارًا مةةةةةةةةن أو مةةةةةةةةا بعةةةةةةةةد  
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جوىري ي لالفترات المستقبمية لن يكون لو أثر ما عندما تكون قابمة لمتطبيق ويبدأ سريانيا فيتتوقع اإلدارة أن تطبيق ىذه المعايير والتفسيرات 
 ."األدوات المالية" 9ية لتقارير المالعداد اباستثناء المعيار الدولي إل ،التطبيقبدء في فترة  لممجموعةالمجمعة عمى البيانات المالية 

فيما يتعمق بتصنيف  19ويحل محل أجزاء من معيار المحاسبة الدولي  9009في نوفمبر  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
و وأدخل فئتين رئيسيتين عمى نموذج القياس المختمط ولكن تم تبسيط 9أبقى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . وقياس األصول المالية

يعتمد أساس التصنيف عمى نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية . والقيمة العادلة أةلقياس األصول المالية وىي التكمفة المطف
، إال أنو 9031يناير  3ًا من يعتبر إلزاميًا اعتبار  9عمى الرغم من أن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . التعاقدية لألصل المالي

 .مسموح بالتطبيق المبكر لو، وتقوم المجموعة بدراسة نتائج تطبيق ىذا المعيار وأثر ذلك عمى المجموعة وتوقيت تطبيقو
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 الهامةالسياسات المحاسبية  .3
 أساس اإلعداد

الصادرة عن مجمس معايير المحاسبة الدولية  (IFRS)المالية وفقًا لممعايير الدولية إلعداد التقارير  المجمعة الماليةالبيانات  ىذه تم إعداد
(IASB )المطبقة في التابعة لمجمس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،

ىذه التعميمات تتطمب تطبيق كافة المعايير الدولية إلعداد . كزيدولة الكويت لمؤسسات الخدمات المالية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المر 
محميا متطمبات بنك  تحول المخصص المجمع النخفاض القيمة والتي حم 19التقارير المالية، باستثناء متطمبات معيار المحاسبة الدولي 

 .الكويت المركزي حول الحد األدنى لممخصص العام، كما ىو مبين أدناه
أصدر بنك الكويت المركزي تعميم بتعديل أساس احتساب المخصصات عمى التسييالت حيث تم تغيير نسبة المخصص من  ،9007في مارس 

يناير  3وتسري ىذه النسب المعدلة اعتبارًا من . عمى التسييالت غير النقدية% 0.5إلى % 3عمى التسييالت النقدية ومن % 3إلى % 9
تم االحتفاظ بالجزء من المخصص العام الذي . التقرير فترة، بعد خصم بعض فئات الضمانات خالل عمى صافي الزيادة في التسييالت 9007

حينما يصدر  9008نوفمبر  90، حتى 9006ديسمبر  13لمتسييالت غير النقدية كما في % 0.5لمتسييالت النقدية وعن % 3زاد عن نسبة 
 .مخصص في بيان الدخل المجمعالجيل فائض بنك الكويت المركزي تعميمات تسمح لشركات االستثمار بتس

ى إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة مماثمة لتمك المطبقة في السنة السابقة، باستثناء التغيرات الناتجة عن التعديالت عم
 . 9لتقارير المالية كما ىو مبين في إيضاح عداد االمعايير الدولية إل

المجمعة  البيانات الماليةىذه لقد تم إعداد  .بالدينار الكويتي وىو العممة الوظيفية وعممة العرض لممجموعة المجمعة الماليةالبيانات  ىذه تعرض
 .لةعمى أساس مبدأ التكمفة التاريخية باستثناء األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تسجل وفقًا لمقيمة العاد

 
 أساس التجميع

إن الشةةركات التابعةة ىةةي تمةةك الشةركات التةةي يةةتم (. انظةر أدنةةاه) تيا التابعةةةاشةةركو  األم البيانةةات الماليةةة لمشةركة المجمعةة الماليةةةمن البيانةةات تتضة
والتشةغيمية أو غيةر مباشةر عمةى السياسةات الماليةة  اً مباشةر  اً تأثير  األم يكون لمشركة حينماىذه السيطرة تتحقق  .األم السيطرة عمييا من قبل الشركة

باسةةتخدام لمشةةركة األم نفةةس الفتةةرة عمةةى أسةةاس يةةتم إعةةداد البيانةةات الماليةةة لمشةةركات التابعةةة  .لمشةةركة التابعةةة بيةةدف االسةةتفادة مةةن أنشةةطة األخيةةرة
المكتسةبة أو  يتم تضمين نتائج الشةركات التابعةة. ات محاسبية غير مماثمة قد تظيريتم عمل تعديالت عمى أي سياس. سياسات محاسبية متماثمة

 .المجمع من تاريخ الشراء الفعمي أو حتى التاريخ الفعمي لمبيع، حسب مقتضى الحال في بيان الدخلة، إن وجدت، سنالمباعة خالل ال
واإليةةةرادات  لتزامةةةاتواال صةةةوليةةةتم تجميةةةع البيانةةةات الماليةةةة لمشةةةركات التابعةةةة عمةةةى أسةةةاس كةةةل بنةةةد عمةةةى حةةةدة بإضةةةافة البنةةةود المتماثمةةةة مةةةن األ

 . يتم عند التجميع استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة .والمصروفات
بصورة منفصمة عن حقوق ممكية المجموعة في  المجمعةالشركات التابعة ، إن وجدت، في صافي أصول الحصص غير المسيطرةيتم تحديد 

في  غير المسيطرةحصة الاألعمال و  ندماجمن قيمة تمك الحصص بالتاريخ الفعمي ال المسيطرةالحصص غير وتتكون . ىذه الشركات التابعة
في حقوق ممكية  العائدة إلى الحصص غير المسيطرة التي تزيد عن حصتيميتم توزيع الخسائر . ندماجالتغيرات في حقوق الممكية من تاريخ اال

التزام إجباري ويكون بإمكانيم تقديم استثمار إضافي لتغطية  المنشأة غير المسيطرة الشركة التابعة عمى حصص المجموعة، إال إذا كان عمى
 . ىذه الخسائر
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 

 (تتمة) أساس التجميع
 :كالتاليىي إن تفاصيل الشركات التابعة 

     نسبة الممكية وحق االقتراع  
 النشاط الرئيسي  بمد التأسيس  9008  9009  اسم الشركات التابعة
بةةةةةةدر عبةةةةةةد اهلل )شةةةةةةركة تسةةةةةةاىيل المتحةةةةةةدة العقاريةةةةةةة 

 (.م.م.السميط وشريكو ذ
 شراء وبيع عقارات  الكويت  300%  300% 

حمةد عبةد اهلل أحمةد )شركة منةارات تسةاىيل العقاريةة 
 (.م.م.وشريكو ذ

 إدارة مشاريع  الكويت  300%  300% 

عبةةةد )ستشةةةارات التسةةةويق شةةةركة المنةةةار اكسةةةبريس ال
 (.م.م.اهلل سعود البدر وشريكو ذ

 أنشطة استشارات  الكويت  300%  300% 

حمةةةد )شةةةركة المنةةةار الوطنيةةةة لالستشةةةارات اإلداريةةةة 
 (.م.م.عبد اهلل مدوح وشريكو ذ

 أنشطة استشارات  الكويت  300%  300% 

 اء وبيع عقاراتشر   الكويت  %300  %300  .م.م.شركة بيت التساىيل العقاري ذ
 

 المالية األصول 
يتم االعتراف وعدم االعتةراف باالسةتثمارات عمةى أسةاس تةاريخ المتةاجرة بحيةث يةتم شةراء أو بيةع أي اسةتثمار بموجةب عقةد تتطمةب شةروطو تسةميم 

المصةنفة ماليةة ال األصةولباسةتثناء  ،تكةاليف المعاممةةزائةد بالقيمةة العادلةة  مبةدئياً  وتقةاساالستثمار ضمن إطار زمني يتم تحديةده بالسةوق المعنةي 
 .والتي تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من خالل الربح أو أصول مالية ب"و، "ذمم مدينة"و، "النقد والنقد المعادل: "األصول المالية إلى البنود المحددة التاليةتصنف 
 .األولي االعترافالمالية والغرض منيا ويتم تحديد ذلك عند  صولتصنيف إلى طبيعة األاليستند ". إسالمية مرابحة ووكالة ينومد"و" الخسارة

 
 الربح الفعميطريقة معدل 

الةربح معةدل إن . عمةى الفتةرة المرتبطةة بيةا الةربحمةالي وتوزيةع صةل ىي طريقةة تقتضةي احتسةاب التكمفةة المطفةأة أل الربح الفعميإن طريقة معدل 
إن أمكةن  ،المةالي أو خةالل فتةرة أقصةرلألصةل النقدية المستقبمية المقدرة خالل العمةر المتوقةع  المتحصالتىو المعدل الذي يخصم فعميًا  الفعمي

 .ذلك
 

 النقد والنقد المعادل 
 .رصدة لدى البنوكاألو  النقد في محفظةو ، عمى النقد بالصندوقيشتمل بند النقد والنقد المعادل  

 
 ذمم مدينة 

بالقيمة العادلة، بالصافي من الربح غير المكتسب، ويتم قياسيا الحقًا بالتكمفة المطفأة باستخدام  األولييتم قياس الذمم المدينة عند االعتراف 
دوري لمحفظة الذمم  مدر تحصيميا استنادًا إلى تقييفعمي بالصافي من المخصصات العامة والمحددة لممبالغ التي ال يقّ الربح الطريقة معدل 

مخصصات محددة لتقميل جميع المديونيات التي ىبطت  تكوينيتم . عمى الظروف االقتصادية الحالية وعوامل مصاحبة أخرى المدينة بناءً 
دىا بعد وفقًا در تكبدىا عمى أساس الخبرة ولكن لم يتم تحديق  م عمل مخصصات عامة لمخسائر التي قيا بينما يتيقيمتيا إلى القيمة الممكن تحق

 . لمتطمبات بنك الكويت المركزي
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 (تتمة) أساس التجميع
 :كالتاليىي إن تفاصيل الشركات التابعة 

     نسبة الممكية وحق االقتراع  
 النشاط الرئيسي  بمد التأسيس  9008  9009  اسم الشركات التابعة
بةةةةةةدر عبةةةةةةد اهلل )شةةةةةةركة تسةةةةةةاىيل المتحةةةةةةدة العقاريةةةةةةة 

 (.م.م.السميط وشريكو ذ
 شراء وبيع عقارات  الكويت  300%  300% 

حمةد عبةد اهلل أحمةد )شركة منةارات تسةاىيل العقاريةة 
 (.م.م.وشريكو ذ

 إدارة مشاريع  الكويت  300%  300% 

عبةةةد )ستشةةةارات التسةةةويق شةةةركة المنةةةار اكسةةةبريس ال
 (.م.م.اهلل سعود البدر وشريكو ذ

 أنشطة استشارات  الكويت  300%  300% 

حمةةةد )شةةةركة المنةةةار الوطنيةةةة لالستشةةةارات اإلداريةةةة 
 (.م.م.عبد اهلل مدوح وشريكو ذ

 أنشطة استشارات  الكويت  300%  300% 

 اء وبيع عقاراتشر   الكويت  %300  %300  .م.م.شركة بيت التساىيل العقاري ذ
 

 المالية األصول 
يتم االعتراف وعدم االعتةراف باالسةتثمارات عمةى أسةاس تةاريخ المتةاجرة بحيةث يةتم شةراء أو بيةع أي اسةتثمار بموجةب عقةد تتطمةب شةروطو تسةميم 

المصةنفة ماليةة ال األصةولباسةتثناء  ،تكةاليف المعاممةةزائةد بالقيمةة العادلةة  مبةدئياً  وتقةاساالستثمار ضمن إطار زمني يتم تحديةده بالسةوق المعنةي 
 .والتي تقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

القيمة العادلة من خالل الربح أو أصول مالية ب"و، "ذمم مدينة"و، "النقد والنقد المعادل: "األصول المالية إلى البنود المحددة التاليةتصنف 
 .األولي االعترافالمالية والغرض منيا ويتم تحديد ذلك عند  صولتصنيف إلى طبيعة األاليستند ". إسالمية مرابحة ووكالة ينومد"و" الخسارة

 
 الربح الفعميطريقة معدل 

الةربح معةدل إن . عمةى الفتةرة المرتبطةة بيةا الةربحمةالي وتوزيةع صةل ىي طريقةة تقتضةي احتسةاب التكمفةة المطفةأة أل الربح الفعميإن طريقة معدل 
إن أمكةن  ،المةالي أو خةالل فتةرة أقصةرلألصةل النقدية المستقبمية المقدرة خالل العمةر المتوقةع  المتحصالتىو المعدل الذي يخصم فعميًا  الفعمي

 .ذلك
 

 النقد والنقد المعادل 
 .رصدة لدى البنوكاألو  النقد في محفظةو ، عمى النقد بالصندوقيشتمل بند النقد والنقد المعادل  

 
 ذمم مدينة 

بالقيمة العادلة، بالصافي من الربح غير المكتسب، ويتم قياسيا الحقًا بالتكمفة المطفأة باستخدام  األولييتم قياس الذمم المدينة عند االعتراف 
دوري لمحفظة الذمم  مدر تحصيميا استنادًا إلى تقييفعمي بالصافي من المخصصات العامة والمحددة لممبالغ التي ال يقّ الربح الطريقة معدل 

مخصصات محددة لتقميل جميع المديونيات التي ىبطت  تكوينيتم . عمى الظروف االقتصادية الحالية وعوامل مصاحبة أخرى المدينة بناءً 
دىا بعد وفقًا در تكبدىا عمى أساس الخبرة ولكن لم يتم تحديق  م عمل مخصصات عامة لمخسائر التي قيا بينما يتيقيمتيا إلى القيمة الممكن تحق

 . لمتطمبات بنك الكويت المركزي
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 
 (تتمة) المالية األصول 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول
لغرض المتاجرة أو مصنف بالقيمة  تصنف األصول المالية كأصول بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان األصل المالي محتفظ بو

 :يصنف األصل المالي كأصول محتفظ بيا لممتاجرة إذا .العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(i) تم شراؤه أساسًا بغرض بيعو عمى المدى القصير؛ أو 
(ii) قيق أرباح فعمية قصيرة والتي يوجد دليل عمى تح بإدارتيا معاً  المجموعةمن محفظة محددة تشمل أدوات مالية تقوم  اً إذا كان جزء

 األجل مؤخرًا؛ أو

(iii)  تحّوطإذا كان أداة مشتقة غير مصنفة تستخدم كأداة.  
 األولي االعترافيجوز أن تصنف األصول المالية بخالف تمك المحتفظ بيا لممتاجرة كأصول بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

 : إذا
(i)  قد يحدث بطريقة أخرى؛ أو االعترافكبيرة أي تفاوت في القياس أو أو يقمل بنسبة  يمغيكان ىذا التصنيف 
(ii)  مالية أو كالىما والتي تدار ويتم تقييم أدائيا عمى أساس القيمة  التزاماتإذا كان األصل المالي يشكل جزءًا من مجموعة أصول أو

توفير المعمومات حول ىذا التصنيف داخميًا وفقًا ليذا  ويتم المجموعةالعادلة ووفقًا لالستراتيجية الموثقة إلدارة مخاطر أو استثمارات 
 األساس؛ أو

(iii) بأن يصنف العقد  19من عقد يتضمن عنصرًا أو أكثر من المشتقات الجزئية ويسمح معيار المحاسبة الدولي  اً إذا كان يشكل جزء
  .كأصول بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( أصل أو التزام)بالكامل 

 صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إضافة أي ربح ناتج أو خسارة محققة في بيان الدخلتدرج األ
 .95تم تحيد القيمة العادلة عمى النحو المبّين في إيضاح . المجمع

 
  إسالمية ووكالة مرابحة مدينو

لدى مؤسسات بغرض إتمام المعامالت المستقبمية  ىاوتستثمر  المجموعةمتمكيا تالتي مالية الصول ألاسالمية اإلوكالة الو  مرابحةالمدينو يمثل بند 
 .المالية اإلسالمية ويتم إدراجيا بالتكمفة المطفأة العممياتبمعرفة ىذه المؤسسات وذلك في أنواع مختمفة من 

 
 المالية صولانخفاض قيمة األ

بخالف تمك التي تقاس بالقيمة العادلة  ماليةال صولاألدير فيما إذا كان ىناك مؤشرات عمى انخفاض قيمة التق بيان لممركز المالييتم بتاريخ كل 
 ستثمارالمالية في حال وجود دليل موضوعي عمى أن التدفقات النقدية المستقبمية المقدرة لال صولتنخفض قيمة األ. من خالل الربح أو الخسارة

 . ألصل الماليبا األولي االعترافحداث وقعت بعد قد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أ
( ii)؛ أو در أو الطرف المقابلصعوبات مالية كبيرة لممصّ ( i:)فإن الدليل الموضوعي عمى انخفاض قيمتيا قد يشمل ،أما بالنسبة لمذمم المدينة

 .ن المقترض إفالسو أو يعيد تنظيم أموره الماليةأنو من المحتمل أن يعم( iii)الفائدة أو الدفعات األساسية؛ أو سداد توقف أو تخمف عن 
لمتسييالت غير % 0.5لمتسييالت النقدية و% 3إضافة إلى ذلك، ووفقًا لتعميمات بنك الكويت المركزي، يتم احتساب مخصص عام بحد أدنى 

مييا تعميمات بنك الكويت المركزي وال بالصافي بعد استبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق ععمى كافة التسييالت االئتمانية النقدية، 
 .مخصص محدد ليا يتوجب احتساب

القيمة المالية فيما عدا الذمم المدينة التي تنخفض  صوللألصل المالي مباشرة نتيجة لخسارة انخفاض القيمة لكافة األ القيمة المسجمةتنخفض 
تقيد المبالغ . مقابل حساب المخصص شطبيايتم  ،ة الذمم المدينةحينما ال يمكن تحصيل قيم. ليا من خالل استخدام حساب مخصص المسجمة

 .المجمع بيان الدخللحساب المخصص في  القيمة المسجمةتدرج التغيرات في . مخصصالمقابل حساب  ،مسبقاً  والمشطوبة ،المستردة الحقاً 
انخفاض االعتراف با االنخفاض بحدث ما بعد أن تم وارتبط ىذ ،في فترة الحقة ،ض مبمغ الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمةفي حال انخف

 القيمة المسجمةإلى الحد الذي ال تتجاوز فيو  المجمع بيان الدخلسابقًا في  االعتراف بيايتم عكس خسارة انخفاض القيمة التي تم  ،القيمة
 .انخفاض القيمةاالعتراف بلألصل المالي تكمفتو المطفأة بتاريخ العكس في حال عدم 
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 
 (تتمة) المالية األصول 

 المالية صولاألاالعتراف بعدم 
األصل؛ أو عندما تقوم  من عترف بياعندما تنتيي الحقوق التعاقدية لمتدفقات النقدية الم مجموعة فقطاألصل المالي من قبل الاالعتراف بال يتم 

 ومزايا مخاطرأو االحتفاظ بكافة  مجموعة بتحويلإذا لم تقم ال. الممكية إلى طرف آخر ومزايا طرمخااألصل المالي وكافة  مجموعة بتحويلال
 يتوجب عميياحصتيا المحتفظ بيا في األصل وأي التزام مصاحب لمبالغ قد ب فإنيا تعترف ،المنقولة صولالممكية وال تزال تسيطر عمى األ

األصل المالي كما تقوم بتسجيل قرض فإنيا تعترف ب ،ممكية األصل المالي المنقول ياومزا مخاطربكافة  المجموعةإذا احتفظت . سدادىا
 .مضمون مقابل المتحصالت المستممة

 
 المالية اللتزامات 
 إسالمية مرابحة ووكالة دائنو 

مقابةةل وسةةداده بسةةعر التكمفةةة  ل مةةن طةرفو بشةةراء أصةة المجموعةةإسةةالمية تقتضةةي أن تقةةوم  تىةي معةةامالاإلسةةالمية  وكالةةةالو مرابحةةة الدائنةي إن 
 .بالتكمفة المطفأةاإلسالمية الدائنة  والوكالةالمرابحة  ذممسجل ت .زائدًا ربح متفق عميو عمى أساس الدفع المؤجل

 ذمم دائنة
 .الفعمي الربحيتم قياس الذمم الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكمفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

 دم االعتراف بااللتزامات الماليةع
 .و أو انتياء صالحية استحقاقوعفاء من االلتزام المحدد أو إلغائتزامات المالية فقط عندما يتم اإللال يتم االعتراف باال

 
 شركة زميمةاستثمار في 

ويعرف . شركة محاصةبعة أو حصة في وىي ليست شركة تا جوىري، تمارس عمييا المجموعة تأثير التي الشركة تمك ىي الزميمة الشركة إن
أو كمية ولكن ليس سيطرة  المستثمر فيياالتأثير الجوىري بأنو القدرة عمى المشاركة في القرارات المتعمقة بالسياسات المالية والتشغيمية لمشركة 

 .سيطرة مشتركة عمى تمك السياسات
باستخدام طريقة احتساب حقوق الممكية  المجمعة الماليةيمة ضمن ىذه البيانات الزم الشركاتالنتائج واألصول وااللتزامات الخاصة ب تسجيليتم 

لدولي إلعداد التقارير المالية وفقًا لممعيار ا ، إال إذا تم تصنيف االستثمار كمحتفظ بو بغرض البيع وفي ىذه الحالة يتم المحاسبة عنوالمحاسبية
الزميمة في  الشركاتووفقًا لطريقة حقوق الممكية، تدرج االستثمارات في . المتوقفةالعمميات البيع و  سماألصول غير المتداولة المحتفظ بيا بر  –5

ناقصًا أي انخفاض  الشركة الزميمةمن صافي أصول  المجموعةفي حصة  الحيازةبالتكمفة المعدلة بتغيرات ما بعد  المجمع لممركز المالي البيان
التي تتضمن أي )الشركة الزميمة في ىذه المجموعة تزيد عن حصة  شركة زميمةإدراج خسائر أي  ال يتم. قيمة أي من االستثمارات الفرديةفي 

التزام قانوني المجموعة ، إال إذا تكبدت (الشركة الزميمة فيالمجموعة استثمار  ًا من صافيطويمة األجل تشكل، بصورة جوىرية، جزء حصص
 .الزميمة الشركةأو استداللي أو قامت بسداد دفعات نيابة عن 

 .الشركة الزميمةفي ىذه المجموعة األرباح والخسائر إلى مقدار قيمة حصة  استبعاد، يتم شركة زميمةفي معامالت مع  المجموعةعند دخول 
 

 استثماري عقار
بمةةا فةةي ذلةةك  ،التكمفةةةأو ألغةةراض زيةةادة رأس المةةال، ويةةتم قياسةةيا مبةةدئيًا ب/يمثةةل العقةةار االسةةتثماري أرض محةةتفظ بيةةا ليةةدف اكتسةةاب إيجةةارات و

متراكمةة نتيجةة ، يةتم قيةاس العقةارات االسةتثمارية بالتكمفةة ناقصةًا االسةتيالك المتةراكم وأي خسةائر ولةيالحقًا لتاريخ االعتراف األ. تكاليف المعاممة
نت ىذه المبالغ مسجمة بأكثر مةن عمى أساس فردي لتحديد ما إذا كا بيان مركز مالييتم مراجعة المبالغ المسجمة في تاريخ كل . انخفاض القيمة

 .ر انخفاض القيمة، إن وجدتئخسامقابل عن المبمغ الممكن استرداده يتم أخذ مخصصات  المسجمة وعندما تزيد القيم .قيمتيا الممكن استردادىا
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 
 (تتمة) المالية األصول 

 المالية صولاألاالعتراف بعدم 
األصل؛ أو عندما تقوم  من عترف بياعندما تنتيي الحقوق التعاقدية لمتدفقات النقدية الم مجموعة فقطاألصل المالي من قبل الاالعتراف بال يتم 

 ومزايا مخاطرأو االحتفاظ بكافة  مجموعة بتحويلإذا لم تقم ال. الممكية إلى طرف آخر ومزايا طرمخااألصل المالي وكافة  مجموعة بتحويلال
 يتوجب عميياحصتيا المحتفظ بيا في األصل وأي التزام مصاحب لمبالغ قد ب فإنيا تعترف ،المنقولة صولالممكية وال تزال تسيطر عمى األ

األصل المالي كما تقوم بتسجيل قرض فإنيا تعترف ب ،ممكية األصل المالي المنقول ياومزا مخاطربكافة  المجموعةإذا احتفظت . سدادىا
 .مضمون مقابل المتحصالت المستممة

 
 المالية اللتزامات 
 إسالمية مرابحة ووكالة دائنو 

مقابةةل وسةةداده بسةةعر التكمفةةة  ل مةةن طةرفو بشةةراء أصةة المجموعةةإسةةالمية تقتضةةي أن تقةةوم  تىةي معةةامالاإلسةةالمية  وكالةةةالو مرابحةةة الدائنةي إن 
 .بالتكمفة المطفأةاإلسالمية الدائنة  والوكالةالمرابحة  ذممسجل ت .زائدًا ربح متفق عميو عمى أساس الدفع المؤجل

 ذمم دائنة
 .الفعمي الربحيتم قياس الذمم الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكمفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 

 دم االعتراف بااللتزامات الماليةع
 .و أو انتياء صالحية استحقاقوعفاء من االلتزام المحدد أو إلغائتزامات المالية فقط عندما يتم اإللال يتم االعتراف باال

 
 شركة زميمةاستثمار في 

ويعرف . شركة محاصةبعة أو حصة في وىي ليست شركة تا جوىري، تمارس عمييا المجموعة تأثير التي الشركة تمك ىي الزميمة الشركة إن
أو كمية ولكن ليس سيطرة  المستثمر فيياالتأثير الجوىري بأنو القدرة عمى المشاركة في القرارات المتعمقة بالسياسات المالية والتشغيمية لمشركة 

 .سيطرة مشتركة عمى تمك السياسات
باستخدام طريقة احتساب حقوق الممكية  المجمعة الماليةيمة ضمن ىذه البيانات الزم الشركاتالنتائج واألصول وااللتزامات الخاصة ب تسجيليتم 

لدولي إلعداد التقارير المالية وفقًا لممعيار ا ، إال إذا تم تصنيف االستثمار كمحتفظ بو بغرض البيع وفي ىذه الحالة يتم المحاسبة عنوالمحاسبية
الزميمة في  الشركاتووفقًا لطريقة حقوق الممكية، تدرج االستثمارات في . المتوقفةالعمميات البيع و  سماألصول غير المتداولة المحتفظ بيا بر  –5

ناقصًا أي انخفاض  الشركة الزميمةمن صافي أصول  المجموعةفي حصة  الحيازةبالتكمفة المعدلة بتغيرات ما بعد  المجمع لممركز المالي البيان
التي تتضمن أي )الشركة الزميمة في ىذه المجموعة تزيد عن حصة  شركة زميمةإدراج خسائر أي  ال يتم. قيمة أي من االستثمارات الفرديةفي 

التزام قانوني المجموعة ، إال إذا تكبدت (الشركة الزميمة فيالمجموعة استثمار  ًا من صافيطويمة األجل تشكل، بصورة جوىرية، جزء حصص
 .الزميمة الشركةأو استداللي أو قامت بسداد دفعات نيابة عن 

 .الشركة الزميمةفي ىذه المجموعة األرباح والخسائر إلى مقدار قيمة حصة  استبعاد، يتم شركة زميمةفي معامالت مع  المجموعةعند دخول 
 

 استثماري عقار
بمةةا فةةي ذلةةك  ،التكمفةةةأو ألغةةراض زيةةادة رأس المةةال، ويةةتم قياسةةيا مبةةدئيًا ب/يمثةةل العقةةار االسةةتثماري أرض محةةتفظ بيةةا ليةةدف اكتسةةاب إيجةةارات و

متراكمةة نتيجةة ، يةتم قيةاس العقةارات االسةتثمارية بالتكمفةة ناقصةًا االسةتيالك المتةراكم وأي خسةائر ولةيالحقًا لتاريخ االعتراف األ. تكاليف المعاممة
نت ىذه المبالغ مسجمة بأكثر مةن عمى أساس فردي لتحديد ما إذا كا بيان مركز مالييتم مراجعة المبالغ المسجمة في تاريخ كل . انخفاض القيمة

 .ر انخفاض القيمة، إن وجدتئخسامقابل عن المبمغ الممكن استرداده يتم أخذ مخصصات  المسجمة وعندما تزيد القيم .قيمتيا الممكن استردادىا
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 

 غير ممموسة أصول
بالتكمفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة نتيجة انخفاض  وقفميات،جاىزة  مجياتبر  التي تشتمل عمىغير الممموسة  تسجل األصول

بيان لممركز كل  بتاريخيتم  .عمى مدى األعمار اإلنتاجية التي تقدر بثالث سنواتعمى أساس القسط الثابت  صوليتم إطفاء ىذه األ. القيمة
اإلطفاء مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنيا عمى أساس  مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقةالمجمع المالي 
 .مستقبمي

 
 ممتمكات ومعدات

وتشتمل التكمفة عمى المصاريف . انخفاض القيمةمتراكمة نتيجة خسائر أي و المتراكم الستيالك ناقصًا ابالتكمفة تدرج الممتمكات والمعدات 
 . األصل بحيازةباشرة المتكبدة المرتبطة م

فقط إذا كان من المرجح أن تتدفق المنافع  ،إن أمكن ذلك ،لألصل أو كأصل منفصل القيمة المسجمةتدرج المصاريف الالحقة ضمن 
يتم . تبدللمجزء المس االعتراف بالقيمة المسجمةال يتم . ةيوثوقمويمكن قياس تكمفتو بلممجموعة االقتصادية المستقبمية المصاحبة ليذا األصل 

 .خالل الفترة المالية التي يتم تكبدىا فييا المجمع بيان الدخلاألخرى في مبالغ الصيانة والتصميح كافة تحميل 
 . المزمع ياالستخدام ىاحينما يتم تجييز  صولكل من ىذه األعمى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ل طريقة القسط الثابتبيتم احتساب االستيالك 

مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستيالك مع األخذ في االعتبار أثر أي تغيرات في  بيان لممركز الماليكل يتم بتاريخ 
 . التقدير المحاسب عنو عمى أساس مستقبمي

 .الممكن استردادىاالمقدرة  قيمتوصل لأل القيمة المسجمةإذا تجاوزت  الممكن استردادىالألصل مباشرة إلى قيمتو  القيمة المسجمةيتم تخفيض 
القيمة إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من الممتمكات والمعدات يتم تحديدىا عمى أنيا الفرق بين متحصالت المبيعات و 

 .المجمع بيان الدخلفي  االعتراف بيالألصل ويتم  المسجمة
 

 مموسةوغير المالممموسة  صولاأل انخفاض قيمة
عمى  مؤشرلتحدد ما إذا كان ىناك وغير الممموسة يا الممموسة صولة ألسجمبمراجعة المبالغ الم بيان لممركز الماليبتاريخ كل  المجموعةتقوم 

تى يتم تحديد المبمغ المقدر الممكن استرداده ليذا األصل ح المؤشر،فإذا ما ظير مثل ذلك . صولانخفاض قيمة ىذه األتكبد خسارة نتيجة 
ذا لم يكن باإلمكان تقدير المبمغ الممكن استرداده ألصل فردي، تقوم  (.إن وجدت)يمكن تحديد مقدار خسارة انخفاض القيمة  المجموعة بتقدير وا 

اجية غير الممموسة التي ليس ليا أعمار إنتصول يتم اختبار األ. ىذا األصل يندرج ضمنياالتي  توليد النقدوحدة القيمة الممكن استردادىا ل
 .صولعمى انخفاض قيمة ىذه األ مؤشرلتحديد ما إذا كان ىناك  محددة سنوياً 

عنةد تقةدير القيمةة المسةتخدمة، . إن القيمة الممكن استردادىا ىي القيمةة العادلةة ناقصةًا التكةاليف الالزمةة لمبيةع أو القيمةة المسةتخدمة، أييمةا أعمةى
ى قيمتيا الحالية باسةتخدام معةدل الخصةم الةذي يعكةس تقيةيم السةوق الحةالي لمقيمةة الزمنيةة لألمةوال يتم خصم التدفقات النقدية المستقبمية المقدرة إل

 .والمخاطر المتعمقة باألصل
إلى ( وحدة توليد النقد)بأقل من قيمتو المسجمة، يتم تخفيض قيمتو المسجمة ( وحدة توليد النقد)إذا تم تقدير القيمة الممكن استردادىا لألصل 

 .مباشرة كمصروف نخفاض القيمةويتم االعتراف بخسارة ا. ستردادىايمة الممكن امقدار الق
إلى مبمغ التقدير المعدل لقيمتو الممكن ( وحدة توليد النقد)في حال عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة المسجمة لألصل 

مك القيمة المسجمة التي كان من الممكن تحديدىا في حال لم تتحقق أي خسارة استردادىا عمى أال تتجاوز القيمة المسجمة التي تم زيادتيا ت
 .مباشرةكإيراد يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة . في سنوات سابقة( وحدة توليد النقد)نتيجة انخفاض قيمة األصل 
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 

 غير ممموسة أصول
بالتكمفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة نتيجة انخفاض  وقفميات،جاىزة  مجياتبر  التي تشتمل عمىغير الممموسة  تسجل األصول

بيان لممركز كل  بتاريخيتم  .عمى مدى األعمار اإلنتاجية التي تقدر بثالث سنواتعمى أساس القسط الثابت  صوليتم إطفاء ىذه األ. القيمة
اإلطفاء مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنيا عمى أساس  مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقةالمجمع المالي 
 .مستقبمي

 
 ممتمكات ومعدات

وتشتمل التكمفة عمى المصاريف . انخفاض القيمةمتراكمة نتيجة خسائر أي و المتراكم الستيالك ناقصًا ابالتكمفة تدرج الممتمكات والمعدات 
 . األصل بحيازةباشرة المتكبدة المرتبطة م

فقط إذا كان من المرجح أن تتدفق المنافع  ،إن أمكن ذلك ،لألصل أو كأصل منفصل القيمة المسجمةتدرج المصاريف الالحقة ضمن 
يتم . تبدللمجزء المس االعتراف بالقيمة المسجمةال يتم . ةيوثوقمويمكن قياس تكمفتو بلممجموعة االقتصادية المستقبمية المصاحبة ليذا األصل 

 .خالل الفترة المالية التي يتم تكبدىا فييا المجمع بيان الدخلاألخرى في مبالغ الصيانة والتصميح كافة تحميل 
 . المزمع ياالستخدام ىاحينما يتم تجييز  صولكل من ىذه األعمى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ل طريقة القسط الثابتبيتم احتساب االستيالك 

مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستيالك مع األخذ في االعتبار أثر أي تغيرات في  بيان لممركز الماليكل يتم بتاريخ 
 . التقدير المحاسب عنو عمى أساس مستقبمي

 .الممكن استردادىاالمقدرة  قيمتوصل لأل القيمة المسجمةإذا تجاوزت  الممكن استردادىالألصل مباشرة إلى قيمتو  القيمة المسجمةيتم تخفيض 
القيمة إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من الممتمكات والمعدات يتم تحديدىا عمى أنيا الفرق بين متحصالت المبيعات و 

 .المجمع بيان الدخلفي  االعتراف بيالألصل ويتم  المسجمة
 

 مموسةوغير المالممموسة  صولاأل انخفاض قيمة
عمى  مؤشرلتحدد ما إذا كان ىناك وغير الممموسة يا الممموسة صولة ألسجمبمراجعة المبالغ الم بيان لممركز الماليبتاريخ كل  المجموعةتقوم 

تى يتم تحديد المبمغ المقدر الممكن استرداده ليذا األصل ح المؤشر،فإذا ما ظير مثل ذلك . صولانخفاض قيمة ىذه األتكبد خسارة نتيجة 
ذا لم يكن باإلمكان تقدير المبمغ الممكن استرداده ألصل فردي، تقوم  (.إن وجدت)يمكن تحديد مقدار خسارة انخفاض القيمة  المجموعة بتقدير وا 

اجية غير الممموسة التي ليس ليا أعمار إنتصول يتم اختبار األ. ىذا األصل يندرج ضمنياالتي  توليد النقدوحدة القيمة الممكن استردادىا ل
 .صولعمى انخفاض قيمة ىذه األ مؤشرلتحديد ما إذا كان ىناك  محددة سنوياً 

عنةد تقةدير القيمةة المسةتخدمة، . إن القيمة الممكن استردادىا ىي القيمةة العادلةة ناقصةًا التكةاليف الالزمةة لمبيةع أو القيمةة المسةتخدمة، أييمةا أعمةى
ى قيمتيا الحالية باسةتخدام معةدل الخصةم الةذي يعكةس تقيةيم السةوق الحةالي لمقيمةة الزمنيةة لألمةوال يتم خصم التدفقات النقدية المستقبمية المقدرة إل

 .والمخاطر المتعمقة باألصل
إلى ( وحدة توليد النقد)بأقل من قيمتو المسجمة، يتم تخفيض قيمتو المسجمة ( وحدة توليد النقد)إذا تم تقدير القيمة الممكن استردادىا لألصل 

 .مباشرة كمصروف نخفاض القيمةويتم االعتراف بخسارة ا. ستردادىايمة الممكن امقدار الق
إلى مبمغ التقدير المعدل لقيمتو الممكن ( وحدة توليد النقد)في حال عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة المسجمة لألصل 

مك القيمة المسجمة التي كان من الممكن تحديدىا في حال لم تتحقق أي خسارة استردادىا عمى أال تتجاوز القيمة المسجمة التي تم زيادتيا ت
 .مباشرةكإيراد يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة . في سنوات سابقة( وحدة توليد النقد)نتيجة انخفاض قيمة األصل 

 
  

انخفا�س قيمة الأ�سول الـملمو�سة وغري الـملمو�سة  

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

15 

 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 

 غير ممموسة أصول
بالتكمفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة نتيجة انخفاض  وقفميات،جاىزة  مجياتبر  التي تشتمل عمىغير الممموسة  تسجل األصول

بيان لممركز كل  بتاريخيتم  .عمى مدى األعمار اإلنتاجية التي تقدر بثالث سنواتعمى أساس القسط الثابت  صوليتم إطفاء ىذه األ. القيمة
اإلطفاء مع األخذ في االعتبار أية تغيرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنيا عمى أساس  مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقةالمجمع المالي 
 .مستقبمي

 
 ممتمكات ومعدات

وتشتمل التكمفة عمى المصاريف . انخفاض القيمةمتراكمة نتيجة خسائر أي و المتراكم الستيالك ناقصًا ابالتكمفة تدرج الممتمكات والمعدات 
 . األصل بحيازةباشرة المتكبدة المرتبطة م

فقط إذا كان من المرجح أن تتدفق المنافع  ،إن أمكن ذلك ،لألصل أو كأصل منفصل القيمة المسجمةتدرج المصاريف الالحقة ضمن 
يتم . تبدللمجزء المس االعتراف بالقيمة المسجمةال يتم . ةيوثوقمويمكن قياس تكمفتو بلممجموعة االقتصادية المستقبمية المصاحبة ليذا األصل 

 .خالل الفترة المالية التي يتم تكبدىا فييا المجمع بيان الدخلاألخرى في مبالغ الصيانة والتصميح كافة تحميل 
 . المزمع ياالستخدام ىاحينما يتم تجييز  صولكل من ىذه األعمى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة ل طريقة القسط الثابتبيتم احتساب االستيالك 

مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستيالك مع األخذ في االعتبار أثر أي تغيرات في  بيان لممركز الماليكل يتم بتاريخ 
 . التقدير المحاسب عنو عمى أساس مستقبمي

 .الممكن استردادىاالمقدرة  قيمتوصل لأل القيمة المسجمةإذا تجاوزت  الممكن استردادىالألصل مباشرة إلى قيمتو  القيمة المسجمةيتم تخفيض 
القيمة إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من الممتمكات والمعدات يتم تحديدىا عمى أنيا الفرق بين متحصالت المبيعات و 

 .المجمع بيان الدخلفي  االعتراف بيالألصل ويتم  المسجمة
 

 مموسةوغير المالممموسة  صولاأل انخفاض قيمة
عمى  مؤشرلتحدد ما إذا كان ىناك وغير الممموسة يا الممموسة صولة ألسجمبمراجعة المبالغ الم بيان لممركز الماليبتاريخ كل  المجموعةتقوم 

تى يتم تحديد المبمغ المقدر الممكن استرداده ليذا األصل ح المؤشر،فإذا ما ظير مثل ذلك . صولانخفاض قيمة ىذه األتكبد خسارة نتيجة 
ذا لم يكن باإلمكان تقدير المبمغ الممكن استرداده ألصل فردي، تقوم  (.إن وجدت)يمكن تحديد مقدار خسارة انخفاض القيمة  المجموعة بتقدير وا 

اجية غير الممموسة التي ليس ليا أعمار إنتصول يتم اختبار األ. ىذا األصل يندرج ضمنياالتي  توليد النقدوحدة القيمة الممكن استردادىا ل
 .صولعمى انخفاض قيمة ىذه األ مؤشرلتحديد ما إذا كان ىناك  محددة سنوياً 

عنةد تقةدير القيمةة المسةتخدمة، . إن القيمة الممكن استردادىا ىي القيمةة العادلةة ناقصةًا التكةاليف الالزمةة لمبيةع أو القيمةة المسةتخدمة، أييمةا أعمةى
ى قيمتيا الحالية باسةتخدام معةدل الخصةم الةذي يعكةس تقيةيم السةوق الحةالي لمقيمةة الزمنيةة لألمةوال يتم خصم التدفقات النقدية المستقبمية المقدرة إل

 .والمخاطر المتعمقة باألصل
إلى ( وحدة توليد النقد)بأقل من قيمتو المسجمة، يتم تخفيض قيمتو المسجمة ( وحدة توليد النقد)إذا تم تقدير القيمة الممكن استردادىا لألصل 

 .مباشرة كمصروف نخفاض القيمةويتم االعتراف بخسارة ا. ستردادىايمة الممكن امقدار الق
إلى مبمغ التقدير المعدل لقيمتو الممكن ( وحدة توليد النقد)في حال عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة المسجمة لألصل 

مك القيمة المسجمة التي كان من الممكن تحديدىا في حال لم تتحقق أي خسارة استردادىا عمى أال تتجاوز القيمة المسجمة التي تم زيادتيا ت
 .مباشرةكإيراد يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة . في سنوات سابقة( وحدة توليد النقد)نتيجة انخفاض قيمة األصل 

 
  

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.اإلجارة ششركة المنار لمتمويل و 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

16 

 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 
 خدمة نهاية ال مكافأةمخصص  

قانون العمل الكويتي عمى ل وفقاً يتم احتساب المخصص . عند إتمام فترة الخدمة نياية الخدمة التي تستحق السداد مكافأةكوين مخصص يتم ت
غير المخصص  يتم تحديد. إضافية مزاياتوفر تمك العقود  حينماأساس رواتب الموظفين ومدد الخدمة المتجمعة أو عمى أساس شروط التعاقد 

 اً تقريبي اً عمى أساس أن ىذا االحتساب يمثل أساسالمجمع  بيان المركز الماليينتج فيما لو تم إنياء خدمات الموظفين بتاريخ  قدم تزاالكالممول 
 .امز يعتمد عميو لتحديد القيمة الحالية ليذا االلت

 
 اتاإليرادالعتراف ب 
 إيرادات من تسييالت ائتمانية 
كامةل ويقةوم العميةل بتسةديد  العمةالء،الموقعةة مةع ضةمن اتفاقيةات المرابحةة والوكالةة  ة عند بداية التعاقدالتسييالت االئتمانييتم تضمين مصروف  

 .عمى أساس نسبي زمنيوتسجل كإيرادات عند اكتسابيا اإليرادات تؤجل . عمى أقساط متساوية عمى مدى فترة العقد الدين

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

 عموالت ا يرادات أتعاب و 
 .إيرادات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات المتعمقة بيايتم االعتراف ب

 
 العمالت األجنبية ترجمة 
ويةةتم . حسةةب أسةةعار الصةةرف السةةائدة بتةةاريخ المعةةامالت( ةالعمةةالت األجنبيةة) مجموعةةةلم الوظيفيةةةبعمةةالت غيةةر العممةةة  المقّومةةة تقيةةد المعةةامالت 

بيةان المركةز البنود النقدية المسجمة بالعمالت األجنبية حسب أسعار الصةرف السةائدة بتةاريخ  ترجمةإعادة المجمع  بيان لممركز الماليبتاريخ كل 
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 .مباشرة الدخل الشامل اخخرتدرج أيضًا في  ترجمةخسائر ناتجة عن ال
. مةعالمج بيةان المركةز المةاليبالدينار الكويتي باستخدام أسعار الصةرف السةائدة بتةاريخ لممجموعة ات األجنبية يالعمم التزاماتو أصول يتم عرض  

ة وفةي ىةذه سةنة، إال إذا تقمبت أسعار الصرف بشكل كبير خةالل ىةذه السنبنود اإليرادات والمصروفات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف لم ترجمةيتم 
 دخل شةةامل آخةةر، كةةالناتجةةة، إن وجةةدت ترجمةةةفروقةةات اليةةتم تصةةنيف . الحالةةة يةةتم اسةةتخدام أسةةعار الصةةرف التقريبيةةة السةةائدة بتةةاريخ المعةةامالت

فةةي الفتةةرة التةةي يةةتم فييةةا بيةةع المجمةةع  بيةةان الةةدخلفةةي  تمةةك ترجمةةةتةةدرج فروقةةات ال. العمةةالت األجنبيةةة لممجموعةةة ترجمةةةتؤخةةذ إلةةى احتيةةاطي و 
 .العمميات األجنبية

  
 زكاة

 ويحمةةل. 9006 لعةةام 46باحتسةةاب مخصةةص لمزكةةاة وفقةةًا لمةةا تقتضةةيو متطمبةةات القةةانون رقةةم  مجموعةةة، قامةةت ال9007ديسةةمبر  30اعتبةةارًا مةةن 
 .المجمع مبمغ الزكاة المحتسب وفقًا ليذه المتطمبات في بيان الدخل

 
 حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي

الخاصةة بمؤسسةةة الكويةت لمتقةدم العممةةي  المجموعةةيةتم إدراج حصةةة . أن تسةةاىم فةي مؤسسةة الكويةةت لمتقةدم العممةي وفقةةًا لمقةانون المجموعةةعمةى 
 .فييا المساىمة وفقًا لمقانون المجموعةطمب من كمصروف في الفترة التي ي
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 (تتمة)الهامة السياسات المحاسبية  .1
 

 توزيعات أرباح
 يتم فييا اعتماد ىذهيتم االعتراف بتوزيعات األرباح لمساىمي الشركة األم كالتزامات في البيانات المالية المجمعة لممجموعة في الفترة التي 

 (. 93إيضاح )لعمومية السنوية التوزيعات من قبل الجمعية ا
 

 مخصصات
 يتطمةب أن معةو المةرجح مةن يكةون سةابق لحةدث نتيجةة و اسةتدالليأ حالي قانوني المجموعة التزام عمى يكون عندما فقط بالمخصص عترافاال يتم

  . االلتزام لمبمغ وقموثة تقدير إجراء إمكانية مع ،االلتزام لتسوية قتصاديةالتي تمثل منافع ا لمموارد صادراً  تدفقاً  ذلك
بتةاريخ  لممصروفات الالزمةة لسةداد االلتةزام حالي تقدير أفضل إلظيار وتعديميا المجمع بيان لممركز المالي كل تاريخ في المخصصات مراجعة يتم

 . م خصميا إلى القيمة الحالية حينما يكون التأثير مادياً توي ،المجمع بيان المركز المالي
 

 تمويلتكاليف 
 .المجمع وفقًا لممعدالت التعاقدية لممبالغ القائمة بتاريخ بيان المركز الماليعمى أساس مبدأ االستحقاق  تكاليف التمويلتساب يتم اح

 
 واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  هامة أحكام محاسبية .4

ة سجمتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات بشأن القيم الميجب أن ت ،1المبينة في إيضاح  مجموعةخالل عممية تطبيق السياسات المحاسبية لم
تمك التقديرات واالفتراضات المصاحبة ليا تستند إلى عامل الخبرة السابقة . التي ال تتضح بسيولة من خالل مصادر أخرى لتزاماتواال صوللأل

 .وقد تختمف النتائج الفعمية عن تمك التقديرات ،وعوامل أخرى ذات عالقة
تدرج التعديالت عمى التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فييا مراجعة التقدير . راجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بشكل مستمريتم م

رة بينما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبمية في حال أثر ىذا التعديل عمى كل من الفت ،وذلك في حال أثر ىذا التعديل عمى تمك الفترة فقط
 .الحالية والفترات المستقبمية

 لممجموعة أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية
، لممنشةأة، فةي إطةار تطبيةق السياسةات المحاسةبية (انظةر أدنةاه)عةن تمةك التةي تتعمةق بالتقةديرات  التالية، بعيداً  اليامة قامت اإلدارة بوضع األحكام

 .المجمعة الماليةفي البيانات  ياالمعترف بوالتي كان ليا أثر كبير عمى المبالغ 
  تصنيف االستثمارات

 .الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل أو كاستثمار  لمبيع احمتاستثمار تصنيفو كاستثمار  حيازةعند المجموعة تقرر إدارة 
قوم المجموعة بتصنيفيا كاستثمارات بالقيمة العادلة وت. تصنف المجموعة كافة استثماراتيا كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 .ةموثوقيكانية تحديد قيمتيا العادلة بمع إمبيعيا عمى المدى القصير  لغرض أساساً  اذا تم شراؤىإ من خالل الربح أو الخسارة

 األسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
والتةي ليةا  المجمةعبيان المركز المالي قبمية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إن االفتراضات الرئيسية التي تتعمق باألسباب المست 

  :خالل السنة المالية الالحقة مبينة فيما يمي لتزاماتواال صوللأل المسجمةخطر كبير يؤدي إلى تعديل مادي عمى القيمة 
 تقييم استثمارات في أسيم غير مسعرة

 :في أسيم غير مسعرة يستند عادًة إلى واحدة مما يمي إن تقييم االستثمارات
  معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 

  القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير؛ 

 نماذج تقييم أخرى. 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(  .3
توزيع اأرباح  

اأحكــــام حما�سبية هامة والأ�سباب الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات )تتمة(  .4
الأ�سباب الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات )تتمة(  
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ة سجمتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات بشأن القيم الميجب أن ت ،1المبينة في إيضاح  مجموعةخالل عممية تطبيق السياسات المحاسبية لم
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 .الحالية والفترات المستقبمية
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، لممنشةأة، فةي إطةار تطبيةق السياسةات المحاسةبية (انظةر أدنةاه)عةن تمةك التةي تتعمةق بالتقةديرات  التالية، بعيداً  اليامة قامت اإلدارة بوضع األحكام

 .المجمعة الماليةفي البيانات  ياالمعترف بوالتي كان ليا أثر كبير عمى المبالغ 
  تصنيف االستثمارات

 .الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل أو كاستثمار  لمبيع احمتاستثمار تصنيفو كاستثمار  حيازةعند المجموعة تقرر إدارة 
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والتةي ليةا  المجمةعبيان المركز المالي قبمية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إن االفتراضات الرئيسية التي تتعمق باألسباب المست 

  :خالل السنة المالية الالحقة مبينة فيما يمي لتزاماتواال صوللأل المسجمةخطر كبير يؤدي إلى تعديل مادي عمى القيمة 
 تقييم استثمارات في أسيم غير مسعرة

 :في أسيم غير مسعرة يستند عادًة إلى واحدة مما يمي إن تقييم االستثمارات
  معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛ 

  القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل إلى حد كبير؛ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

18 

 (تتمة) محاسبية هامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديراتأحكام  .4

 (تتمة) لعدم التأكد من التقديرات األسباب الرئيسية

 خسائر انخفاض قيمة التسييالت التمويمية
 لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في بيان الدخل شيريعمى أساس  التمويمية ياتقوم المجموعة بمراجعة لتسييالت

توقيت التدفقات النقدية المستقبمية عند تحديد مستوى المخصصات مبمغ و  تقديريجب أن تتخذ اإلدارة أحكام حول  ،وبصفة خاصة. المجمع
تمك التقديرات تستند بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد، وقد تختمف النتائج . المطموبة

 .الفعمية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبمية عمى تمك المخصصات

 واألعمار اإلنتاجية وغير الممموسة الممموسة صولانخفاض قيمة األ
يتم تحديد . 1طبقًا لمسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح وغير الممموسة الممموسة  صولسنويًا باختبار انخفاض قيمة األ المجموعةتقوم إدارة 

لطريقة توقعات حول التدفقات النقدية المقدرة عمى مدى تستخدم ىذه ا. ألصل ما عمى أساس طريقة القيمة المستخدمة الممكن استردادىاالقيمة 
 .العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم وفقًا لمعدالت السوق

مبمغ االستيالك  سيتغير كل من. واإلطفاء االستيالك يومبمغصول الممموسة وغير الممموسة بتحديد األعمار اإلنتاجية لأل المجموعةتقوم إدارة 
 .بشكل كبير إذا كان العمر اإلنتاجي الفعمي يختمف عن العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل فترةلمالمحمل واإلطفاء 

 
 النقد والنقد المعادل .5

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
  159475787   954995946   لدى البنوكنقد 

 15167  -    نقد بالصندوق
   954995946   15953,354 
 

 ذمم مدينة  .6
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 39958145653   8658135614   مجمل الذمم المدينة
 (9359945341)  (35,303,795)  إيرادات مؤجمة: ناقصاً 
 (459875931)  (859985047)  مخصص ديون في تحصيميا: ناقصاً 

  9759595595   61,413,799   بالصافي –ذمم مدينة 

كةةةان مجمةةةل الةةةذمم المدينةةةة البةةةالغ  ،9009ديسةةةمبر  13فةةةي . يومةةةًا وأقةةةل منتظمةةةة بشةةةكل كامةةةل 90كانةةةت الةةةذمم المدينةةةة التةةةي تسةةةتحق خةةةالل 
 . منتظم بشكل كامل( دينار كويتي 30458795905: 9008ديسمبر  13)دينار كويتي  63,569,550

المركزي بشأن احتساب مخصص لمديون المشكوك في تحصيميا والتي تتطمب عمل مخصص عام بواقع  تتبع المجموعة متطمبات بنك الكويت
 يتوجب احتساباستبعاد بعض فئات الضمانات التي تنطبق عمييا تعميمات بنك الكويت المركزي وال بعد لكافة التسييالت االئتمانية % 3

 .مخصص محدد ليا
نةك الكويةت المركةزي بالصةافي بعةد اسةتبعاد بعةض فئةات الضةمانات، التةي تنطبةق عمييةا متطمبةات مخصص محدد طبقةًا لمتطمبةات ب احتسابتم ي

 .يوماً  90بنك الكويت المركزي، لمذمم المدينة التي تستحق بعد أكثر من 
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 (تتمة) مدينة ذمم .6
 :إن التحميل العمري لممديونيات التي انخفضت قيمتيا ىو كما يمي

 ديسمبر 13  
9009 

 رديسمب 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 3156505703   557965897   يوماً  380 – 93

 956935580   759615955   يوماً  160 – 383
 356395465   3355035919   يومًا  160أكثر من 
 3759635746   9559695084   المجموع

 تحميل مخصص ديون مشكوك في تحصيميا
 ديسمبر 13  

9009 
 برديسم 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 154105143   757905354   محدد
 8575579   5075891   عام

 459875931   859985047   المجموع

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

 459875931   8575579   154105143  9009يناير  3الرصيد في 
 4,030,314   (149,679)  4,159,831  ةخالل السن (المسترد/)المحمل

 8,998,047   507,891   7,790,354  9009ديسمبر  13الرصيد في 
      

 159805340   354795660   358075480  9008يناير  3الرصيد في 
 350075771   (6355088)  35699,681  خالل السنة( المسترد/)المحمل

 459875931   8575579   154105143  9008ديسمبر  13الرصيد في 

في االعتبار أي تغير في الجدارة االئتمانية لمذمم المدينة من تاريخ المنح المبدئي  مجموعةمدينة، تأخذ الذمم لتحديد إمكانية استرداد أي 
كضمان ( دينار كويتي 756075993: 9008ديسمبر  13)دينار كويتي  39,886,431موعة بمبمغ تحتفظ المج. لالئتمان حتى تاريخ التقرير

 .بأنو ال توجد ضرورة الحتساب مزيد من مخصصات االئتمان أكثر من مخصص الديون المشكوك في تحصيميااإلدارة  ترى. مديونياتياعمى 
 .ومسجمة في دولة الكويت يتيمة بالدينار الكو مقوّ  لممجموعة لمذمم المدينة القيم المسجمة

دائني  مقابلكضمان مرىون ( دينار كويتي 75,139,885: 9008ديسمبر  13)دينار كويتي  5559515180تتضمن الذمم المدينة مبمغ 
 (.33انظر إيضاح )إسالمية  مرابحات ووكاالت

إيضةاح  انظةر)لكل فئة من فئات الذمم المدينة المةذكورة أعةاله  القيمة المسجمةإن الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل 
95.) 
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 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .7
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 1085880   3995956   استثمارات في أسيم وصناديق محمية مدرجة
 954785941   85080,547   يم وصناديق محمية غير مدرجة استثمارات في أس

 351195014   9815141   استثمارات في أسيم وصناديق أجنبية غير مدرجة 
   855615846   3353395357 

 :مة بالعمالت التاليةإن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقوّ 
 ديسمبر 13  

9009 
 برديسم 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

  954395539   759965568   دينار كويتي
 1675604   1515915   دوالر أمريكي
 351195014   9815141   عمالت أخرى

   855615846   3353395357 
 

  شركة زميمةاستثمار في  .8

 :إن الشركة الزميمة ىي كالتالي
   التصويتنسبة الممكية وحق     

  بمد التأسيس  اسم الشركة
 ديسمبر 13

9009  
 ديسمبر 13

 النشاط الرئيسي  9008
 أنشطة تمويمية  %90  %90  قطر  ق.م.ش بيت التمويل القطريشركة 
وىي شركة تم تأسيسيا في . ق.م.من حصص ممكية شركة بيت التمويل القطري ش% 90نسبة  بشراءالمجموعة  قامت، 9008مارس  30في 

إن استثمار المجموعة . وتتمثل أنشطتيا الرئيسية في القيام بأنشطة تمويل العمالء والمشاريع وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحةدولة قطر 
 450835313: 9008ديسمبر  13) 9009ديسمبر  13دينار كويتي في  1,605,344يبمغ ما يعادل . ق.م.في شركة بيت التمويل القطري ش

 . شركة زميمةدينار كويتي والتي تم تسجيميا ضمن استثمار في  359005410 بمبمغنًا شيرة ناتجة عن الحيازة متضم (دينار كويتي

 :الزميمة ىي كالتالي ارات في الشركةثماالست ديإن الحركة في رص
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

-    450835313   الرصيد في بداية السنة
 958885183  -    شراء استثمار في شركة زميمة

 9185977  -    المحول من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3765637   (451,919)  حصة في نتائج شركة زميمة

-    (975991)  توزيعات أرباح مستممة
 775356   75,868   ترجمة عمالت أجنبية تعديالت

   1,605,344   450835313 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .7
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 1085880   3995956   استثمارات في أسيم وصناديق محمية مدرجة
 954785941   85080,547   يم وصناديق محمية غير مدرجة استثمارات في أس

 351195014   9815141   استثمارات في أسيم وصناديق أجنبية غير مدرجة 
   855615846   3353395357 

 :مة بالعمالت التاليةإن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقوّ 
 ديسمبر 13  

9009 
 برديسم 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

  954395539   759965568   دينار كويتي
 1675604   1515915   دوالر أمريكي
 351195014   9815141   عمالت أخرى

   855615846   3353395357 
 

  شركة زميمةاستثمار في  .8

 :إن الشركة الزميمة ىي كالتالي
   التصويتنسبة الممكية وحق     

  بمد التأسيس  اسم الشركة
 ديسمبر 13

9009  
 ديسمبر 13

 النشاط الرئيسي  9008
 أنشطة تمويمية  %90  %90  قطر  ق.م.ش بيت التمويل القطريشركة 
وىي شركة تم تأسيسيا في . ق.م.من حصص ممكية شركة بيت التمويل القطري ش% 90نسبة  بشراءالمجموعة  قامت، 9008مارس  30في 

إن استثمار المجموعة . وتتمثل أنشطتيا الرئيسية في القيام بأنشطة تمويل العمالء والمشاريع وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحةدولة قطر 
 450835313: 9008ديسمبر  13) 9009ديسمبر  13دينار كويتي في  1,605,344يبمغ ما يعادل . ق.م.في شركة بيت التمويل القطري ش

 . شركة زميمةدينار كويتي والتي تم تسجيميا ضمن استثمار في  359005410 بمبمغنًا شيرة ناتجة عن الحيازة متضم (دينار كويتي

 :الزميمة ىي كالتالي ارات في الشركةثماالست ديإن الحركة في رص
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

-    450835313   الرصيد في بداية السنة
 958885183  -    شراء استثمار في شركة زميمة

 9185977  -    المحول من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 3765637   (451,919)  حصة في نتائج شركة زميمة

-    (975991)  توزيعات أرباح مستممة
 775356   75,868   ترجمة عمالت أجنبية تعديالت

   1,605,344   450835313 
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راأ�س الـمـــــال  .13

احتياطي قانوين  .14

ذمم مدينة اأخرى ومدفوعات مقدمًا  .10
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2009

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

ا�ستثمار يف �سركة زميلة )تتمة(  .8

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

21 

 (تتمة)استثمار في شركة زميمة  .2

 :ميي امكلممجموعة مبين الزميمة  لشركةممخص المعمومات المالية المتعمقة باإن 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 1455145418   13,587,668   مجموع األصول
 (9156105917)  (91,064,096)  مجموع االلتزامات

 3059015503   8,591,579   صافي األصول
 953805703   3,704,734   حصة المجموعة في صافي األصول

 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 159385688   9,978,106   مجموع اإليرادات
 8815085   (95969,658)  الربح(/الخسارة)مجموع 
 3765637   (451,919)  النتائج منالمجموعة حصة 

 
  عقارات استثمارية .9

 :عقارين استثماريين كالتاليبالمجموعة من خالل عقود مشاركة  تحتفظ
، قامت المجموعة 9009خالل . دينار كويتي 4975000تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام الكويت  –قطعة أرض في الميبولة تم شراء  ( أ

دينار كويتي بما يمثل  5305000ونتج عن ذلك مجموع استثمارات بمبمغ دينار كويتي  815000يادة نسبة ممكيتيا في األرض بمبمغ بز 
دينار كويتي وعميو، تم  458,989بمغت  9009ديسمبر  13إن القيمة العادلة لنسبة ممكية المجموعة في %. 81.6نسبة ممكية بواقع 

 . دينار كويتي 53,733مبمغ بانخفاض قيمة  تسجيل خسارة
%. 50بما يمثل نسبة ممكية بواقع دينار كويتي  354615539تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام قطر  –قطعة أرض في لوسايل تم شراء  ( ب

دينار كويتي بما يمثل نسبة المجموعة من مشاريع تحت التنفيذ لتصبح  815791، قامت المجموعة باحتساب ما قيمتو 9009خالل 
 3,995,845بمغت  9009ديسمبر  13لحصة ممكية المجموعة في عادلة القيمة إن ال. دينار كويتي 355475139صة المجموعة ح

 . دينار كويتي
 ال يمثمون أطراف ذاتمين مستقمين تم التوصل إلى القيمة العادلة لمعقارات االستثمارية استنادًا إلى تقييم تم إجراؤه في ذلك التاريخ من قبل مقيّ 

 .تم التوصل إلى ىذا التقييم بالرجوع إلى أسعار معامالت في السوق لعقارات مماثمة. بالمجموعة عالقة
 

 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا  .11
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 3915737   575737   مصاريف مدفوعة مقدماً 
 455067   595589   ذمم موظفين وخصومات

 335459  -    إيراد مستحق
 985034   1395895  قابمة لالستردادودائع 

-    4995075   دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زميمة
 805497   975856   مدينة أخرى ذمم

   350905069   1585754 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

21 

 (تتمة)استثمار في شركة زميمة  .2

 :ميي امكلممجموعة مبين الزميمة  لشركةممخص المعمومات المالية المتعمقة باإن 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 1455145418   13,587,668   مجموع األصول
 (9156105917)  (91,064,096)  مجموع االلتزامات

 3059015503   8,591,579   صافي األصول
 953805703   3,704,734   حصة المجموعة في صافي األصول

 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 159385688   9,978,106   مجموع اإليرادات
 8815085   (95969,658)  الربح(/الخسارة)مجموع 
 3765637   (451,919)  النتائج منالمجموعة حصة 

 
  عقارات استثمارية .9

 :عقارين استثماريين كالتاليبالمجموعة من خالل عقود مشاركة  تحتفظ
، قامت المجموعة 9009خالل . دينار كويتي 4975000تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام الكويت  –قطعة أرض في الميبولة تم شراء  ( أ

دينار كويتي بما يمثل  5305000ونتج عن ذلك مجموع استثمارات بمبمغ دينار كويتي  815000يادة نسبة ممكيتيا في األرض بمبمغ بز 
دينار كويتي وعميو، تم  458,989بمغت  9009ديسمبر  13إن القيمة العادلة لنسبة ممكية المجموعة في %. 81.6نسبة ممكية بواقع 

 . دينار كويتي 53,733مبمغ بانخفاض قيمة  تسجيل خسارة
%. 50بما يمثل نسبة ممكية بواقع دينار كويتي  354615539تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام قطر  –قطعة أرض في لوسايل تم شراء  ( ب

دينار كويتي بما يمثل نسبة المجموعة من مشاريع تحت التنفيذ لتصبح  815791، قامت المجموعة باحتساب ما قيمتو 9009خالل 
 3,995,845بمغت  9009ديسمبر  13لحصة ممكية المجموعة في عادلة القيمة إن ال. دينار كويتي 355475139صة المجموعة ح

 . دينار كويتي
 ال يمثمون أطراف ذاتمين مستقمين تم التوصل إلى القيمة العادلة لمعقارات االستثمارية استنادًا إلى تقييم تم إجراؤه في ذلك التاريخ من قبل مقيّ 

 .تم التوصل إلى ىذا التقييم بالرجوع إلى أسعار معامالت في السوق لعقارات مماثمة. بالمجموعة عالقة
 

 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا  .11
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 3915737   575737   مصاريف مدفوعة مقدماً 
 455067   595589   ذمم موظفين وخصومات

 335459  -    إيراد مستحق
 985034   1395895  قابمة لالستردادودائع 

-    4995075   دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زميمة
 805497   975856   مدينة أخرى ذمم

   350905069   1585754 

عقارات ا�ستثمارية  .9

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)استثمار في شركة زميمة  .2

 :ميي امكلممجموعة مبين الزميمة  لشركةممخص المعمومات المالية المتعمقة باإن 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 1455145418   13,587,668   مجموع األصول
 (9156105917)  (91,064,096)  مجموع االلتزامات

 3059015503   8,591,579   صافي األصول
 953805703   3,704,734   حصة المجموعة في صافي األصول

 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 159385688   9,978,106   مجموع اإليرادات
 8815085   (95969,658)  الربح(/الخسارة)مجموع 
 3765637   (451,919)  النتائج منالمجموعة حصة 

 
  عقارات استثمارية .9

 :عقارين استثماريين كالتاليبالمجموعة من خالل عقود مشاركة  تحتفظ
، قامت المجموعة 9009خالل . دينار كويتي 4975000تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام الكويت  –قطعة أرض في الميبولة تم شراء  ( أ

دينار كويتي بما يمثل  5305000ونتج عن ذلك مجموع استثمارات بمبمغ دينار كويتي  815000يادة نسبة ممكيتيا في األرض بمبمغ بز 
دينار كويتي وعميو، تم  458,989بمغت  9009ديسمبر  13إن القيمة العادلة لنسبة ممكية المجموعة في %. 81.6نسبة ممكية بواقع 

 . دينار كويتي 53,733مبمغ بانخفاض قيمة  تسجيل خسارة
%. 50بما يمثل نسبة ممكية بواقع دينار كويتي  354615539تبمغ قيمتيا بتكمفة  9008في عام قطر  –قطعة أرض في لوسايل تم شراء  ( ب

دينار كويتي بما يمثل نسبة المجموعة من مشاريع تحت التنفيذ لتصبح  815791، قامت المجموعة باحتساب ما قيمتو 9009خالل 
 3,995,845بمغت  9009ديسمبر  13لحصة ممكية المجموعة في عادلة القيمة إن ال. دينار كويتي 355475139صة المجموعة ح

 . دينار كويتي
 ال يمثمون أطراف ذاتمين مستقمين تم التوصل إلى القيمة العادلة لمعقارات االستثمارية استنادًا إلى تقييم تم إجراؤه في ذلك التاريخ من قبل مقيّ 

 .تم التوصل إلى ىذا التقييم بالرجوع إلى أسعار معامالت في السوق لعقارات مماثمة. بالمجموعة عالقة
 

 ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا  .11
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 3915737   575737   مصاريف مدفوعة مقدماً 
 455067   595589   ذمم موظفين وخصومات

 335459  -    إيراد مستحق
 985034   1395895  قابمة لالستردادودائع 

-    4995075   دفعات مقدمة مقابل استثمار في شركة زميمة
 805497   975856   مدينة أخرى ذمم

   350905069   1585754 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 إسالمية مرابحة ووكالةدائنو  .11
عمى أساس نصف دينار كويتي تدفع  9356065750مميون دوالر أمريكي بما يعادل  75بحة بمبمغ ، حصمت الشركة األم عمى مرا9007في 

 . 9030مارس  98فوق سعر الميبور عمى ستة أقساط نصف سنوية متساوية تنتيي في % 9بمعدل عائد بواقع سنوي 
مايو  95شيرًا ويكون آخر قسط في  94سدادىا عمى مميون دينار كويتي ليتم  37.5قامت الشركة األم بحيازة مرابحة بمبمغ  ،9009خالل 
 %.6.75بربح سنوي بواقع  9033
 :9008ديسمبر  13)دينار كويتي  5559515180 مضمونة بحق تحويل الذمم المدينة بما قيمتو الدائنةاإلسالمية والوكالة  ةالمرابحذمم 

 (. 6انظر إيضاح ) (دينار كويتي 75,139,885
 .سنوياً  (%9: 9008ديسمبر  13% )7.63اإلسالمية المرابحة والوكالة دائني متوسط معدل تكمفة بمغ 

 
 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .12

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 7195935   9655088   ذمم تجارية دائنة

 9395934   3905340   رواتب مستحقة ومستحقات أخرى لمموظفين
 1675356   9935903   دائنةتوزيعات أرباح 

 795104   795104   مخصص حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 455480   395599   مخصص الزكاة

 3345435   135009   أخرى
   7995964   355595384 
 

 رأس المـال .13
: 9008ديسمبر  13)فمس لكل سيم  300صدر بقيمة سيم مصرح بو وم 10857475593عمى  9009ديسمبر  13كما في يشتمل رأس المال 
 .(فمس لكل سيم 300 سيم مصرح بو ومصدر بقيمة 130,030,000

  (.دينار كويتي 1058585610: 9008ديسمبر  13) 9009ديسمبر  13دينار كويتي في  1058745759بمغ رأس المال المدفوع 
 

 احتياطي قانوني .14
إلى االحتياطي القانوني حتى يصل ىذا ة سنمن ربح ال% 30يتم تحويل ، األم والنظام األساسي لمشركة لقانون الشركات التجاريةألحكام وفقًا  

من رأس المال المدفوع % 5إن ىذا االحتياطي غير قابل لمتوزيع فيما عدا توزيع نسبة . مال المدفوع كحد أدنىال من رأس% 50االحتياطي إلى 
  .ىذا الحد لتغطيةالمتراكمة فييا األرباح  كفيالتي ال ت سنواتفي ال

  
 احتياطي اختياري .15
تم يةة. االختيةةاريإلةةى االحتيةةاطي  ، تقررىةةا الجمعيةةة العموميةةة العاديةةة،ربةةح السةةنةمةةن نسةةبة  يةةتم تحويةةل ،األموفقةةا ألحكةةام النظةةام األساسةةي لمشةةركة  

اء عمةةى توصةةية مةةن مجمةةس اإلدارة وال توجةةد قيةةود عمةةى بنةة األم جمعيةةة عموميةةة عاديةةة لمشةةركةاجتمةةاع تم اتخةةاذه فةةي يةةىةةذا التحويةةل بقةةرار إيقةةاف 
 .االختياريالتوزيعات من االحتياطي 

 
 
 
 
 
 

دائنوا مرابحة و وكالة  اإ�سالمية  .11
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 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .12

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 7195935   9655088   ذمم تجارية دائنة

 9395934   3905340   رواتب مستحقة ومستحقات أخرى لمموظفين
 1675356   9935903   دائنةتوزيعات أرباح 

 795104   795104   مخصص حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 455480   395599   مخصص الزكاة

 3345435   135009   أخرى
   7995964   355595384 
 

 رأس المـال .13
: 9008ديسمبر  13)فمس لكل سيم  300صدر بقيمة سيم مصرح بو وم 10857475593عمى  9009ديسمبر  13كما في يشتمل رأس المال 
 .(فمس لكل سيم 300 سيم مصرح بو ومصدر بقيمة 130,030,000

  (.دينار كويتي 1058585610: 9008ديسمبر  13) 9009ديسمبر  13دينار كويتي في  1058745759بمغ رأس المال المدفوع 
 

 احتياطي قانوني .14
إلى االحتياطي القانوني حتى يصل ىذا ة سنمن ربح ال% 30يتم تحويل ، األم والنظام األساسي لمشركة لقانون الشركات التجاريةألحكام وفقًا  

من رأس المال المدفوع % 5إن ىذا االحتياطي غير قابل لمتوزيع فيما عدا توزيع نسبة . مال المدفوع كحد أدنىال من رأس% 50االحتياطي إلى 
  .ىذا الحد لتغطيةالمتراكمة فييا األرباح  كفيالتي ال ت سنواتفي ال

  
 احتياطي اختياري .15
تم يةة. االختيةةاريإلةةى االحتيةةاطي  ، تقررىةةا الجمعيةةة العموميةةة العاديةةة،ربةةح السةةنةمةةن نسةةبة  يةةتم تحويةةل ،األموفقةةا ألحكةةام النظةةام األساسةةي لمشةةركة  

اء عمةةى توصةةية مةةن مجمةةس اإلدارة وال توجةةد قيةةود عمةةى بنةة األم جمعيةةة عموميةةة عاديةةة لمشةةركةاجتمةةاع تم اتخةةاذه فةةي يةةىةةذا التحويةةل بقةةرار إيقةةاف 
 .االختياريالتوزيعات من االحتياطي 

 
 
 
 
 
 

ذمم دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى  .12

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية
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 إسالمية مرابحة ووكالةدائنو  .11
عمى أساس نصف دينار كويتي تدفع  9356065750مميون دوالر أمريكي بما يعادل  75بحة بمبمغ ، حصمت الشركة األم عمى مرا9007في 

 . 9030مارس  98فوق سعر الميبور عمى ستة أقساط نصف سنوية متساوية تنتيي في % 9بمعدل عائد بواقع سنوي 
مايو  95شيرًا ويكون آخر قسط في  94سدادىا عمى مميون دينار كويتي ليتم  37.5قامت الشركة األم بحيازة مرابحة بمبمغ  ،9009خالل 
 %.6.75بربح سنوي بواقع  9033
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 (. 6انظر إيضاح ) (دينار كويتي 75,139,885
 .سنوياً  (%9: 9008ديسمبر  13% )7.63اإلسالمية المرابحة والوكالة دائني متوسط معدل تكمفة بمغ 

 
 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  .12

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 7195935   9655088   ذمم تجارية دائنة

 9395934   3905340   رواتب مستحقة ومستحقات أخرى لمموظفين
 1675356   9935903   دائنةتوزيعات أرباح 

 795104   795104   مخصص حصة مؤسسة الكويت لمتقدم العممي
 455480   395599   مخصص الزكاة

 3345435   135009   أخرى
   7995964   355595384 
 

 رأس المـال .13
: 9008ديسمبر  13)فمس لكل سيم  300صدر بقيمة سيم مصرح بو وم 10857475593عمى  9009ديسمبر  13كما في يشتمل رأس المال 
 .(فمس لكل سيم 300 سيم مصرح بو ومصدر بقيمة 130,030,000

  (.دينار كويتي 1058585610: 9008ديسمبر  13) 9009ديسمبر  13دينار كويتي في  1058745759بمغ رأس المال المدفوع 
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إلى االحتياطي القانوني حتى يصل ىذا ة سنمن ربح ال% 30يتم تحويل ، األم والنظام األساسي لمشركة لقانون الشركات التجاريةألحكام وفقًا  

من رأس المال المدفوع % 5إن ىذا االحتياطي غير قابل لمتوزيع فيما عدا توزيع نسبة . مال المدفوع كحد أدنىال من رأس% 50االحتياطي إلى 
  .ىذا الحد لتغطيةالمتراكمة فييا األرباح  كفيالتي ال ت سنواتفي ال

  
 احتياطي اختياري .15
تم يةة. االختيةةاريإلةةى االحتيةةاطي  ، تقررىةةا الجمعيةةة العموميةةة العاديةةة،ربةةح السةةنةمةةن نسةةبة  يةةتم تحويةةل ،األموفقةةا ألحكةةام النظةةام األساسةةي لمشةةركة  

اء عمةةى توصةةية مةةن مجمةةس اإلدارة وال توجةةد قيةةود عمةةى بنةة األم جمعيةةة عموميةةة عاديةةة لمشةةركةاجتمةةاع تم اتخةةاذه فةةي يةةىةةذا التحويةةل بقةةرار إيقةةاف 
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 إيرادات استثمارات /(خسائر) صافي .16
 ديسمبر 13 

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

 (675430)  (355815364) ةالتغير في القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار 
 354865308   (95893) ربح من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(/خسارة)

 875070   35569  إيرادات توزيعات أرباح
 (355935486)   355055768 

 
 إيرادات أخرى  .17

 ديسمبر 13 
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 7075648   9115806  إيرادات أتعاب تمويل

 645434   185457  إيرادات أتعاب محصمة
-    915999  إيرادات إيجار

-    805704  أتعاب إدارة
 9815304   5695899  أخرى

  9195365   350555366 
 

دارية  .18  مصاريف عمومية وا 
 ديسمبر 13 

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 كويتيدينار   دينار كويتي 

 5815915   8195045  خسارة تحويل عمالت أجنبية
 3615983   3405197  أتعاب إدارة

 3495437   3995949  إيجار
 1335899   3195177  عموالت
 3075935   915987  إعالن

 195500   3015000  غرامات
 985997  -   تكاليف تدريب

 375301   45369  ترقيات
 355450   305844  نولوجيا معموماتتكاليف استشارات تك

 105969   305194  تكاليف بنكية
 305550   55760  مصاريف كفالة
 315468   315007  مصاريف ىاتف

 945668   945549  تكاليف نظافة ومراسمة
 315436   365510  مصاريف انترنت

 355990  -   معارض
 3485833   875130  مصاريف مينية

 104,946   198,189  أخرى
  3,919,700   3,979,468 
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 (355935486)   355055768 

 
 إيرادات أخرى  .17

 ديسمبر 13 
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 7075648   9115806  إيرادات أتعاب تمويل

 645434   185457  إيرادات أتعاب محصمة
-    915999  إيرادات إيجار

-    805704  أتعاب إدارة
 9815304   5695899  أخرى

  9195365   350555366 
 

دارية  .18  مصاريف عمومية وا 
 ديسمبر 13 

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 كويتيدينار   دينار كويتي 

 5815915   8195045  خسارة تحويل عمالت أجنبية
 3615983   3405197  أتعاب إدارة

 3495437   3995949  إيجار
 1335899   3195177  عموالت
 3075935   915987  إعالن

 195500   3015000  غرامات
 985997  -   تكاليف تدريب

 375301   45369  ترقيات
 355450   305844  نولوجيا معموماتتكاليف استشارات تك

 105969   305194  تكاليف بنكية
 305550   55760  مصاريف كفالة
 315468   315007  مصاريف ىاتف

 945668   945549  تكاليف نظافة ومراسمة
 315436   365510  مصاريف انترنت

 355990  -   معارض
 3485833   875130  مصاريف مينية

 104,946   198,189  أخرى
  3,919,700   3,979,468 
 
 

م�ساريف عمومية واإدارية  .18

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

24 

 تكاليف موظفين  .19
 ديسمبر 13 

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

  8535845   7955940  رواتب وعالوات
 785178   595689  نياية الخدمة مكافأةمخصص 

 345680   935414  إجازات مستحقة
 3165410  -   عالوات موظفين

 805578   93,898  أخرى
  9635963   353635933 
 

 ربحية السهم (/خسارة) .21
 :كما يمي السنةعمى المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل  السنةربحية السيم بتقسيم ربح (/خسارة)يتم احتساب 

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 153695818   (4,968,176)  ربح السنة(/خسارة)

 10755745867   10857115888   المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة لمشركة األم 
 فمس 30.13   (فمس 31.81)  ربحية السيم(/خسارة)
 

 توزيعات أرباح  .21
 المدققة لممجموعة لمسنة المنتيية في ةالمالية المجمعوقررت اعتماد البيانات  9009يوليو  9تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 

 . رباحي أتوزيع أعدم باإلضافة إلى  9008ديسمبر  13
 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  .22
وعةةائالتيم والشةةركات التةةي  بالمجموعةةةوالمةةوظفين التنفيةةذيين وأعضةةاء مجمةةس اإلدارة الرئيسةةيين المسةةاىمين عمةةى  ألطةةراف ذات العالقةةةتشةةتمل ا 

مةةن قبةةل إدارة  عمييةةاتم الموافقةةة ويةة ،عمةةى اسةةاس تجةةاري بحةةت األطةةراف ذات العالقةةةتةةتم كافةةة المعةةامالت مةةع . ًا رئيسةةية فييةةايممكةةون حصصةة
 .المجموعة

 :ىي كما يمي المجمعة الماليةالبيانات  ىذه التي تظير في األطراف ذات العالقةإن األرصدة والمعامالت مع 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 615813    3475999  ذمم مدينة (أ
 3054685099   850095404  استثمارات مدارة من قبل المساهم الرئيسي (ب
 351645019   3,436,114  .(ق.م.شركة بيت التمويل القطري ش)مستحق إلى طرف ذي عالقة  (ج
 455995599  -   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة (د
    الرئيسييناإلدارة  موظفيمدفوعات  (هـ

 4695761   4895869  أخرى قصيرة األجل يااز واتب ومر  
 9355947   3635689  ما بعد التوظيف زايام 

 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 تكاليف موظفين  .19
 ديسمبر 13 

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

  8535845   7955940  رواتب وعالوات
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 3165410  -   عالوات موظفين

 805578   93,898  أخرى
  9635963   353635933 
 

 ربحية السهم (/خسارة) .21
 :كما يمي السنةعمى المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل  السنةربحية السيم بتقسيم ربح (/خسارة)يتم احتساب 
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 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  .22
وعةةائالتيم والشةةركات التةةي  بالمجموعةةةوالمةةوظفين التنفيةةذيين وأعضةةاء مجمةةس اإلدارة الرئيسةةيين المسةةاىمين عمةةى  ألطةةراف ذات العالقةةةتشةةتمل ا 

مةةن قبةةل إدارة  عمييةةاتم الموافقةةة ويةة ،عمةةى اسةةاس تجةةاري بحةةت األطةةراف ذات العالقةةةتةةتم كافةةة المعةةامالت مةةع . ًا رئيسةةية فييةةايممكةةون حصصةة
 .المجموعة

 :ىي كما يمي المجمعة الماليةالبيانات  ىذه التي تظير في األطراف ذات العالقةإن األرصدة والمعامالت مع 
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 455995599  -   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة (د
    الرئيسييناإلدارة  موظفيمدفوعات  (هـ
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 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش
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 :ىي كما يمي المجمعة الماليةالبيانات  ىذه التي تظير في األطراف ذات العالقةإن األرصدة والمعامالت مع 
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 615813    3475999  ذمم مدينة (أ
 3054685099   850095404  استثمارات مدارة من قبل المساهم الرئيسي (ب
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 . رباحي أتوزيع أعدم باإلضافة إلى  9008ديسمبر  13
 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  .22
وعةةائالتيم والشةةركات التةةي  بالمجموعةةةوالمةةوظفين التنفيةةذيين وأعضةةاء مجمةةس اإلدارة الرئيسةةيين المسةةاىمين عمةةى  ألطةةراف ذات العالقةةةتشةةتمل ا 

مةةن قبةةل إدارة  عمييةةاتم الموافقةةة ويةة ،عمةةى اسةةاس تجةةاري بحةةت األطةةراف ذات العالقةةةتةةتم كافةةة المعةةامالت مةةع . ًا رئيسةةية فييةةايممكةةون حصصةة
 .المجموعة

 :ىي كما يمي المجمعة الماليةالبيانات  ىذه التي تظير في األطراف ذات العالقةإن األرصدة والمعامالت مع 
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9009 
 ديسمبر 13 

9008 
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الأدوات املالية )تتمة(  .25
 

اإدارة خماطر راأ�س املال )تتمة(  

الأدوات املالية  .25
اإدارة خماطر راأ�س املال  

�سرائح الأدوات املالية

خماطر ال�سوق

اللتزامات املالية

اأهداف اإدارة املخاطر املالية

ارتباطات  .24

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2009

اإي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

معلومات القطاع  .23

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

25 

 معمومات القطاع .23
صانع القرار التشغيمي الرئيسي مةن إلى معمومات التقارير المالية الداخمية التي تتم مراجعتيا بانتظام من قبل ات األعمال استنادًا قطاعيتم تحديد 

تمثةةةل عناصةةةر مميةةةزة األعمةةةال ات قطاعةةةإن . رئيسةةةيينتنقسةةةم قطاعةةةات األعمةةةال إلةةةى قطةةةاعين . اأجةةةل تخصةةةيص المةةةوارد لمقطةةةاع وتقيةةةيم أدائيةةة
 .أعمال أخرى قوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لالنكشاف لممخاطر وليا مزايا تختمف عن تمك التي توجد في قطاعاتتلممجموعة، حيث 

 9002ديسمبر  13 
 المجموع  بنود غير موزعة  استثمار  تمويل 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 7,731,773   6665909   (3,995,438)  9,049,987  إيرادات القطاع
 (33,989,347)  (9,393,167)  (535733)  (958095069) مصاريف القطاع

 (4,968,176)  (3,454,465)  (9,047,399)  (766,789) القطاع نتائج
 83,390,340   5845716   34,671,666   65,863,718  أصول القطاع

 47,773,119   8575985   3,619,968   4559745079  التزامات القطاع
 

 9002ديسمبر  13 
 المجموع  بنود غير موزعة  استثمار  تمويل 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 3450755589   9815304    357595499   3950195986  إيرادات القطاع
 (3059055744)  (956895069) -    (859365689) مصاريف القطاع

 153695818   (954055958)  357595499   158915104  نتائج القطاع
 338,959,794   4585333   37,990,914   30055015749  أصول القطاع

 8057155673   356985411    354615539   7755715739  التزامات القطاع
 
 ارتباطات  .24

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 956475177   955000   الستثمارات  هغير مستدعا ارتباطات

 
 األدوات المالية  .25

 رأس المال مخاطرإدارة 
من خالل  إلى المتعاممين معياوتعظيم العائد  عمى أساس المنشأة المستمرةعمى مواصمة عممياتيا  مجموعة رأسماليا لضمان مقدرتياتدير ال

 . االستخدام األمثل لمدين وحقوق الممكية
حقوق و  5نقد والنقد المعادل المبين في إيضاح الو ، 33الدين الذي يشتمل عمى القروض المبينة في إيضاح من  المجموعةرأسمال  ىيكلتكون ي

، وعالوة اإلصدار واألرباح عمى التوالي 35و 34و 31 اتكما ىو مبين في إيضاح االحتياطياتالمدفوع و الممكية التي تشتمل عمى رأس المال 
 .واحتياطيات أخرى والخسائر المتراكمةالمحتفظ بيا 
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 (4,968,176)  (3,454,465)  (9,047,399)  (766,789) القطاع نتائج
 83,390,340   5845716   34,671,666   65,863,718  أصول القطاع

 47,773,119   8575985   3,619,968   4559745079  التزامات القطاع
 

 9002ديسمبر  13 
 المجموع  بنود غير موزعة  استثمار  تمويل 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 3450755589   9815304    357595499   3950195986  إيرادات القطاع
 (3059055744)  (956895069) -    (859365689) مصاريف القطاع

 153695818   (954055958)  357595499   158915104  نتائج القطاع
 338,959,794   4585333   37,990,914   30055015749  أصول القطاع

 8057155673   356985411    354615539   7755715739  التزامات القطاع
 
 ارتباطات  .24

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 956475177   955000   الستثمارات  هغير مستدعا ارتباطات

 
 األدوات المالية  .25

 رأس المال مخاطرإدارة 
من خالل  إلى المتعاممين معياوتعظيم العائد  عمى أساس المنشأة المستمرةعمى مواصمة عممياتيا  مجموعة رأسماليا لضمان مقدرتياتدير ال

 . االستخدام األمثل لمدين وحقوق الممكية
حقوق و  5نقد والنقد المعادل المبين في إيضاح الو ، 33الدين الذي يشتمل عمى القروض المبينة في إيضاح من  المجموعةرأسمال  ىيكلتكون ي

، وعالوة اإلصدار واألرباح عمى التوالي 35و 34و 31 اتكما ىو مبين في إيضاح االحتياطياتالمدفوع و الممكية التي تشتمل عمى رأس المال 
 .واحتياطيات أخرى والخسائر المتراكمةالمحتفظ بيا 

 
 
 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

25 

 معمومات القطاع .23
صانع القرار التشغيمي الرئيسي مةن إلى معمومات التقارير المالية الداخمية التي تتم مراجعتيا بانتظام من قبل ات األعمال استنادًا قطاعيتم تحديد 

تمثةةةل عناصةةةر مميةةةزة األعمةةةال ات قطاعةةةإن . رئيسةةةيينتنقسةةةم قطاعةةةات األعمةةةال إلةةةى قطةةةاعين . اأجةةةل تخصةةةيص المةةةوارد لمقطةةةاع وتقيةةةيم أدائيةةة
 .أعمال أخرى قوم بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لالنكشاف لممخاطر وليا مزايا تختمف عن تمك التي توجد في قطاعاتتلممجموعة، حيث 

 9002ديسمبر  13 
 المجموع  بنود غير موزعة  استثمار  تمويل 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 7,731,773   6665909   (3,995,438)  9,049,987  إيرادات القطاع
 (33,989,347)  (9,393,167)  (535733)  (958095069) مصاريف القطاع

 (4,968,176)  (3,454,465)  (9,047,399)  (766,789) القطاع نتائج
 83,390,340   5845716   34,671,666   65,863,718  أصول القطاع

 47,773,119   8575985   3,619,968   4559745079  التزامات القطاع
 

 9002ديسمبر  13 
 المجموع  بنود غير موزعة  استثمار  تمويل 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
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 (3059055744)  (956895069) -    (859365689) مصاريف القطاع

 153695818   (954055958)  357595499   158915104  نتائج القطاع
 338,959,794   4585333   37,990,914   30055015749  أصول القطاع

 8057155673   356985411    354615539   7755715739  التزامات القطاع
 
 ارتباطات  .24

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 956475177   955000   الستثمارات  هغير مستدعا ارتباطات

 
 األدوات المالية  .25

 رأس المال مخاطرإدارة 
من خالل  إلى المتعاممين معياوتعظيم العائد  عمى أساس المنشأة المستمرةعمى مواصمة عممياتيا  مجموعة رأسماليا لضمان مقدرتياتدير ال

 . االستخدام األمثل لمدين وحقوق الممكية
حقوق و  5نقد والنقد المعادل المبين في إيضاح الو ، 33الدين الذي يشتمل عمى القروض المبينة في إيضاح من  المجموعةرأسمال  ىيكلتكون ي

، وعالوة اإلصدار واألرباح عمى التوالي 35و 34و 31 اتكما ىو مبين في إيضاح االحتياطياتالمدفوع و الممكية التي تشتمل عمى رأس المال 
 .واحتياطيات أخرى والخسائر المتراكمةالمحتفظ بيا 

 
 
 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

26 

 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة) رأس المال خاطرمإدارة 

 :معدل الرفع المالي
 :ىو كما يمي في نياية السنة إن معدل الرفع المالي

 ديسمبر 13  
9009 

 ديسمبر 13 
9008 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 7755715739   4559745079   الدين 

 (159535354)  (954995946)  النقد والنقد المعادل
 7451995565   4958445311   صافي الدين
 17,537,391   11,148,808   حقوق الممكية

 3.98   3.98   نسبة صافي الدين إلى حقوق الممكية
 

 السياسات المحاسبية الهامة
أساس القياس وأساس االعتراف بالدخل والمصروفات، و إن تفاصيل السياسات المحاسبية اليامة والطرق المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف، 

 .المجمعة الماليةالبيانات  ىذه حول 1األصول وااللتزامات المالية مبينة في إيضاح شريحة من شرائح فيما يتعمق بكل 
 

 شرائح األدوات المالية
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

    األصول المالية
 159535354   954995946   النقد والنقد المعادل

 9759595595   61,413,799   ذمم مدينة
 3353395357   855615846   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالةمدينو 
     

     اللتزامات المالية
 7755715739   4559745079   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 3,119,970   6795394   وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 
 351645019   3,436,114   مستحق إلى طرف ذي عالقة

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية

دارة المخاطر المالية المتعمقة بعمميات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخمية التي ت عنى بتحمي ل االنكشاف تقوم إدارة المجموعة بمراقبة وا 
، (وتشمل مخاطر العممة األجنبية ومخاطر أسعار األسيم)تشمل ىذه المخاطر مخاطر السوق . مخاطر من حيث درجة وحجم المخاطرلم
 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةو مخاطر التشغيل، و 
 

 مخاطر السوق
 . نتيجة لمتغيرات في أسعار السوق صولإن مخاطر السوق ىي مخاطر تقمب قيمة األ

والتقييم المستمر لظروف السوق  صولألمن امتعددة  شرائحبصورة محددة مسبقًا عمى  صولالسوق عمى أساس توزيع األ تدار مخاطر
 .واتجاىاتو وتقدير اإلدارة لمتغيرات طويمة وقصيرة األجل في القيمة العادلة

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
 

 

26 

 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة) رأس المال خاطرمإدارة 

 :معدل الرفع المالي
 :ىو كما يمي في نياية السنة إن معدل الرفع المالي
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9009 
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 السياسات المحاسبية الهامة
أساس القياس وأساس االعتراف بالدخل والمصروفات، و إن تفاصيل السياسات المحاسبية اليامة والطرق المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف، 

 .المجمعة الماليةالبيانات  ىذه حول 1األصول وااللتزامات المالية مبينة في إيضاح شريحة من شرائح فيما يتعمق بكل 
 

 شرائح األدوات المالية
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

    األصول المالية
 159535354   954995946   النقد والنقد المعادل

 9759595595   61,413,799   ذمم مدينة
 3353395357   855615846   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالةمدينو 
     

     اللتزامات المالية
 7755715739   4559745079   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 3,119,970   6795394   وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 
 351645019   3,436,114   مستحق إلى طرف ذي عالقة

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية

دارة المخاطر المالية المتعمقة بعمميات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخمية التي ت عنى بتحمي ل االنكشاف تقوم إدارة المجموعة بمراقبة وا 
، (وتشمل مخاطر العممة األجنبية ومخاطر أسعار األسيم)تشمل ىذه المخاطر مخاطر السوق . مخاطر من حيث درجة وحجم المخاطرلم
 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةو مخاطر التشغيل، و 
 

 مخاطر السوق
 . نتيجة لمتغيرات في أسعار السوق صولإن مخاطر السوق ىي مخاطر تقمب قيمة األ

والتقييم المستمر لظروف السوق  صولألمن امتعددة  شرائحبصورة محددة مسبقًا عمى  صولالسوق عمى أساس توزيع األ تدار مخاطر
 .واتجاىاتو وتقدير اإلدارة لمتغيرات طويمة وقصيرة األجل في القيمة العادلة

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة) رأس المال خاطرمإدارة 

 :معدل الرفع المالي
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 دينار كويتي  دينار كويتي  
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 (159535354)  (954995946)  النقد والنقد المعادل
 7451995565   4958445311   صافي الدين
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 3.98   3.98   نسبة صافي الدين إلى حقوق الممكية
 

 السياسات المحاسبية الهامة
أساس القياس وأساس االعتراف بالدخل والمصروفات، و إن تفاصيل السياسات المحاسبية اليامة والطرق المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف، 

 .المجمعة الماليةالبيانات  ىذه حول 1األصول وااللتزامات المالية مبينة في إيضاح شريحة من شرائح فيما يتعمق بكل 
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9009 
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9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  
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 159535354   954995946   النقد والنقد المعادل

 9759595595   61,413,799   ذمم مدينة
 3353395357   855615846   أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالةمدينو 
     

     اللتزامات المالية
 7755715739   4559745079   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 3,119,970   6795394   وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 
 351645019   3,436,114   مستحق إلى طرف ذي عالقة

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية

دارة المخاطر المالية المتعمقة بعمميات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخمية التي ت عنى بتحمي ل االنكشاف تقوم إدارة المجموعة بمراقبة وا 
، (وتشمل مخاطر العممة األجنبية ومخاطر أسعار األسيم)تشمل ىذه المخاطر مخاطر السوق . مخاطر من حيث درجة وحجم المخاطرلم
 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةو مخاطر التشغيل، و 
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 . نتيجة لمتغيرات في أسعار السوق صولإن مخاطر السوق ىي مخاطر تقمب قيمة األ

والتقييم المستمر لظروف السوق  صولألمن امتعددة  شرائحبصورة محددة مسبقًا عمى  صولالسوق عمى أساس توزيع األ تدار مخاطر
 .واتجاىاتو وتقدير اإلدارة لمتغيرات طويمة وقصيرة األجل في القيمة العادلة

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
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 شرائح األدوات المالية
 ديسمبر 13  

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
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 351645019   3,436,114   مستحق إلى طرف ذي عالقة
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 السياسات المحاسبية الهامة
أساس القياس وأساس االعتراف بالدخل والمصروفات، و إن تفاصيل السياسات المحاسبية اليامة والطرق المتبعة بما في ذلك معايير االعتراف، 
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     اللتزامات المالية
 7755715739   4559745079   إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 3,119,970   6795394   وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 
 351645019   3,436,114   مستحق إلى طرف ذي عالقة

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية

دارة المخاطر المالية المتعمقة بعمميات المجموعة من خالل تقارير المخاطر الداخمية التي ت عنى بتحمي ل االنكشاف تقوم إدارة المجموعة بمراقبة وا 
، (وتشمل مخاطر العممة األجنبية ومخاطر أسعار األسيم)تشمل ىذه المخاطر مخاطر السوق . مخاطر من حيث درجة وحجم المخاطرلم
 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولةو مخاطر التشغيل، و 
 

 مخاطر السوق
 . نتيجة لمتغيرات في أسعار السوق صولإن مخاطر السوق ىي مخاطر تقمب قيمة األ

والتقييم المستمر لظروف السوق  صولألمن امتعددة  شرائحبصورة محددة مسبقًا عمى  صولالسوق عمى أساس توزيع األ تدار مخاطر
 .واتجاىاتو وتقدير اإلدارة لمتغيرات طويمة وقصيرة األجل في القيمة العادلة
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة)مخاطر السوق 

 مخاطر العمالت األجنبية
 . طر العمالت األجنبية في مخاطر تقمب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبيةتتمثل مخا

إبقاء عمى التأكد من وتعمل المجموعة  .غير الدينار الكويتيبالعمالت مة المقوّ عمى المعامالت األجنبية  تلمخاطر العمالالمجموعة تعرض ت
، وذلك عن طريق التعامل بعمالت ال تتغير أسعارىا بشكل جوىري مقابل الدينار قبولجنبية في مستوى ماأل تلمخاطر العمالاالنكشاف صافي 
 .الكويتي

في معدالت العمالت % 5الزيادة بنسبة أثر ويبين التحميل . يبين الجدول التالي العمالت األجنبية التي تمثل االنكشافات اليامة لممجموعة
لب بالجدول االمبمغ الس. الربح وحقوق الممكية/عمى الخسارة ،تي، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة دون تغييرالدينار الكوي مقابلاألجنبية 

انخفاض محتمل في جب صافي مو ربح وحقوق الممكية، في حين يعكس المبمغ الالنخفاض في أو ازيادة محتممة في الخسارة يعكس صافي 
 . قوق الممكيةفي الربح وحمحتممة زيادة الخسارة أو 

 9008ديسمبر  13  9009ديسمبر  13 
 األثر عمى 

  الربةةح
 األثر عمى

  حقوق الممكية
 األثر عمى

  الربةةح
 األثر عمى

 حقوق الممكية
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

-    995085  -   375697  دوالر أمريكي 
 3005871   (4695530)  85,916  -   لاير قطري

-    (1895159) -   -   درىم إماراتي

  أسعار األسيمخاطر م
. إن مخاطر أسعار األسيم ىي مخاطر تقمب القيمة العادلة لألسيم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسيم أو قيمة أسعار األسيم المستقمة

تدير المجموعة المخاطر من خالل توزيع االستثمارات بالنسبة . مارات في أسيمتنتج مخاطر أسعار األسيم من التغير في القيمة العادلة لالستث
 نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات األسيم المحتفظ بيا)الربح /الخسارةإن التأثير عمى . لمقطاعات الجغرافية وتركز أنشطة قطاعات األعمال

في مؤشرات السوق، مع االحتفاظ بثبات كافة % 5بسبب التغيرات المقدرة بنسبة ( ةالربح أو الخسار  بالقيمة العادلة من خاللكأصول مالية 
 : كما يمي والمتغيرات األخرى، ى

    
 ديسمبر 13

9009 
 ديسمبر 13 

9008 

  مؤشرات السوق
 نسبة التغير% 

  في أسعار األسيم
 األثر عمى

  الربةةح
 األثر عمى

 الربةةح
 دينار كويتي  دينار كويتي    

 5555958   4985399   %5  طقة دول مجمس التعاون الخميجيمن
 

 مخاطر التشغيل
وفي حال فشل فاعمية الرقابة، . مخاطر التشغيل ىي تمك المخاطر التي تنتج من فشل النظم أو األخطاء البشرية أو الغش أو األحداث الخارجية

 . ونية سمبية أو تؤدي إلى خسارة ماليةيمكن أن تسبب مخاطر التشغيل أضرار لمسمعة ويكون لذلك آثار قان
بطة لدى المجموعة منظومة من السياسات واإلجراءات التي يتم تطبيقيا لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر التشغيل إلى جانب المخاطر األخرى المرت

ءات ومراقبة مخاطر التشغيل كجزء من وتدار مخاطر التشغيل لمتأكد من االلتزام بالسياسات واإلجرا. بالنشاط المصرفي والمالي لممجموعة
  .الشامل أسموب إدارة المخاطر

يتفق األسموب المتبع بالمجموعة مع ما تقضي بو تعميمات بنك الكويت المركزي فيما يتعمق باإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخمية 
 .ةالمؤسسات الماليوالممارسات المثمى إلدارة ورقابة المخاطر التشغيمية لدى 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 مخاطر الئتمان
ولمحد من ىذه  .خسائر ماليةللطرف اخخر تكبد امما يسبب التزاماتو سداد في أحد أطراف األداة المالية عدم قدرة تتمثل مخاطر االئتمان في 

سياسات  ييالدإن المجموعة . اد ذوي مالءة ماليةالمخاطر، تتعامل المجموعة مع شركات ومؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع وأفر 
جراءات لمحد من انكشافيا لمخاطر االئتمان تجاه أي طرف مقابل وتتضمن ىذه السياسات تجنب التركز االئتماني، وتعمل المجموعة عمى . وا 

ويتم مراجعة كافة السياسات المتعمقة . ءالحد من مخاطر التركزات االئتمانية األخرى عن طريق االضطالع بمعامالت مع عدد كبير من العمال
 .باالئتمان واعتمادىا من قبل مجمس اإلدارة

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

 :الضمانات والتحسينات االئتمانية األخرى ثر التخفيف من خالل استخدامباإلجمالي قبل أ
 
 إجمالي الحد األقصى لالنكشاف  

  
 ديسمبر 13

9009 
 ديسمبر 13 

9008 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

 159535354   954995946   والنقد المعادلالنقد 
 9759595595   61,413,799   ذمم مدينة

 3353395357   855615846   لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأصول مالية با
 9005397  -    إسالمية مرابحة ووكالة مدينو

   74,495,584   33358915011 

النكشاف إذا تم تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ أعاله تمثل االنكشاف الحالي لمخاطر االئتمان وليس الحد األقصى ل
 . لممخاطر التي قد تنتج في المستقبل من التغيرات في القيمة

األدوات المالية، يمكن الرجوع إلى اإليضاحات  شرائحمن  شريحةلمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى لالنكشاف لمخاطر االئتمان لكل 
 .المعينة بتمك الشرائح

ن من خالل استخدام ضمانات وتوزيع أصول المجموعة عمى أنواع األنشطة وقطاعات تقوم المجموعة بإدارة خطر االنكشاف لمخاطر االئتما
 .األعمال المختمفة

ت مبمغ ونوع الضمان المطموب يعتمد عمى تقييم لممخاطر االئتمانية لمطرف المقابل، ويتم تطبيق إرشادات حول قبول أنواع الضمانات ومتغيرا
 .التقييم

 :تم الحصول عمييافيما يمي أنواع الضمانات التي ي
 ضمانات نقدية 
 كفاالت بنكية 
 عقارات مدرة لمدخل وغير مدرة لمدخل 
  أسيم وأدوات مالية إسالمية أخرى 

وتنص سياسة المجموعة عمى . تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية لمضمانات وطمب ضمانات إضافية إذا تطمب األمر ذلك وفقًا لمعقد المبرم
وبصفة عامة، ال تقوم المجموعة . لتي يتم تممكيا بالشكل السميم، وتستخدم المحصالت لخفض أو سداد الدين المستحقالتصرف في العقارات ا

 .بشغل أي عقارات تتممكيا ألغراض العمل
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة)مخاطر الئتمان 

 المالية صولالجدارة االئتمانية حسب فئة األ
إن . إدارة المحفظة المالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب المخاطرتستفيد المجموعة في 

في التصنيف فيي تمك التي ت قدر بالحد األدنى لمخاطر الخسائر المالية الناتجة من تخمف الطرف " عالية"مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة 
يتضمن ذلك التسييالت الممنوحة لمشركات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر والقدرة عمى السداد التي تتراوح . تزاماتوالمتعيد عن الوفاء بال

فتشمل كافة التسييالت األخرى التي يمتزم السداد فييا بكافة " متوسطة"أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة . بين الدرجة الجيدة والممتازة
بمعدل أعمى من تمك " متوسطةال"ت قدر المخاطر النيائية الحتمال تكبد خسارة مالية من الجدارة . ية وال تتعرض النخفاض القيمةالشروط التعاقد

 . "العالية"المخاطر المصنفة ضمن نطاق الجدارة 
 .عمى أساس نظام التصنيف االئتماني بالمجموعة الماليةألصول جدول أدناه الجدارة االئتمانية ليبين ال

   لم ينقِض تاريخ استحقاقيا ولم تنخفض قيمتيا 
 

  متوسطةفئة   فئة عالية
انقضى استحقاقيا 
 المجموع  أو انخفضت قيمتيا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        9002ديسمبر  13

 954995946  -   -    954995946  النقد والنقد المعادل
 8658135614   9559695084   1958905553   9856785999  (ملمج) ذمم مدينة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 855615846  -    458355846   157485000  الربح أو الخسارة

  1458565945   1757065197   9559695084   9758955496 

 
   لم ينقِض تاريخ استحقاقيا ولم تنخفض قيمتيا 
 

  متوسطةفئة   يةفئة عال
انقضى استحقاقيا 
 المجموع  أو انخفضت قيمتيا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        9002ديسمبر  13

 159535354  -   -    159535354  النقد والنقد المعادل
 39958145653   37,963,746   555734,995   49,357,930  (مجمل) ذمم مدينة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 3353395357  -    956855400   854115757  الربح أو الخسارة

 9005397  -   -    9005397  إسالمية مرابحة ووكالة مدينو
  63,049,948   58,400,195   37,963,746   31754055089 
 

 مخاطر السيولة
قد تنتج مخاطر السيولة عن االختالفات . تكمن في عدم قدرة المجموعة عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية المخاطر التيتمك إن مخاطر السيولة ىي 

ولموقاية من ىذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع . في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل عمى الفور
دارة األصول مع أخذ  . السيولة في االعتبار، واالحتفاظ برصيد جيد لمنقد والبنود المماثمة لمنقد واألوراق المالية القابمة لمتداولمصادر التمويل وا 

 .بتقييم المالءة المالية لمعمالءسنويًا كما تقوم المجموعة 
 
 
 
 

الأدوات املالية )تتمة(  .25
 

خماطر ال�سيولة )تتمة(  

الأدوات املالية )تتمة(  .25
 

خماطر الئتمان )تتمة(  

خماطر ال�سيولة  

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة)مخاطر الئتمان 

 المالية صولالجدارة االئتمانية حسب فئة األ
إن . إدارة المحفظة المالية من التصنيفات والقياسات واألساليب األخرى التي تسعى إلى مراعاة جميع جوانب المخاطرتستفيد المجموعة في 

في التصنيف فيي تمك التي ت قدر بالحد األدنى لمخاطر الخسائر المالية الناتجة من تخمف الطرف " عالية"مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة 
يتضمن ذلك التسييالت الممنوحة لمشركات ذات الوضع المالي ومؤشرات المخاطر والقدرة عمى السداد التي تتراوح . تزاماتوالمتعيد عن الوفاء بال

فتشمل كافة التسييالت األخرى التي يمتزم السداد فييا بكافة " متوسطة"أما مخاطر االئتمان المصنفة ذات جدارة . بين الدرجة الجيدة والممتازة
بمعدل أعمى من تمك " متوسطةال"ت قدر المخاطر النيائية الحتمال تكبد خسارة مالية من الجدارة . ية وال تتعرض النخفاض القيمةالشروط التعاقد

 . "العالية"المخاطر المصنفة ضمن نطاق الجدارة 
 .عمى أساس نظام التصنيف االئتماني بالمجموعة الماليةألصول جدول أدناه الجدارة االئتمانية ليبين ال

   لم ينقِض تاريخ استحقاقيا ولم تنخفض قيمتيا 
 

  متوسطةفئة   فئة عالية
انقضى استحقاقيا 
 المجموع  أو انخفضت قيمتيا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        9002ديسمبر  13

 954995946  -   -    954995946  النقد والنقد المعادل
 8658135614   9559695084   1958905553   9856785999  (ملمج) ذمم مدينة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 855615846  -    458355846   157485000  الربح أو الخسارة

  1458565945   1757065197   9559695084   9758955496 

 
   لم ينقِض تاريخ استحقاقيا ولم تنخفض قيمتيا 
 

  متوسطةفئة   يةفئة عال
انقضى استحقاقيا 
 المجموع  أو انخفضت قيمتيا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
        9002ديسمبر  13

 159535354  -   -    159535354  النقد والنقد المعادل
 39958145653   37,963,746   555734,995   49,357,930  (مجمل) ذمم مدينة

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 3353395357  -    956855400   854115757  الربح أو الخسارة

 9005397  -   -    9005397  إسالمية مرابحة ووكالة مدينو
  63,049,948   58,400,195   37,963,746   31754055089 
 

 مخاطر السيولة
قد تنتج مخاطر السيولة عن االختالفات . تكمن في عدم قدرة المجموعة عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية المخاطر التيتمك إن مخاطر السيولة ىي 

ولموقاية من ىذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع . في السوق أو تدني درجة االئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل عمى الفور
دارة األصول مع أخذ  . السيولة في االعتبار، واالحتفاظ برصيد جيد لمنقد والبنود المماثمة لمنقد واألوراق المالية القابمة لمتداولمصادر التمويل وا 

 .بتقييم المالءة المالية لمعمالءسنويًا كما تقوم المجموعة 
 
 
 
 

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش

 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة)مخاطر السيولة 
 : ا يميكمىي لتزامات المالية لالإن قائمة السيولة 

خالل شير  
  واحد

 1من شير إلى 
  أشير

أشير إلى  1من 
 المجموع  أكثر من سنة  شيراً  39

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
          9002ديسمبر  13

          التزامات مالية
 4559745079   3059075894   9459815571   754165119   359465971  إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 6795394  -   -    6795394  -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 3,436,114  -    3,436,114  -   -   مستحق إلى طرف ذي عالقة

  359465971   853085461   96,199,907   3059075894   47,169,517 
 
خالل شير  

  واحد
 1من شير إلى 

  رأشي
أشير إلى  1من 

 المجموع  أكثر من سنة  شيراً  39
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

          9002ديسمبر  13
          التزامات مالية

 7755715739    3551995118   1050965088   651605950   9557875141  إسالمية دائنو مرابحة ووكالة
 3,119,970  -    351195970  -   -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 351645019  -   -    351645019  -   مستحق إلى طرف ذي عالقة

  9557875141   7,794,989   13,158,158   3551995118   80,970,098 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 .ال تختمف بشكل جوىري عن قيمتيا المسجمةالمجمع  وات المالية بتاريخ بيان المركز الماليترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألد

 :عمى النحو التالي يتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية
 بالرجوع إلى أسعار السوق  العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي ليا شروط وظروف ثابتة والمتاجر بيا في أسواق نشطة يتم تحديد القيم

 .وبالنسبة لجميع أدوات حقوق الممكية المسعرة، فقد تم تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى األسعار المعمنة بتاريخ التقرير .النشط
  عام استنادًا إلى تحميل  وفقًا لنماذج التسعير المتعارف عمييا والمقبولة بشكل األخرىيتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية

 .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية واألسعار التجارية ألدوات مماثمة
 مستويات القيمة العادلة

 :يمي تم تعريف المستويات المختمفة كما. بواسطة طرق التقييمة بالقيمة العادلة سجميحمل الجدول التالي األدوات المالية الم
  في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متطابقة؛( غير المعدلة) روضةاألسعار المع: 3المستوى 

  مثل )الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام، سواء بصورة مباشرة  3المتضمن في المستوى  روضمعمومات غير السعر المع: 9المستوى
 و ؛(أي مشتقة من األسعار)أو غير مباشرة ( األسعار

 (.معمومات غير ظاىرة)معمومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تمك المرصودة من السوق : 1وى المست 

 اإلجمالي  1المستوى   9المستوى   3المستوى  9002ديسمبر  13
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 855615846   -   851615890   3995956  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 أرقام المقارنة  .26
 .من دون تأثير عمى النتائج أو حقوق الممكية المفصح عنيا سابقاً  الحالية الفترةلتتماشى مع عرض  أرقام المقارنةبعض  تم إعادة تصنيف

 وشركاتها التابعة( مقفمة. )ك.م.شركة المنار لمتمويل واإلجارة ش
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 9009ديسمبر  13لمسنة المنتيية في 
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 (تتمة)المالية  األدوات .92
 

 (تتمة)مخاطر السيولة 
 : ا يميكمىي لتزامات المالية لالإن قائمة السيولة 

خالل شير  
  واحد

 1من شير إلى 
  أشير

أشير إلى  1من 
 المجموع  أكثر من سنة  شيراً  39

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
          9002ديسمبر  13

          التزامات مالية
 4559745079   3059075894   9459815571   754165119   359465971  إسالمية دائنو مرابحة ووكالة

 6795394  -   -    6795394  -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 3,436,114  -    3,436,114  -   -   مستحق إلى طرف ذي عالقة

  359465971   853085461   96,199,907   3059075894   47,169,517 
 
خالل شير  

  واحد
 1من شير إلى 

  رأشي
أشير إلى  1من 

 المجموع  أكثر من سنة  شيراً  39
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

          9002ديسمبر  13
          التزامات مالية

 7755715739    3551995118   1050965088   651605950   9557875141  إسالمية دائنو مرابحة ووكالة
 3,119,970  -    351195970  -   -   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 351645019  -   -    351645019  -   مستحق إلى طرف ذي عالقة

  9557875141   7,794,989   13,158,158   3551995118   80,970,098 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 .ال تختمف بشكل جوىري عن قيمتيا المسجمةالمجمع  وات المالية بتاريخ بيان المركز الماليترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألد

 :عمى النحو التالي يتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية
 بالرجوع إلى أسعار السوق  العادلة لألصول وااللتزامات المالية التي ليا شروط وظروف ثابتة والمتاجر بيا في أسواق نشطة يتم تحديد القيم

 .وبالنسبة لجميع أدوات حقوق الممكية المسعرة، فقد تم تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى األسعار المعمنة بتاريخ التقرير .النشط
  عام استنادًا إلى تحميل  وفقًا لنماذج التسعير المتعارف عمييا والمقبولة بشكل األخرىيتم تحديد القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية

 .التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية واألسعار التجارية ألدوات مماثمة
 مستويات القيمة العادلة

 :يمي تم تعريف المستويات المختمفة كما. بواسطة طرق التقييمة بالقيمة العادلة سجميحمل الجدول التالي األدوات المالية الم
  في أسواق نشطة ألصول أو التزامات متطابقة؛( غير المعدلة) روضةاألسعار المع: 3المستوى 

  مثل )الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام، سواء بصورة مباشرة  3المتضمن في المستوى  روضمعمومات غير السعر المع: 9المستوى
 و ؛(أي مشتقة من األسعار)أو غير مباشرة ( األسعار

 (.معمومات غير ظاىرة)معمومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إلى تمك المرصودة من السوق : 1وى المست 

 اإلجمالي  1المستوى   9المستوى   3المستوى  9002ديسمبر  13
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 855615846   -   851615890   3995956  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 أرقام المقارنة  .26
 .من دون تأثير عمى النتائج أو حقوق الممكية المفصح عنيا سابقاً  الحالية الفترةلتتماشى مع عرض  أرقام المقارنةبعض  تم إعادة تصنيف

اأرقام املقارنة   .26


