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

 وشـــــركــــاتـــھا التـــــابعة
دولة الكویت

صفحةفھرس

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲
(غیــر مدققــة)

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین للمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة

بیان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

بیان الدخل المرحلي المجمع المكثف للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

بیان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المجمع المكثف للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المجمع المكثف للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة 

۳-۲

٤

٥

٦

۷

۸

۱۲-۹



۲

التقریر السنوى ۲۰۱۲

۲

التقریر السنوى ۲۰۱۲

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

دولة الكویت
 

تقریر مراجعة مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

مقدمـة

لقـد قمنـا بمراجعـة بیـان المركـز المالـي المرحلـي المجمع المكثف المرفق لشـركة المنار للتمویل واإلجارة (شـركة مسـاھمة كویتیـة – مقفلة) 
«الشـركة األم» وشـركاتھا التابعـة (یعرفـوا مجتمعیـن بالمجموعـة) كمـا فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲، وكذلـك بیانـات الدخـل والدخـل الشـامل 
والتغیـرات فـي حقـوق الملكیـة والتدفقـات النقدیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة لفترة التسـعة أشـھر المنتھیة في ذلـك التاریخ. إن إدارة الشـركة 
األم ھـي المسـئولة عـن إعـداد وعـرض ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفة وفقاً ألسـس اإلعـداد المبینة في إیضـاح رقم (۲). 

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



۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

نطاق المراجعـة

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

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

تحدیدھـا مـن خـالل أعمـال التدقیـق، وبنـاءاً علیـھ فإننا ال نبـدي رأي تدقیق.

االستنتـاج 

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا، لـم یـرد إلـى علمنـا مـا یجعلنـا نعتقـد أن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة المرفقـة لــم یتـم 
إعدادھـا، مـن جمیـع النواحـي المادیـة، وفقـاً ألسـس اإلعـداد المبینـة فـي إیضـاح رقـم (۲).

تقریر حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة أخرى

اسـتناداً إلـى مراجعتنـا أیضـا، فـإن المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة تتفـق مـع مـا ھـو وارد بدفاتر الشـركة األم، وأنـھ في حدود 
المعلومـات التـي توافـرت لدینـا، لــم یـرد إلـى علمنـا مـا یشـیر إلـى وجـود أیـة مخالفـات خـالل فتـرة التسـعة أشـھر المنتھیـة فـي ۳۰ سـبتمبر 
۲۰۱۲ ألحـكام قانـون الشـركات التجاریـة لسـنة ۱۹٦۰ وتعدیالتـھ الالحقـة أو للنظـام األساسـي للشـركة األم علـى وجـھ یؤثر مادیاً في نشـاط 

المجموعـة أو فـي مركزھـا المالـي المجمع.
نبیـن أیضـاً أنـھ خـالل مراجعتنـا لـم یـرد إلـى علمنـا وجـود أیـة مخالفـات مادیة ألحـكام القانـون رقـم ۳۲ لسـنة ۱۹٦۸ والتعدیـالت الالحقة لھ 
فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظیـم المھنـة المصرفیـة والتعلیمـات المتعلقة بھ خالل فترة التسـعة أشـھر المنتھیة في ۳۰ سـبتمبر 

.۲۰۱۲

جاسـم أحمـد الفھـد                                                                           د. سعود الحمیدي
مراقب حسابات مرخص رقم ٥۳ فئة أ                                                   سجل مراقبي الحسابات رقم ٥۱ فئة أ

دیلویت وتوش                                                                                            من د. سعود حمد الحمیدي وشركاه
من الفھد والوزان وشركاھم                                                                           عضو في بیكر تیلي العالمیة

                                                                                                                                                          
الكویت في ۳۱ مایو ۲۰۱۲



٤

التقریر السنوى ۲۰۱۲

٤

التقریر السنوى ۲۰۱۲

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

بدر عبد هللا السمیط
رئیس مجلس اإلدارة

صالح محمد الوزان
نائب رئیس مجلس اإلدارة

 3,571,736  3,368,373 النقد والنقد المعادل 3,627,058 
 -  1,503,886  3,114,439 3 استثمار في ذمم مرابحة مدینة

 33,485,996  34,010,533  36,038,620 4  ذمم مدینة
 7,378,198  4,726,494  4,759,444 5 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  2,169,087 استثمار متاح للبیع 2,169,087 
 3,755,538  -  - استثمار في منشأة زمیلة
 2,017,981  2,032,335 عقارات استثماریة 2,146,535 
 948,567  109,789   580,073 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
 214,448  214,448  214,448 9 مستحق من الطرف ذي العالقة
 5,101  4,071 أصول غیر ملموسة 6,371 

 13,021  18,057 ممتلكات ومعدات 46,590 
 51,390,586  48,157,073 مجموع األصول 52,702,665 

 13,606,007  14,865,413  19,321,992 6 ذمم مرابحة ووكالة إسالمیة دائنة
 2,300,965  2,486,200  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 1,818,489 
 382,332  415,679 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین 456,324 

 16,289,304  17,767,292 مجموع االلتزامات 21,596,805 

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

 1,265,937  1,265,937  احتیاطي قانوني 1,265,937 
 1,243,823  1,243,823 احتیاطي اختیاري 1,243,823     
 115,641  -  - احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة

 1,289,102 (3,306,758) (2,590,679) (خسائر متراكمة)/أرباح محتفظ بھا
 35,101,282  30,389,781  31,105,860 مجموع حقوق الملكیة
 51,390,586  48,157,073  52,702,665 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

االلتزامات 

حقوق الملكیة 

دینار كویتى

(مدقق)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

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



٥

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

٥

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

 3,281,930  2,855,122  1,107,626  863,778 إیرادات تمویل
(338,644)  33,209 (55,201)  12,678 7 صافي ربح/(خسارة) استثمار
 247,971  513,812  87,446  147,960 إیرادات أخرى

 3,191,257  3,402,143  1,139,871  1,024,416

(858,428) (876,787) (262,608) (286,317) تكالیف تمویل
(1,171,151) (1,020,953) (365,810) (280,945) مصاریف عمومیة وإداریة
(206,256)  (772,984) (182,659) (278,366) 4 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

(2,235,835) (2,670,724) (811,077) (845,628)

 955,422  731,419  328,794  178,788
الربح قبل مخصصات حصة مؤسسة الكویت 

للتقدم العلمي والزكاة
(8,599)  - (2,960)  - مخصص حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
(9,795) (15,340) (3,434) (4,736) الزكاة

 937,028  716,079  322,400  174,052 صافي ربح الفترة
 3.03  2.32  1.04  0.56 8 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتى دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر
۲۰۱۲۲۰۱۱

التسعة أشھر المنتھیة  ۳۰ سبتمبر

إیضاح

 937,028  716,079  322,400  174,052 صافي ربح الفترة
 -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 937,028  716,079  322,400  174,052 إجمالي الدخل الشامل للفترة

دینار كویتى دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                    ۲۰۱۲

التسعة أشھر المنتھیة  ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                   ۲۰۱۲

۲۰۱۲۲۰۱۱

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



٦

التقریر السنوى ۲۰۱۲

٦

التقریر السنوى ۲۰۱۲

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

المجموع

دینار كویتي

(خسائر متراكمة)/

أرباح محتفظ بھا

احتیاطي ترجمة 
عمالت أجنبیة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي
 30,389,781 (3,306,758)  -  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۲

 716,079  716,079  -  -  -  - صافي ربح الفترة - 
 31,105,860 (2,590,679)  -  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲
 34,164,254  352,074  115,641  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱

 937,028  937,028  -  -  -  - صافي ربح الفترة - 
 35,101,282  1,289,102  115,641  1,243,823  1,265,937 312,020  30,874,759 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

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



۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

 937,028  716,079 صافي ربح الفترة
التعدیالت لـ:

 11,026  12,437 استھالك وإطفاء
(10,541)  - استرداد مخصص خسارة انخفاض قیمة عقارات استثماریة
 206,256  772,984 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 338,644 (33,209) صافي (ربح)/خسارة استثمار

 - (21,194) إیراد من ذمم مرابحة مدینة
 858,428  876,787 تكالیف تمویل
 56,636  49,825 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

 2,397,477  2,373,709
 9,334,024 (2,801,071)  ذمم مدینة

 - (10,772) أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 24,658 (470,284) ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
(583)  - مستحق من طرف ذي عالقة

 403,728 (667,711) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
(32,525) (9,180) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

 12,126,779 (1,585,309) صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغیلیة

 - (1,610,553) استثمارات في ذمم مرابحة مدینة
(844,200) (114,200) شراء عقارات استثماریة
 40,566  11,031 توزیعات أرباح مستلمة

 -  21,194 إیرادات مرابحة مستلمة
(11,496) (43,270) شراء ممتلكات ومعدات وأصول غیر ملموسة

(815,130) (1,735,798) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

(8,481,699)  4,456,579 صافي الحركة في ذمم مرابحة ووكاالت إسالمیة دائنة
(858,428) (876,787) تكالیف تمویل مدفوعة

(9,340,127)  3,579,792 صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التمویلیة
 1,971,522  258,685 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل
 1,600,214  3,368,373 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة
 3,571,736  3,627,058  النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة

أنشطة تشغیلیة

أنشطة استثماریة

أنشطة تمویلیة

دینار كویتىدینار كویتى

التسعة أشھر المنتھیة 

في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

التسعة أشھر المنتھیة

 في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

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



۸

التقریر السنوى ۲۰۱۲

۸

التقریر السنوى ۲۰۱۲

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
للفترة من ۱ ینایر إلى ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲

۱.   التأسیس واألنشطة الرئیسیة 

تأسسـت شـركة المنـار للتمویـل واإلجـارة ش.م.ك. (مقفلـة) («الشـركة األم») فـي دولـة الكویـت فـي عـام ۲۰۰۳ بموجـب كتاب 
التصریـح بالتأسـیس رقـم ٤۸٥۷ مجلـد۱ المـؤرخ في ٦ دیسـمبر ۲۰۰۳.

تتمثـل األنشـطة الرئیسـیة للشـركة األم وشـركاتھا التابعـة (یشـار إلیھـم مجتمعیـن بـ «المجموعة») في ممارسـة كافة أنشـطة   
التمویـل واالسـتثمار وفقـاً لمبـادئ الشـریعة اإلسـالمیة.

تخضع الشركة األم لتعلیمات بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال.
لم تنعقد الجمعیة العمومیة للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۱، وعلیھ لم تتم الموافقة بعد على البیانات المالیة المجمعة.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. ۲۲۸۲۸ الصفاة ۱۳۰۸۹ – الكویت.  
تمـت الموافقـة علـى إصـدار المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة بتاریـخ ۱۸ نوفمبـر   

.۲۰۱۲

۲.   السیاسات المحاسبیة الھامة
أسـاس اإلعداد

 IAS) «أعـدت ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعة المكثفة وفقاً لمعیار المحاسـبة الدولـي ۳٤ «التقاریر المالیـة المرحلیة
۳٤). ال تتضمـن ھـذه المعلومـات المالیـة المرحلیـة المجمعـة المكثفـة جمیـع المعلومـات واإلیضاحـات المطلوبة للبیانـات المالیة 
السـنویة الكاملـة والمعـدة طبقـاً للمعاییـر الدولیـة إلعـداد التقاریـر المالیة، المعدلـة لتطبیقھا فـي دولة الكویت لمؤسسـات الخدمات 
المالیـة الخاضعـة لتعلیمـات بنـك الكویـت المركـزي. وتتطلب ھذه التعلیمـات تطبیق كافة المعاییـر الدولیة إلعـداد التقاریر المالیة 
باسـتثناء متطلبـات معیـار المحاسـبة الدولـي ۳۹ حـول المخصـص المجمع لالنخفاض فـي القیمة والتي تحل محلھـا متطلبات بنك 

الكویـت المركـزي حـول الحـد األدنـى للمخصص العـام، كما ھو مبیّـن أدناه.
للحصـول علـى معلومـات تفصیلیـة، یمكـن الرجـوع للبیانـات المالیـة المجمعـة واإلیضاحـات المتضمنـة فـي البیانـات المالیـة 

المجمعـة للمجموعـة للسـنة المنتھیـة فـي ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱.
تـرى اإلدارة أنـھ قـد تـم إدراج جمیـع التعدیـالت التـي تعتبـر ضروریـة لعرض عـادل فـي المعلومات المالیـة المرحلیـة المجمعة 

المكثفة.
إن نتائـج التشـغیل لفتـرة التسـعة أشـھر المنتھیـة فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲ ال تعبـر بالضرورة عـن النتائج التي یمكن توقّعھا للسـنة 

التـي تنتھي في۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۲.
لقـد تـم إعـداد المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة باسـتخدام نفس السیاسـات المحاسـبیة وأسـالیب االحتسـاب المطبقة في 

إعـداد البیانـات المالیة السـنویة المدققة للسـنة المنتھیة في ۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱.
إن التعدیـالت علـى المعاییـر الدولیـة إلعـداد التقاریـر المالیـة التي تسـري على الفترات المحاسـبیة التـي تبدأ اعتبـاراً من ۱ ینایر 

۲۰۱۲ لـم یكـن لھـا أي أثـر مـادي على السیاسـات المحاسـبیة أو المركز المالـي أو أداء المجموعة.

۳.   استثمار في ذمم مرابحة مدینة

إن االسـتثمار فـي ذمـم مرابحـة مدینـة یمثـل المبالـغ المودعـة لـدى مؤسسـات مالیـة محلیـة بموجـب عقـود مرابحـة. بلغ متوسـط 
العائـد علـى ھـذه العقود ۱٪ سـنویاً.
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٤.   ذمم مدینة

إن الذمـم المدینـة التـي تسـتحق خـالل ۹۰ یومـاً وأقـل منتظمة بشـكل كامـل. في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲، كان مجمـل الذمم المدینة 
البالـغ ۳۷,۳٦۰,۰۱۸ دینـار كویتـي كمـا فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱: ۳٤,۱۷٦,۷۹٦ دینـار كویتـي؛ ۳۰ 

سـبتمبر ۲۰۱۱: ۳۱,۷۷٤,۰۰۰ دینـار كویتـي) منتظمـاً بشـكل كامل. 

التحلیل العمري للمدیونیات التي انخفضت قیمتھا

لتحدیـد إمكانیـة اسـترداد الذمـم مدینـة، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار أي تغیـر فـي الجـدارة االئتمانیـة للذمـم المدینـة مـن تاریخ 
المنـح المبدئـي لالئتمـان حتـى تاریـخ التقریر. تحتفـظ المجموعة بمبلـغ ۱۱,۸۳٥,۹٥۳ دینار كویتي كما في ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲ 
(۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱: ۱۱,٦٦٤,۳٥٦ دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱: ۱۱,٦٥۰,۷٥٦ دینـار كویتـي) كضمـان علـى الذمـم 
المدینـة. تـرى اإلدارة بأنـھ ال توجـد ضـرورة الحتسـاب مزیـد مـن مخصصـات االئتمـان أكثـر مـن مخصـص الدیون المشـكوك 

فـي تحصیلھا.
تتضمـن الذمـم المدینـة مبلـغ ۳۰,٤۱۱,۰۰٦ دینـار كویتـي كمـا فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱: ۲۳,۹۹۰,۹۰٤ 

دینـار كویتـي؛ ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱: ۲۲,۰٤٥,۷۹۳ دینـار كویتـي) مرھـون مقابـل مرابحـات ووكاالت دائنـة.

 52,657,091  53,857,354  56,979,145 مجمل الذمم المدینة
(9,575,189) (9,784,234) (10,104,954) ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(9,595,906) (10,062,587) (10,835,571) ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 33,485,996  34,010,533  36,038,620 ذمم مدینة - بالصافي

 2,515,742  1,138,049  1,948,065 ۹۱ – ۱۸۰ یوماً
 2,458,487  2,696,028  1,070,334 ۱۸۱ – ۳٦۰ یوماً
 15,908,862  15,846,481  16,600,728  أكثر من ۳٦۰ یوماً
 20,883,091  19,680,558  19,619,127 المجموع

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۱

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

الحركة في مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 10,062,587  665,986  9,396,601 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۲
 772,984  524,786  248,198 تدعیم خالل الفترة

 10,835,571  1,190,772  9,644,799 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲
 9,389,650  334,502  9,055,148 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱۱
 206,256 (67,319)  273,575 تدعیم خالل الفترة
 9,595,906  267,183  9,328,723 الرصید في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

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

٦.   ذمم مرابحة ووكالة اسالمیة دائنة

بلـغ متوسـط معـدّل تكلفـة دائنـي المرابحـة والوكالـة اإلسـالمیة ٦٫۱۲٪ كمـا فـي ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۲ (۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱: 
۷٫۱٤٪، ۳۰ سـبتمبر ۲۰۱۱: ۷٫۰٤٪) سـنویاً.

۷.   صافي ربح/(خسارة) استثمار

۸.   (خسارة)/ربحیة السھم 
یتـم احتسـاب (خسـارة)/ربحیة السـھم بتقسـیم صافـي (خسـارة)/ربح الفتـرة على المتوسـط المرجح لعـدد األسـھم القائمة خالل 

الفتـرة كمـا یلي:

تـم تقییـم األسـھم المسـعرة المحلیـة واألجنبیـة اسـتناداً إلـى طریقـة مضاعفـات السـوق للقیمـة الدفتریة لھـذه االسـتثمارات كما في 
۳۱ دیسـمبر ۲۰۱۱. یتـم تقییـم االسـتثمارات فـي الصنادیـق اسـتناداً إلـى صافـي قیمـة األصـول المتاحـة من مدیـر الصندوق.

 98,208  102,537  135,487 استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة مسعرة وصنادیق
 6,987,326  4,331,293  4,331,293  استثمارات في أسھم وصنادیق محلیة غیر مسعرة
 292,664  292,664  292,664  استثمارات في أسھم وصنادیق أجنبیة غیر مسعرة
 7,378,198  4,726,494  4,759,444

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتىدینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۱

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

(376,647)  22,178 (55,201)  12,678  التغیر في القیمة العادلة
 40,633  11,031  -  - إیرادات توزیعات أرباح
(2,630)  -  -  -  خسائر بیع

(338,644)  33,209 (55,201)  12,678

 937,028  716,079  322,400  174,052 صافي (خسارة(/ربح الفترة
 308,747,590  308,747,590  308,747,590  308,747,590  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم

 3.03  2.32  1.04  0.56 (خسارة)/ربحیة السھم (فلس)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                    ۲۰۱۲

الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                    ۲۰۱۲

التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                   ۲۰۱۲

التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱                   ۲۰۱۲
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۹.   المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة
تشـتمل األطـراف ذات العالقـة علـى المسـاھمین الرئیسـیین وأعضـاء مجلـس اإلدارة والمـدراء التنفیذییـن بالمجموعـة وعائالتھم 
والشـركات التـي یملكـون حصصـاً رئیسـیة فیھـا. تتـم كافـة المعامالت مع األطـراف ذات العالقة على أسـاس تجـاري بحت، ویتم 

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

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

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

 53,557  54,118  15,934 أ- ذمم مدینة
 6,954,990 4,346,494  3,788,422 بـ- استثمارات مدارة من قبل المساھم الرئیسي
 214,448  214,448  214,488 جـ- مستحق من طرف ذي عالقة (شركة بیت التمویل القطري ش.م.ق.م.)
 198,891  232,907  255,965 د- مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیین
388,465  482,919  373,163 رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل

 3,402,143  419,776  33,209  2,949,158 إیرادات القطاع
(2,686,064) (1,036,292)  - (1,649,772) مصاریف القطاع

 716,079 (616,516)  33,209  1,299,386 نتائج القطاع
 52,702,665  847,482  12,189,505  39,665,678 أصول القطاع
 21,596,805  2,274,813  -  19,321,992 التزامات القطاع

 3,191,257  99,275 (328,103)  3,420,085 إیرادات القطاع
(2,254,229) (1,189,545)  - (1,064,684) مصاریف القطاع

 937,028 (1,090,270) (328,103)  2,355,401 نتائج القطاع
 51,390,586  682,062  13,650,792  37,057,732 أصول القطاع
 16,289,304  2,683,297  -  13,606,007 التزامات القطاع

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

(مدققة)

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

دینار كویتى

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۲

استثمار

استثمار

تمویل

تمویل

۳۱ دیسمبر

۲۰۱۱

بنود غیر موزعة

بنود غیر موزعة

۳۰ سبتمبر ۲۰۱۲ 

۳۰ سبتمبر ۲۰۱۱ 

۳۰ سبتمبر

۲۰۱۱

المجموع

المجموع
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