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

تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساھمین
الرأي 

لقــد دققنــا البیانــات المالیــة المجمعــة المرفقــة لشــركة المنــار للتمویــل واإلجــارة ش.م.ك.م («لشــركة األم») وشــركاتھا التابعــة (یشــار 
إلیھمــا معــاً بـــ ”المجموعــة») والتــي تتضمــن بیــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 دیســمبر 2017 وبیانــات الدخــل الشــامل 
والتغیــرات فــي حقــوق الملكیــة والتدفقــات النقدیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة بذلــك التاریــخ، واإلیضاحــات المتعلقــة بالبیانــات المالیــة 

المجمعــة، والتــي تتضمــن ملخــص السیاســات المحاســبیة الھامــة.
ــي المجمــع  ــة، عــن المركــز المال ــع النواحــي المادی ــة، مــن جمی ــر بصــورة عادل ــة تعب ــة المجمعــة المرفق ــات المالی ــا أن البیان برأین

للمجموعــة كمــا فــي 
31 دیســمبر 2017 وعــن أدائھــا المالــي المجمــع وتدفقاتھــا النقدیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة بذلــك التاریــخ وفقــاً للمعاییــر الدولیــة 

للتقاریــر المالیــة، كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت.
أساس الرأي 

لقــد قمنــا بأعمــال التدقیــق وفقــاً لمعاییــر التدقیــق الدولیــة. إن مســئولیاتنا طبقــاً لتلــك المعاییــر موضحــة بشــكل أكثــر تفصیــالً فــي فقــرة 
«مســئولیات مراقــب الحســابات عــن تدقیــق البیانــات المالیــة المجمعــة» والــواردة ضمــن تقریرنــا. نحــن مســتقلون عــن المجموعــة 
وفقــاً لمیثــاق األخالقیــات المھنیــة الصــادر عــن مجلــس المعاییــر األخالقیــة الدولیــة للمحاســبین، كمــا التزمنــا بمســئولیاتنا األخالقیــة 

األخــرى وفقــاً لھــذا المیثــاق. باعتقادنــا أن أدلــة التدقیــق التــي حصلنــا علیھــا كافیــة ومالئمــة لتوفــر أساســاً لرأینــا.
مسئولیات اإلدارة والمسئولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعة

إن اإلدارة ھــي المســئولة عــن إعــداد وعــرض ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة، 
كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت، وعــن وضــع نظــم الرقابــة الداخلیــة التــي تراھــا اإلدارة ضروریــة إلعــداد بیانــات مالیــة مجمعــة 

خالیــة مــن األخطــاء المادیــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.
ــدأ  ــى أســاس مب ــى متابعــة أعمالھــا عل ــدرة المجموعــة عل ــم ق ــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســئولیة تقیی ــات المالی ــد إعــداد البیان عن
االســتمراریة مــع اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســباً، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمراریة واســتخدام مبــدأ االســتمراریة المحاســبي 
مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفیــة المجموعــة أو وقــف أعمالھــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بدیــل واقعــي ســوى اتخــاذ ھــذا اإلجــراء. 

یتحمل المسئولین عن الحوكمة مسئولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.

مسئولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة
إن ھدفنــا ھــو الحصــول علــى تأكیــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البیانــات المالیــة المجمعــة ككل خالیــة مــن األخطــاء المادیــة ســواء 
كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ وإصــدار تقریــر مراقــب الحســابات الــذي یتضمــن رأینــا. إن التوصــل إلــى تأكیــد معقــول یمثــل 
درجــة عالیــة مــن التأكیــد، إال أنــھ ال یضمــن أن عملیــة التدقیــق التــي تتــم وفقــاً لمعاییــر التدقیــق الدولیــة ســوف تنتھــي دائمــاً باكتشــاف 
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األخطــاء المادیــة فــي حــال وجودھــا. وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر مادیــة إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل 
فــردي أو مجّمــع علــى القــرارات االقتصادیــة للمســتخدمین والتــي یتــم اتخاذھــا علــى أســاس ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة.

كجــزء مــن عملیــة التدقیــق وفقــاً لمعاییــر التدقیــق الدولیــة، فإننــا نمــارس أحكامــاً مھنیــة ونحافــظ علــى الشــك المھنــي طــوال فتــرة 
التدقیــق. كمــا نقــوم بمــا یلــي :

تحدیـد وتقییـم مخاطـر األخطـاء المادیـة في البیانات المالیة المجمعة سـواء كانت ناتجة عـن الغش أو الخطأ • 
وتصمیـم وتنفیـذ إجـراءات التدقیـق التـي تتنـاول تلـك المخاطـر والحصـول علـى أدلة تدقیـق كافیـة ومالئمة توفر 
أساسـاً لرأینـا. إن مخاطـر عـدم اكتشـاف األخطـاء المادیـة الناتجة عن الغش تفـوق تلك الناتجة عـن الخطأ؛ حیث 

أن الغـش قـد یشـمل التواطـؤ أو التزویـر أو اإلھمـال أو الحذف المتعمـد أو التضلیل أو تجـاوز الرقابة الداخلیة.
تفھـم أنظمـة الرقابـة الداخلیـة ذات الصلـة بالتدقیق من أجـل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمـة للظروف ولكن • 

لیـس بغـرض إبداء رأي حـول فعالیة الرقابة الداخلیـة لدى المجموعة. 
تقییـم مـدى مالءمـة السیاسـات المحاسـبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسـبیة واإلفصاحـات المتعلقة بھا • 

المعدة مـن قبل اإلدارة. 
اسـتنتاج مـدى مالءمـة اسـتخدام اإلدارة لمبـدأ االسـتمراریة المحاسـبي وتحدیـد مـا إذا كان ھنـاك عـدم تأكد • 

مـادي متعلـق بأحـداث أو ظـروف قـد تثیـر شـكاً جوھریاً حـول قدرة المجموعة علـى مزاولة أعمالھا على أسـاس 
مبـدأ االسـتمراریة، وذلـك بنـاًء علـى أدلـة التدقیـق التـي حصلنـا علیھـا. وفـي حـال اسـتنتاجنا وجـود عـدم تأكـد 
مـادي، یتوجـب علینـا أن نلفـت االنتبـاه فـي تقریرنـا إلـى اإلفصاحـات ذات الصلـة الـواردة فـي البیانـات المالیـة 
المجمعـة، أو فـي حـال كانـت ھـذه اإلفصاحـات غیـر كافیـة، یتوجـب علینـا تعدیـل رأینـا. تسـتند اسـتنتاجاتنا إلـى 
أدلـة التدقیـق التـي حصلنـا علیھـا حتـى تاریـخ تقریرنـا. علـى الرغـم مـن ذلك، قـد تتسـبب األحـداث أو الظروف 

المسـتقبلیة فـي توقـف المجموعـة عـن مزاولـة أعمالھـا علـى أسـاس مبدأ االسـتمراریة.
تقییـم العـرض الشـامل وھیـكل ومحتویـات البیانـات المالیـة المجمعـة، بمـا فـي ذلـك اإلفصاحـات، ومـا إذا • 

كانـت البیانـات المالیـة المجمعـة تعبـر عـن المعامـالت واألحـداث ذات الصلـة بطریقـة تحقـق العـرض العـادل.
الحصـول علـى أدلـة تدقیـق كافیة ومناسـبة حـول المعلومات المالیة للشـركات أو األعمال داخـل المجموعة • 

إلبـداء رأي حـول البیانـات المالیـة المجمعـة. إن مسـئولیتنا ھـي إبـداء التوجیھـات واإلشـراف على وتنفیـذ عملیة 
التدقیـق للمجموعـة. نتحمـل المسـئولیة كاملةً عـن رأي تدقیقنا.

ــق  ــة التدقی ــق بالنطــاق المخطــط لعملی ــا یتعل ــال ال الحصــر، فیم ــى ســبیل المث ــة، عل ــع المســئولین عــن الحوكم ــوم بالتواصــل م نق
وتوقیتھــا ونتائجھــا الھامــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــھ قصــور جوھریــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخلیــة والتــي قــد یتــم تحدیدھــا خــالل 

ــق. ــة التدقی عملی

تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
برأینــا كذلــك، أن الشــركة األم تمســك حســابات منتظمــة وأن البیانــات المالیــة المجمعــة والبیانــات الــواردة فــي تقریــر مجلــس إدارة 
الشــركة األم فیمــا یتعلــق بھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ھــو وارد فــي دفاتــر الشــركة األم، وأننــا قــد حصلنــا علــى 
المعلومــات التــي رأیناھــا ضروریــة ألداء مھمتنــا، وأن البیانــات المالیــة المجمعــة تتضمــن كل مــا نــص قانــون الشــركات رقــم 1 
لســنة 2016 والئحتــھ التنفیذیــة وتعدیالتھمــا الالحقــة، وعقــد التأســیس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعدیالتھمــا الالحقــة، وأن 
الجــرد قــد أجــري وفقــاً لألصــول المرعیــة، وأنــھ فــي حــدود المعلومــات التــي توفــرت لدینــا لــم تقــع خــالل الســنة المالیــة المنتھیــة 
فــي 31 دیســمبر 2017 مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــھ التنفیذیــة وتعدیالتھمــا الالحقــة، أو لعقــد 
التأســیس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعدیالتھمــا الالحقــة، علــى وجــھ یؤثــر مادیــاً فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزھــا المالــي 

المجمــع.
نبیــن أیضــاً أنــھ خــالل تدقیقنــا لــم یــرد إلــى علمنــا وجــود أیــة مخالفــات مادیــة ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدیالتــھ 
الالحقــة فــي شــأن النقــد وبنــك الكویــت المركــزي وتنظیــم المھنــة المصرفیــة والتعلیمــات المتعلقــة بــھ أو ألحــكام القانــون رقــم 7 
لســنة 2010 فــي شــأن ھیئــة أســواق المــال والتعلیمــات ذات العالقــة خــالل الســنة المالیــة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2017 علــى 

وجــھ یؤثــر مادیــاً فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزھــا المالــي المجمــع.

طالل یوسف المزیني
سجل مراقبي الحسابات رقم 209 فئة أ

دیلویت وتوش – الوزان وشركاة

الكویت في 15 مارس 2018
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بیان المركز المالي المجمع
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

كریم التاجي 
رئیس مجلس اإلدارة

بدر الغانم
نائب رئیس مجلس اإلدارة

5,391,372   2,120,943 5 النقد والنقد المعادل
4,300,000   4,300,000 6 استثمارات في مرابحات مدینة

32,532,220   32,443,754 7 مدینو تمویل
3,986,457   3,871,529 8 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
1,641,497   1,450,536 9 استثمارات متاحة للبیع
1,476,535   1,476,535 10 استثمارات عقاریة
218,505   550,344 11 ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما
67,754   55,843 موجودات أخرى

49,614,340   46,269,484 مجموع األصول

  10,941,448   6,492,205 12 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
  1,873,886   2,682,893 13 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  997,159   1,113,417 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

  13,812,493   10,288,515 مجموع االلتزامات

  30,874,759   30,874,759 14 رأس المال
  312,020   312,020 عالوة إصدار

  1,825,064   2,000,722 15 احتیاطي قانوني
  1,442,352   1,414,274 16 احتیاطي اختیاري
  1,340,002   1,371,544 أرباح مرحلة
  35,794,197   35,973,319 مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم

  7,650   7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة
  35,801,847   35,980,969 مجموع حقوق الملكیة
  49,614,340   46,269,484 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتى

۲۰۱٦

دینار كویتى

۲۰۱۷

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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بیان الدخل المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

  3,733,485     3,392,583 إیرادات تمویل
  558,840       141,935 17 دخل استثمارات عقاریة
  365,830       349,984 18 إیرادات أخرى
  65,517       (37,635) 19 صافي (خسارة)/ دخل استثمارات 

  4,723,672     3,846,867

  758,234       438,617 تكالیف تمویل
  1,169,238     1,256,499 20 تكالیف موظفین
  537,563     (202,127) 7 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
  544,034       597,303 21 مصاریف أخرى

  3,009,069     2,090,292

  1,714,603     1,756,575 الربح قبل االستقطاعات
 (15,431)       (15,809) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 (16,250)       (17,906) الزكاة

  1,682,922     1,722,860 صافي ربح السنة
- - بنود الدخل الشامل األخرى

  1,682,922     1,722,860 إجمالي الدخل الشامل للسنة
 5.45             5.58 22 ربحیة السھم األساسیة والمخففة (فلس)

اإلیرادات

المصاریف

دینار كویتى

۲۰۱٦

دینار كویتى

۲۰۱۷
إیضاح

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.



بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

35,662,663 7,650 35,655,013 1,458,169 1,356,461 1,653,604 312,020 30,874,759 الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٦
(1,543,738) - (1,543,738) (1,458,169) (85,569) - - - توزیعات نقدیة (إیضاح ۲۳)
1,682,922 - 1,682,922 1,682,922 - - - - صافي ربح السنة

- - -  (342,920)   171,460   171,460 - - المحول إلى االحتیاطیات
 35,801,847 7,650 35,794,197 1,340,002 1,442,352 1,825,064 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦
 (1,543,738)     -  (1,543,738) (1,340,002) (203,736) - - - توزیعات نقدیة (إیضاح ۲۳)
  1,722,860     -   1,722,860   1,722,860 - - - - صافي ربح السنة

-     - -  (351,316)   175,658   175,658 - - المحول إلى االحتیاطیات
 35,980,969   7,650 35,973,319 1,371,544 1,414,274 2,000,722 312,020 30,874,759 الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

دینار كویتى

رأس المـال

دینار كویتى

عالوة إصدار

دینار كویتى

احتیاطي قانوني

دینار كویتى

احتیاطي اختیاري

دینار كویتى

أرباح مرحلة

دینار كویتى

المجمــوع

دینار كویتى

حقوق الجھات 

غیر المسیطرة

دینار كویتى

المجمــوع

٦

التقریر السنوى ۲۰۱۷
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بیان التدفقات النقدیة المجمع
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.

أنشطة تشغیلیة
  1,682,922   1,722,860 صافي ربح السنة

التعدیالت لـ:
  537,563  (202,127) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 (430,000) - ربح بیع استثمار عقاري
  28,426   22,619 استھالكات وإطفاءات
 (65,517)   37,635 صافي خسارة/ (دخل) استثمارات
 (40,836)  (58,466) إیرادات مرابحات مدینة
  758,234   438,617 تكالیف تمویل
  75,232   138,214 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

  2,546,024   2,099,352 ربح العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل
  4,430,779   290,593 مدینو تمویل

  49,947  (331,839) ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
-   186,001 أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

 (1,401,134)   632,687 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 (44,450)  (21,956) المدفوع لمكافأة نھایة خدمة الموظفین

  5,581,166   2,854,838 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
أنشطة استثماریة

(1,300,000) - استثمار في مرابحات مدینة
36,742   58,466 إیرادات مرابحات مستلمة

1,100,000 - المحصل من بیع استثمار عقاري
120,360   82,253 إیرادات توزیعات أرباح مستلمة
(63,328)  (10,708) شراء موجودات أخرى

(106,226)   130,011 صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة االستثماریة
أنشطة تمویلیة

4,000,000   2,390,000 المحصل من دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
(7,361,463)  (6,839,243) المسدد من دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
(1,129,880)  (1,367,418) توزیعات أرباح مدفوعة
(758,234)  (438,617) تكالیف تمویل مدفوعة

(5,249,577)  (6,255,278) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
225,363  (3,270,429) صافي (النقص)/ الزیادة في النقد والنقد المعادل

5,166,009   5,391,372 النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
5,391,372   2,120,943 5 النقد والنقد المعادل في نھایة السنة

دینار كویتى

۲۰۱٦

دینار كویتى

۲۰۱۷
إیضاح



۸

التقریر السنوى ۲۰۱۷

۸

التقریر السنوى ۲۰۱۷

إیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

التأسیس واألنشطة الرئیسیة . ۱
تأسست شركة المنار للتمویل واإلجارة ش.م.ك. (مقفلة) «الشركة األم» في دولة الكویت في عام 2003 بموجب كتاب التصریح 

بالتأسیس رقم 4857 مجلد 1 المؤرخ في 6 دیسمبر 2003.
إن األنشطة الرئیسیة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم مجتمعین بـ «المجموعة») ھي ممارسة كافة أنشطة التمویل   

واالستثمار وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة السمحة.
إن األغراض التي أسست من أجلھا الشركة األم ھي ما یلي:

1) القیام بكافة عملیات منح التسھیالت االئتمانیة للمستھلكین.  
2) تقدیم كافة منتجات التأجیر مثل التأجیر التشغیلي أو التمویلي.  

3) حشد الموارد للتمویل باإلجارة وترتیب عملیات تمویل جماعي لإلجارة.  
4) تمویل السلع االستھالكیة بموجب عقود مرابحة أو مساومة أو غیرھا من العقود.  

5) االستثمار العقاري وتطویر وتنمیة األراضي السكنیة وبناء الوحدات والمجمعات السكنیة والتجاریة والمخازن بقصد    
     بیعھا أو تأجیرھا.

6) القیام بجمیع األعمال المتعلقة باألوراق المالیة.  
7) تأسیس صنادیق االستثمار لحساب الشركة األم أو للغیر وطرح وحداتھا لالكتتاب والقیام بوظیفة أمین االستثمارأو مدیر    

     االستثمار للصنادیق االستثماریة والتأجیریة في الداخل أو الخارج طبقاً للقوانین والقرارات الساریة في الدولة.
8) االستثمار في القطاعات العقاریة والصناعیة والزراعیة وغیرھا من القطاعات االقتصادیة وذلك من خالل المساھمة في    

     تأسیس الشركات المتخصصة أو شراء أسھم ھذه الشركات.
9) القیام بالدراسات والبحوث االقتصادیة والفنیة الخاصة بتوظیف األموال أو غیرھا الالزمة لنشاط الشركة األم أولعمالئھا    

     أو للغیر.
10) إدارة المحافظ بكافة أشكالھا واستثمار وتنمیة أموال عمالئھا من خالل توظیفھا في كافة أوجھ االستثمار محلیاً أو في    

       الخارج.
11) تمثیل أو اقتناء الشركات الوطنیة واألجنبیة التي تتشابھ مع الشركة األم في أغراضھا وذلك بھدف التعامل في     
       منتجاتھا وخدماتھا المالیة محلیاً وعالمیاً وبما ال یتعارض مع الشریعة اإلسالمیة والقوانین والنظم الكویتیة ذات   

       العالقة.
تخضع الشركة األم لتعلیمات ورقابة بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. 22828 الصفاة 13089 – الكویت.
لموافقة  تخضع  2018 وھي  مارس  بتاریخ 14  اإلدارة  قبل مجلس  من  المجمعة  المالیة  البیانات  ھذه  إصدار  الموافقة على  تمت 
المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي. إن للجمعیة العمومیة للمساھمین صالحیة تعدیل تلك البیانات المالیة المجمعة بعد 

إصدارھا.

السیاسات المحاسبیة الھامة. ۲

أسس اإلعداد ۲٫۱
تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة (IFRS). تــم إعــداد ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة 
علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاریخیــة فیمــا عــدا بعــض األدوات المالیــة وكذلــك االســتثمار العقــاري حیــث یتــم إعــادة قیاســھا بالقیمــة 

العادلــة كمــا ھــو موضــح فــي السیاســات المحاســبیة أدنــاه. 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ۲٫۲
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المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة دون أن ینتج عنھا أثر مادي في البیانات المالیة المجمعة ۲٫۲٫۱
تــم تطبیــق المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة الجدیــدة والمعدلــة التالیــة، التــي أصبحــت ســاریة المفعــول علــى الفتــرات الســنویة التــي 
تبــدأ فــي أو بعــد 1 ینایــر 2017 فــي ھــذه البیانــات المالیــة المجمعــة. لــم ینتــج عــن تطبیــق ھــذه المعاییــر الجدیــدة والمعدلــة أي أثــر 
مــادي فــي المبالــغ المفصــح عنھــا للســنة الحالیــة أو الســنوات الســابقة ولكــن قــد تؤثــر فــي المحاســبة عــن المعامــالت أو الترتیبــات 

لمستقبلیة. ا
تعدیـالت علـى معیـار المحاسـبة الدولـي 7 بیـان التدفقـات النقدیة تتطلب من المنشـأة تقدیـم إفصاحات تمكن • 

مسـتخدمي البیانـات المالیـة مـن تقییم التغیـرات المتعلقـة بالمطلوبات الناتجة عن أنشـطة التمویل.
تعدیـالت علـى معیـار المحاسـبة الدولي 12 ضرائب الدخـل المتعلق باالعتراف بأصـول الضریبة المؤجلة • 

علـى الخسـائر غیر المحققة
التحسـینات السـنویة علـى المعاییـر الدولیـة للتقاریـر المالیـة دورة 2014 – -2016  المعیـار الدولـي • 

للتقاریـر المالیـة 12.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد ۲٫۲٫۲
ــر ســاریة  ــا غی ــا ولكنھ ــم إصدارھ ــي ت ــة الت ــة التالی ــدة والمعدل ــة الجدی ــر المالی ــة للتقاری ــر الدولی ــد المعایی ــق المجموعــة بع ــم تطب ل

ــد:: ــول بع المفع

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
دورة التحسینات السنویة 2016-2014 

التي تتضمن التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 1 ومعیار المحاسبة الدولي 28.
ــي  ــة الت ــر المالی ــة للتقاری ــر الدولی ــى المعایی ــنویة 2015-2017 عل ــینات الس دورة التحس
تتضمــن التعدیــالت علــى المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة أرقــام 3 و11، ومعاییــر المحاســبة 

الدولیــة أرقــام 12 و23.
ً تفسیر 22 معامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المدفوع مقدما

تفسیر 23 عدم التأكد حول معالجات ضریبة الدخل
ــق  ــھم المتعل ــاس األس ــى أس ــع عل ــة 2 الدف ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــى المعی ــالت عل تعدی

ــھم. ــاس األس ــى أس ــع عل ــالت الدف ــاس معام ــف وقی بتصنی
ــخ  ــق بالتواری ــا یتعل ــن فیم ــود التأمی ــة 4 عق ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــى المعی ــالت عل تعدی
المختلفــة لســریان المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 والمعیــار الجدیــد القــادم المتعلــق بعقــود 

التأمیــن.
تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 40 االستثمارات العقاریة

المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 األدوات المالیــة (النســخ المعدلــة فــي الســنوات 2009، 
2010، 2013 و2014)

 یتضمن المعیار متطلبات في المجاالت التالیة:
ــوع  ــا بالرج ــظ بھ ــة المحتف ــودات المالی ــف الموج ــم تصنی ــاس: یت ــف والقی • التصنی  
ــار  ــدم المعی ــة. یق ــة ذات الصل ــة التعاقدی ــات النقدی ــص التدفق ــال وخصائ ــوذج األعم ــى نم إل
الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9 فــي نســختھ الصــادرة فــي ســنة 2014 «القیمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر» لبعــض أدوات الدیــن. یتــم تصنیــف المطلوبــات المالیــة بطریقــة 
ــي  ــات الت ــي المتطلب ــات ف ــاك اختالف ــي 39، ولكــن ھن ــار المحاســبة الدول ــة ضمــن معی مماثل

ــأة. ــان الخاصــة بالمنش ــاس مخاطــر االئتم ــى قی ــق عل تنطب
• انخفــاض القیمــة: تقــدم نســخة 2014 مــن المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9   
نمــوذج «خســارة ائتمــان متوقعــة» لقیــاس انخفــاض قیمــة الموجــودات المالیــة، لذلــك لــم یعــد 

ــان. ــراف بخســارة االئتم ــل االعت ــي قب ــوع حــدث ائتمان ــاً وق ضروری
• محاســبة التحــوط: یقــدم نمــوذج محاســبة تحــوط جدیــد تــم تصمیمــھ لیكــون متماشــیاً   
مــع أنشــطة إدارة المخاطــر لــدى المنشــآت عنــد التحــوط للمخاطــر المالیــة وغیــر المالیــة.
• إلغــاء االعتــراف: تــم نقــل متطلبــات إلغــاء االعتــراف باألصــول وااللتزامــات المالیة   

مــن معیــار المحاســبة الدولــي 39.
المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15 إیرادات ناتجة من عقود مبرمة مع عمالء

فــي مایــو 2014، صــدر المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15، حیــث قــدم نموذجــاً واحــداً 

ساریة المفعول للفترات السنویة 
التي تبدأ في أو بعد
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1 ینایر 2019

1 ینایر 2018
1 ینایر 2019
1 ینایر 2018

1 ینایر 2018

1 ینایر 2018
1 ینایر 2018

1 ینایر 2018
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شــامالً تســتعین بــھ المنشــآت فــي المحاســبة عــن اإلیــرادات الناتجــة مــن العقــود المبرمــة مــع 
العمــالء، وبالتالــي، فســیحل المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 محــل اإلرشــادات الســاریة 
بشــأن االعتــراف باإلیــرادات بمــا فــي ذلــك معیــار المحاســبة الدولــي 18 اإلیــرادات ومعیــار 
المحاســبة الدولــي 11 عقــود اإلنشــاءات ومــا یتعلــق بھــا مــن تفســیرات عندمــا یســري العمــل 

بــھ.
یتمثــل المبــدأ األساســي للمعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 فــي أنــھ یتعیــن علــى المنشــأة قیــد 
ــى العمــالء بقیمــة  ــم الخدمــات المتفــق علیھــا إل إیراداتھــا الناتجــة عــن تحویــل الســلع أو تقدی

تعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول علیــھ مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات.
ــد (أو  ــراد عن ــات اإلی ــوم المنشــأة بإثب ــأن تق ــة 15 ب ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول  یقضــي المعی
فــي الوقــت الــذي یتــم فیــھ) اســتیفاء التزامــات األداء، أي عندمــا یتــم نقــل «الســیطرة» علــى 
الســلع أو الخدمــات التــي تنطــوي علــى اســتیفاء التزامــات أداء معینــة إلــى العمیــل. تــم إضافــة 
ــة  ــرض معالج ــة 15 لغ ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــة للمعی ــادات التوجیھی ــن اإلرش ــد م مزی
ســیناریوھات محــددة. ویتطلــب المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 كذلــك مزیــداً مــن 

ــاملة. ــات الش اإلفصاح
المعیار الدولي للتقاریر المالیة 16 عقود اإلیجار

یحــدد ھــذا المعیــار طریقــة قیــام المنشــأة باالعتــراف وقیــاس وعــرض واإلفصــاح عــن عقــود 
ــى  ــھ عل ــن بموجب ــتأجر بحیــث یتعی ــد للمس ــبة واح ــوذج محاس ــار نم ــدم المعی ــار. ویق اإلیج
المســتأجرین تســجیل الموجــودات والمطلوبــات لكافــة عقــود اإلیجــار مــا لــم تكــن مــدة عقــود 
اإلیجــار 12 شــھراً أو أقــل أو مــا لــم تكــن قیمــة األصــل ذات العالقــة تقــل عــن ذلــك. یســتمر 
ــج  ــى أن المنھ ــة إل ــة، باإلضاف ــغیلیة أو تمویلی ــار كتش ــود اإلیج ــف عق ــي تصنی ــرون ف المؤج
ــم یتغیــر  المتضمــن فــي المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 16 والمتعلــق بمحاســبة المؤجــر ل

بشــكل كبیــر عــن ســابقھ، معیــار المحاســبة الدولــي 17.
تعدیــالت علــى معیــار المحاســبة الدولــي 28 االســتثمار فــي الشــركات الزمیلــة والمشــاریع 

المشــتركة
ــة  ــة: اإلفصاحــات المتعلق ــة 7 األدوات المالی ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــى المعی ــالت عل تعدی

ــة 9. ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــي للمعی ــق األول بإفصاحــات التطبی

ــار  ــة ومعی ــة المجمع ــات المالی ــة 10 البیان ــر المالی ــي للتقاری ــار الدول ــى المعی ــالت عل تعدی
المحاســبة الدولــي 28 االســتثمارات فــي الشــركات الزمیلــة والمشــاریع المشــتركة (2011) 
المتعلقــة بمعالجــة بیــع أو مســاھمة المســتثمر بموجــودات إلــى الشــركة الزمیلــة أو المشــروع 

المشــترك.

تتوقــع اإلدارة أن ھــذه المعاییــر والتفســیرات والتعدیــالت الجدیــدة ســیتم تطبیقھــا فــي البیانــات المالیــة المجمعــة للمجموعــة عندمــا 
تكــون واجبــة التطبیــق وأن تطبیــق ھــذه المعاییــر والتفســیرات والتعدیــالت الجدیــدة، باســتثناء المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 
والمعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 والمعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 16، قــد ال یـــكون لھــا أثــراً مادیــاً فــي البیـــانات المالیــة 

المجمعــة للمجموعــة فــي فتـــرة التطبیــق األولــي.
تتوقــع اإلدارة أن المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 والمعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 ســیتم تطبیقھمــا فــي البیانــات المالیــة 
المجمعــة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي تبــدأ فــي 1 ینایــر 2018 وأن المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 16 ســیتم تطبیقــھ فــي البیانــات 
المالیــة المجمعــة للمجموعــة فــي الفتــرة التــي تبــدأ فــي 1 ینایــر 2019. إن تطبیــق المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة 9 و15 و16 
قــد یكــون لــھ أثــر جوھــري فــي المبالــغ المدرجــة واإلفصاحــات الــواردة فــي البیانــات المالیــة المجمعــة، غیــر أنــھ لیــس مــن الممكــن 
عملیــاً تقدیــم تقدیــر معقــول آلثــار تطبیــق ھــذه المعاییــر حتــى تقــوم المجموعــة بإعــداد دراســة تفصیلیــة، ومــن المتوقــع اســتكمالھا 

خــالل الفتــرة المقبلــة.

1 ینایر 2019

1 ینایر 2019

عندما یتم تطبیق المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 9 للمرة األولى

تأجیل تاریخ السریان ألجل غیر 
مسمى. وال یزال التطبیق مسموحاً 

بھ.
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أسس تجمیع البیانات المالیة ۲٫۳٫۱

الشركات التابعة
تتضمــن البیانــات المالیــة المجمعــة البیانــات المالیــة للشــركة األم والشــركات التــي تســیطر علیھــا الشــركة األم وشــركاتھا التابعــة. 
تتحقــق الســیطرة عندمــا یكــون للشــركة: (أ) القــدرة علــى التحكــم فــي الجھــة المســتثمر بھــا؛ (ب) التعــرض أو الحــق فــي العوائــد 
المتغیــرة نتیجــة الشــراكة مــع الجھــة المســتثمر بھــا؛ و(ج) القــدرة علــى اســتخدام التحكــم فــي الشــركة المســتثمر بھــا للتأثیــر علــى 

العوائــد. 
تعیــد المجموعــة تقییــم مــدى ســیطرتھا علــى الشــركة المســتثمر بھــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــیر إلــى وجــود تغیــرات علــى 

واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســیطرة الثالثــة الــواردة أعــاله.
یبــدأ تجمیــع الشــركة التابعــة عندمــا تســیطر الشــركة األم علــى الشــركة التابعــة ویتوقــف التجمیــع عندمــا تفقــد الشــركة األم الســیطرة 
علــى الشــركة التابعــة. وبصفــة خاصــة، یتــم إدراج الدخــل والمصروفــات الخاصــة بالشــركة التابعــة المقتنــاة أو المباعــة خــالل الســنة 
ضمــن بیــان الدخــل المجمــع أو اإلیــرادات الشــاملة األخــرى اعتبــاراً مــن تاریــخ ســیطرة الشــركة األم علــى الشــركة التابعــة حتــى 

تاریــخ توقــف تلــك الســیطرة. 
یتــم توزیــع الربــح أو الخســارة وكل بنــد مــن بنــود اإلیــرادات الشــاملة األخــرى علــى مالكــي الشــركة والجھــات غیــر المســیطرة. یتــم 
توزیــع الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إلــى مالكــي الشــركة أو الجھــات غیــر المســیطرة حتــى وإن أدى ذلــك إلــى وجــود رصیــد 

عجــز فــي الحصــص غیــر المســیطرة. 
ــبیة  ــات المحاس ــع السیاس ــبیة م ــاتھا المحاس ــى سیاس ــي تتماش ــة لك ــركات التابع ــة للش ــات المالی ــل البیان ــم تعدی ــرورة، یت ــد الض عن

للمجموعــة.
یتم استبعاد جمیع المعامالت واألرصدة واإلیردات والمصروفات المتبادلة بین شركات المجموعة بالكامل عند التجمیع. 

یتــم المحاســبة عــن التغیــرات فــي حصــص ملكیــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة التــي ال ینتــج عنھــا فقــد الســیطرة علــى الشــركة 
التابعــة كمعامــالت ضمــن حقــوق الملكیــة. یتــم تعدیــل القیــم الدفتریــة لحقــوق الجھــات المســیطرة وغیــر المســیطرة لتعكــس التغیــرات 
فــي حصتھــا فــي الشــركات التابعــة. یتــم إدراج الفــرق بیــن القیمــة التــي تــم تعدیــل حقــوق الجھــات غیــر المســیطرة بھــا والقیمــة 

العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المســتلم فــي حقــوق الملكیــة مباشــرة وتكــون متاحــة لمســاھمي الشــركة األم. 
عندمــا تفقــد المجموعــة الســیطرة علــى الشــركة التابعــة یتــم إثبــات الربــح أوالخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد فــي بیــان الدخــل ویتــم 
احتســاب الربــح أو الخســارة بمقــدار الفــرق بیــن: (أ) إجمالــي القیمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقیمــة العادلــة للحصــة المتبقیــة و 
ــر  ــك حقــوق الجھــات غی ــة الشــھرة)، والتزامــات الشــركة التابعــة وكذل ــل االســتبعاد (متضمن ــة للموجــودات قب (ب) القیمــة الدفتری
المســیطرة. تتــم المحاســبة عــن كافــة المبالــغ المعتــرف بھــا ســابقاً فــي بیــان الدخــل الشــامل اآلخــر فیمــا یتعلــق بالشــركة التابعــة فیمــا 
إذا كانــت المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة بالشــركة التابعــة بشــكل مباشــر. یتــم اعتبــار القیمــة 
العادلــة ألي اســتثمار متبقــي فــي الشــركة التابعــة «ســابقاً» فــي تاریــخ فقــدان الســیطرة علــى أنھــا القیمــة العادلــة عنــد االعتــراف 
المبدئــي لغــرض المحاســبة الالحقــة وفقــاً لمعیــار المحاســبة الدولــي 39، أو التكلفــة عنــد االعتــراف المبدئــي لالســتثمار فــي الشــركة 

الزمیلــة أو المشــروع المشــترك. 

اندماج األعمال
یتــم اســتخدام طریقــة اإلقتنــاء فــي المحاســبة عــن عملیــات دمــج األعمــال. یتــم قیــاس مبلــغ الشــراء المحــول لإلقتنــاء بالقیمــة العادلــة 
والتــي یتــم احتســابھا بإجمالــي القیمــة العادلــة للموجــودات المحولــة فــي تاریــخ اإلقتنــاء والمطلوبــات المتكبــدة مــن المجموعــة للمــالك 
ــة  ــف المتعلق ــات المصاری ــم إثب ــاء. یت ــل اإلقتن ــن المجموعــة مقاب ــة مصــدرة م ــوق ملكی ــة حق ــك أی ــاة وكذل الســابقین للشــركة المقتن

باإلقتنــاء بصفــة عامــة فــي بیــان الدخــل المجمــع عنــد تكبدھــا.
یتــم االعتــراف المبدئــي للموجــودات والمطلوبــات المقتنــاة المحــددة فــي عملیــة دمــج األعمــال بالقیمــة العادلــة فــي تاریــخ اإلقتنــاء، 
ــى أســاس  ــات المدفوعــات عل ــة المرتبطــة بترتیب ــوق الملكی ــة، أو أدوات حق ــة المؤجل ــات الضریبی ــتثناء الموجــودات والمطلوب بإس

ــاً لمعاییــر التقاریــر المالیــة ذات العالقــة. األســھم، والموجــودات المصنفــة بغــرض البیــع حیــث یتــم المحاســبة عنھــا وفق
یتــم قیــاس الشــھرة بمقــدار زیــادة المقابــل المحــول وحصــة حقــوق الجھــات غیــر المســیطرة فــي الشــركة المقتنــاة والقیمــة العادلــة ألي 
حصــة مقتنــاة فــي الســابق عــن صافــي قیمــة الموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتكبــدة المحــددة كمــا فــي تاریــخ اإلقتنــاء. فــي حــال 
زیــادة صافــي قیمــة الموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتكبــدة عــن المقابــل المحــول وحصــة حقــوق الجھــات غیــر المســیطرة فــي 
الشــركة المقتنــاة والقیمــة العادلــة ألي حصــة مقتنــاة فــي الســابق، یتــم إدراج تلــك الزیــادة مباشــرة فــي بیــان الدخــل المجمــع كأربــاح.
یتــم قیــاس حصــة حقــوق الجھــات غیــر المســیطرة فــي الشــركة التابعــة المقتنــاة بنســبة حصــة الحقــوق غیــر المســیطرة فــي صافــي 

الموجــودات المحــددة للشــركة المقتنــاة أو بالقیمــة العادلــة لتلــك الحصــة. یتــم اختیــار طریقــة القیــاس لــكل معاملــة علــى حــدة. 
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عنــد تنفیــذ عملیــة دمــج األعمــال علــى مراحــل، یتــم إعــادة قیــاس الحصــص المملوكــة ســابقاً فــي الشــركة المقتنــاة بالقیمــة العادلــة 
فــي تاریــخ اإلقتنــاء (تاریــخ بــدء الســیطرة) ویتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة -إن وجــدت -فــي بیــان الدخــل المجمــع. یتــم 
تحویــل المبالــغ المعتــرف بھــا فــي بیــان الدخــل الشــامل المجمــع المتعلقــة بالحصــص الســابقة قبــل تاریــخ االقتنــاء إلــى بیــان الدخــل 

المجمــع كمــا لــو تــم اســتبعاد الحصــة بالكامــل.

الشھرة
یتــم إدراج الشــھرة الناتجــة عــن إقتنــاء شــركات تابعــة بالتكلفــة كمــا فــي تاریــخ االقتنــاء ناقصــاً خســائر االنخفــاض فــي القیمــة إن 
وجدت.ألغــراض تحدیــد مــدى وجــود انخفــاض فــي قیمــة الشــھرة، یتــم توزیــع الشــھرة علــى الوحــدات المولــدة للنقــد (أو المجموعات 

المولــدة للنقــد) التــي مــن المتوقــع أن تســتفید مــن عملیــة اندمــاج األعمــال.
یتــم اختبــار المجموعــات المولــدة للنقــد والتــي تــوزع الشــھرة علیھــا ســنویاً بغــرض تحدیــد مــدى وجــود انخفــاض فــي قیمتھــا أو 
علــى مــدى فتــرات أقــل عندمــا یكــون ھنــاك مؤشــراً علــى احتمــال انخفــاض قیــم تلــك المجموعــات. إذا كانــت القیــم القابلــة لالســترداد 
لوحــدات تولیــد النقــد أقــل مــن قیمتھــا الدفتریــة، فــإن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة یتــم توزیعھــا أوالً لتخفیــض قیمــة أي شــھرة 
موزعــة علــى تلــك الوحــدات ثــم علــى أیــة موجــودات أخــرى مرتبطــة بالوحــدات علــى أســاس التوزیــع النســبي ووفقــاً للقیــم الدفتریــة 
لــكل أصــل مــن أصــول وحــدة تولیــد النقــد. یتــم إدراج أیــة خســائر انخفــاض فــي القیمــة متعلقــة بالشــھرة فــي بیــان الدخــل المجمــع 

مباشــرة. ال یتــم رد خســائر االنخفــاض فــي القیــم المتعلقــة بالشــھرة والتــي ســبق االعتــراف بھــا فــي الفتــرات الالحقــة.
عند استبعاد أیاً من وحدات تولید النقد، تؤخذ قیمة الشھرة المتعلقة بھا في االعتبار عند تحدید أرباح وخسائر االستبعاد.

األدوات المالیة ۲٫۳٫۲
یتم االعتراف بالموجودات وااللتزامات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً لاللتزامات التعاقدیة لھذه األدوات.

یتــم قیــاس جمیــع الموجــودات المالیــة أو المطلوبــات المالیــة مبدئیــاً بالقیمــة العادلــة. یتــم إضافــة أو خصــم تكالیــف المعاملــة المتعلقــة 
مباشــرة باالقتنــاء أو اإلصــدار لألصــل أو االلتــزام المالــي مــن القیمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي 
(باســتثناء األدوات المالیــة المصنفــة بـــ «القیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة»). حیــث یتــم إدراج تكالیــف المعاملــة المتعلقــة 

باإلقتنــاء مباشــرة فــي بیــان الدخــل المجمــع.

الموجودات المالیة
ــل «  ــان الدخ ــالل بی ــن خ ــة م ــة العادل ــة «بالقیم ــودات مالی ــي موج ــددة وھ ــات مح ــى تصنیف ــة إل ــودات المالی ــف الموج ــم تصنی یت
وموجــودات مالیــة محتفــظ بھــا حتــى تاریــخ االســتحقاق وموجــودات مالیــة «متاحــة للبیــع» و»قــروض ومدینــون». تقــوم المجموعــة 
بتحدیــد التصنیــف المناســب لموجوداتھــا المالیــة فــي تاریــخ االعتــراف المبدئــي بنــاًء علــى الغــرض مــن اقتنــاء تلــك الموجــودات 
ــف  ــة بتصنی ــوم المجموع ــرة. تق ــخ المتاج ــي تاری ــة ف ــودات المالی ــع للموج ــراء والبی ــات الش ــة عملی ــراف بكاف ــم االعت ــة. یت المالی

ــي: ــة كمــا یل موجوداتھــا المالی
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل• 

یتــم تصنیــف الموجــودات المالیــة إلــى موجــودات مالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل بیــان الدخــل فــي حالــة مــا إذا تــم االحتفــاظ بھــا 
بغــرض المتاجــرة أو تــم تحدیدھــا كذلــك عنــد االقتنــاء. 

یتــم االعتــراف بالموجــودات المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل بیــان الدخــل بقیمتھــا العادلــة. ویتــم إثبــات صافــي األربــاح والخســائر 
فــي بیــان الدخــل المجمــع التــي تتضمــن التوزیعــات النقدیــة والفوائــد المكتســبة مــن األصــل المالــي ویتــم إدراجھــا فــي ســطر «أربــاح 

وخســائر أخــرى». یتــم تحدیــد القیمــة العادلــة كمــا ھــو موضــح فــي إیضــاح 3.3.
القروض والمدینون• 

ھــي موجــودات مالیــة بخــالف المشــتقات ذات اســتحقاق ثابــت أو محــدد، وھــي غیــر مســعرة فــي أســواق نشــطة. تثبــت القــروض 
والمدینیــن (مدینــو التمویــل والمرابحــات المدینــة والمدینیــن اآلخــرون) بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل العائــد الفعلــي مخصومــاً 

منھــا أي خســائر انخفــاض فــي القیمــة.
الموجودات المالیة المتاحة للبیع• 

إن الموجــودات المالیــة المتاحــة للبیــع لیســت مشــتقات، وھــي التــي لــم یتــم تصنیفھــا كـــ (أ) قــروض ومدینــون أو (ب) محتفــظ بھــا 
حتــى تاریــخ االســتحقاق أو (ج) موجــودات مالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

یتم إعادة قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة. یتم تحدید القیمة العادلة كما ھو موضح في إیضاح 3.
یتــم إدراج التغیــر فــي القیمــة العادلــة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى وتتراكــم ضمــن احتیاطــي التغیــر فــي القیمــة العادلــة. فــي 
حالــة بیــع أو انخفــاض قیمــة الموجــودات «المتاحــة للبیــع»، یتــم إعــادة تصنیــف الربــح أو الخســارة المتراكمــة مــن قبــل ضمــن بنــد 

احتیاطــي التغیــر فــي القیمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة.
یتــم إثبــات االســتثمارات المتاحــة للبیــع غیــر المســعرة فــي ســوق نشــط والتــي ال یمكــن تحدیــد قیمتھــا العادلــة بصــورة موثــوق بھــا 
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بالتكلفــة بعــد خصــم االنخفــاض فــي القیمــة فــي نھایــة كل فتــرة مالیــة.
ــي  ــوت حــق المجموعــة ف ــد ثب ــان الدخــل المجمــع عن ــي بی ــع ف ــة باالســتثمارات المتاحــة للبی ــة المتعلق ــات التوزیعــات النقدی ــم إثب یت

ــان الدخــل الشــامل اآلخــر. ــود بی ــة بھــا ضمــن بن ــة المتعلق ــروق العمل ــاح أو خســائر ف ــات أرب ــم إثب ــك التوزیعــات، ویت اســتالم تل
االنخفاض في القیمة• 

فــي نھایــة كل فتــرة مالیــة، تقــوم المجموعــة بتحدیــد مــا إذا كان ھنــاك دلیــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي القیمــة لألصــل 
المالــي بخــالف الموجــودات المالیــة بالقیمــة العادلــة – بیــان الدخــل. یتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القیمــة فــي بیــان الدخــل 
المجمــع مباشــرة عنــد وجــود دلیــل إیجابــي- نتیجــة لوقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي لھــذه الموجــودات - أن التدفقــات 

النقدیــة المتوقعــة مــن ذلــك األصــل ســوف تتأثــر.
إن االنخفــاض الھــام أو الدائــم فــي القیمــة العادلــة بالنســبة لالســتثمارات المتاحــة للبیــع عــن التكلفــة یعتبــر دلیــل موضوعــي علــى 

وجــود انخفــاض فــي القیمــة.
إن الدلیــل الموضوعــي لالنخفــاض فــى محفظــة العمــالء یمكــن أن یتضمــن خبــرة المجموعــة الســابقة حــول إمكانیــة التحصیــل، زیــادة 
ــام التأخیــر فــى التحصیــل عــن متوســط فتــرة االئتمــان، والتغیــرات الملحوظــة فــى اإلقتصادیــات العالمیــة والمحلیــة التــي  عــدد أی

تــؤدي بدورھــا إلــى تخلــف العمــالء عــن الســداد.
یتــم تكویــن مخصــص محــدد لالنخفــاض فــي القیمــة لمواجھــة خطــر االئتمــان بالنســبة للمدینــون وذلــك عنــد وجــود دلیــل موضوعــي 
للمجموعــة بأنھــا لــن تســتطیع تحصیــل كافــة المبالــغ المســتحقة لھــا. إن مقــدار المخصــص المحــدد ھــو الفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة 
والقیمــة المســتردة لألصــل والتــي یتــم تحدیدھــا اعتمــاداً علــى القیمــة الحالیــة للتدفقــات النقدیــة مــع األخــذ فــي االعتبــار اســتبعاد المبالغ 
القابلــة لالســترداد للكفــاالت والضمانــات مخصومــة بنــاًء علــى معــدل العائــد الفعلــي. یتــم االعتــراف بقیمــة ذلــك المخصــص فــي 

بیــان الدخــل المجمــع.
ــة  ــى كاف ــبة %1 عل ــى بنس ــد أدن ــام بح ــن مخصــص ع ــم تكوی ــزي یت ــت المرك ــك الكوی ــات بن ــاً لتعلیم ــك، وطبق ــى ذل ــة إل باإلضاف

ــا. ــددة لھ ــاب مخصصــات مح ــم احتس ــم یت ــي ل ــة الت ــھیالت االئتمانی التس
بالنســبة للموجــودات المالیــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، تقــدر خســائر االنخفــاض فــي القیمــة بمقــدار الفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة 
لألصــل والقیمــة الحالیــة للتدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة بعــد خصمھــا باســتخدام متوســط ســعر الفائــدة الفعلــي المســتخدم أساســاً 

لألصــل المالــي.
بالنســبة للموجــودات المالیــة المدرجــة بالتكلفــة فــإن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة تتمثــل فــي الفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة والقیمــة 

الحالیــة للتدفقــات النقدیــة مخصومــة طبقــاً لمعــدالت العائــد الســاریة الفعلیــة فــي الســوق علــى األدوات المالیــة المشــابھة.
ــم  ــث یت ــة حی ــم التجاری ــدا الذم ــا ع ــة مباشــرة فیم ــي القیم ــاض ف ــائر االنخف ــة الموجــودات بخس ــة لكاف ــة الدفتری ــض القیم ــم تخفی یت
تخفیــض قیمتھــا مــن خــالل تكویــن مخصــص دیــون مشــكوك فــي تحصیلھــا. عنــد وجــود دلیــل علــى أن الذمــم التجاریــة لــن یتــم 
تحصیلھــا یتــم إعــدام تلــك الذمــم مقابــل المخصــص المكــون. الحقــاً، وفــي حالــة تحصیــل الذمــم التــي ســبق إعدامھــا یتــم إدراجھــا 

فــي بیــان الدخــل المجمــع. 
عنــد انخفــاض قیمــة الموجــودات المالیــة المتاحــة للبیــع، یتــم إعــادة تصنیــف األربــاح والخســائر المتراكمــة والتــي ســبق االعتــراف 

بھــا ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بیــان الدخــل للفتــرة. 
بالنســبة لــألدوات المالیــة التــي یتــم قیاســھا بالتكلفــة المطفــأة فإنــھ فــي حالــة حــدوث تغیــر إیجابــي فــي الفتــرة الالحقــة علــى خســائر 
االنخفــاض فــي القیمــة، والــذي یمكــن تحدیــد عالقتــھ بأحــداث تمــت بعــد االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القیمة بشــكل موضوعي، 
فــإن خســائر االنخفــاض التــي تــم االعتــراف بھــا ســابقاً یتــم ردھــا مــن خــالل بیــان الدخــل وفــي حــدود القیمــة الدفتریــة للدخــل فــي 

تاریــخ رد خســائر االنخفــاض فــي القیمــة وبمــا ال یتعــدى التكلفــة المطفــأة لــو لــم یتــم تســجیل خســائر انخفــاض فــي القیمــة ســابقاً.
إن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة لألســھم المصنفــة كمتاحــة للبیــع ال یتــم عكســھا مــرة أخــرى علــى بیــان الدخــل المجمــع، حیــث یتــم 

تســجیل أثــر أي زیــادة فــي القیمــة العادلــة الحقــاً ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.
االستبعاد • 

ــة مــن ھــذا  ــات النقدی ــي مــن الدفاتــر فقــط عندمــا ینتھــي حــق المجموعــة فــي اســتالم التدفق تقــوم المجموعــة بحــذف األصــل المال
ــى طــرف آخــر.  ــع المرتبطــة بملكیتھــا فــي األصــل إل ــة المخاطــر والمناف ــل كاف ــوم بتحوی األصــل أو عندمــا تق

فــى حالــة الحــذف الكامــل لألصــل، یتــم االعتــراف بالفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة والمقابــل المســتلم والمدینــون وبنــود الدخــل الشــامل 
األخــرى المتعلقــة باألصــل فــى بیــان الدخــل. 

المطلوبات المالیة
ــرى»  ــة األخ ــن واألرصــدة الدائن ــة والدائنی ــوكاالت الدائن ــات وال ــة المرابح ــة «متضمن ــات المالی ــي للمطلوب ــراف المبدئ ــم االعت یت
بالقیمــة العادلــة بعــد خصــم تكلفــة المعاملــة المتكبــدة ویتــم إعــادة قیاســھا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طریقــة العائــد الفعلــي. یتــم إدراج 
الفــرق بیــن المتحصــالت (بعــد خصــم تكلفــة المعاملــة) والقیمــة التــي یجــب الوفــاء بھــا فــي بیــان الدخــل علــى مــدار فتــرة االقتــراض 

باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي.
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االستبعاد • 
یتــم حــذف المطلوبــات المالیــة فقــط عنــد الوفــاء بااللتــزام أو انتھائــھ. یتــم االعتــراف بالفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة لاللتــزام والمقابــل 

المدفــوع والدائنیــن فــي بیــان الدخــل المجمــع..

استثمارات عقاریة ۲٫۳٫۳
إن االســتثمارات العقاریــة ھــي العقــارات المحتفــظ بھــا لتحقیــق إیجــارات و/أو زیــادة قیمتھــا الرأســمالیة (بمــا فــي ذلــك العقــارات 
قیــد اإلنشــاء المحتفــظ بھــا لنفــس ھــذه األغــراض). یتــم قیــاس العقــارات االســتثماریة مبدئیــاً بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك تكالیــف المعاملــة. 
وبعــد االعتــراف المبدئــي، یتــم قیــاس االســتثمارات العقاریــة بالتكلفــة ناقصــاً االســتھالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القیمــة. 
ــة  ــا القابل ــن مبالغھ ــر م ــجلة بأكث ــت مس ــا إذا كان ــم م ــردي لتقیی ــاس ف ــى أس ــجلة عل ــغ المس ــة المبال ــر مراجع ــخ كل تقری ــم بتاری یت
لالســترداد. یتــم احتســاب مخصصــات خســائر االنخفــاض فــي القیمــة، إن وجــدت، حینمــا تتجــاوز القیــم المســجلة مبالغھــا القابلــة 

لالســترداد.
یتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاریــة عنــد البیــع أو عندمــا یتــم االســتبعاد مــن االســتخدام بشــكل دائــم وعــدم وجــود منافــع اقتصادیــة 
مســتقبلیة متوقعــة مــن االســتبعاد. یتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناتجــة مــن عــدم االعتــراف (یتــم احتســابھ علــى أنــھ الفــرق بیــن 

صافــي متحصــالت البیــع والقیمــة الدفتریــة لألصــل) فــي بیــان الدخــل المجمــع للفتــرة التــي تــم فیھــا عــدم االعتــراف.

مخصصات٤٫۳٫۲ 
یتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا یكــون علــى المجموعــة التزامــات قانونیــة حالیــة أو التزامــات متوقعــة نتیجــة ألحــداث ســابقة، 
ومــن المحتمــل أن یتطلــب ذلــك تدفقــات خارجــة للمــوارد االقتصادیــة لتســویة ھــذه االلتزامــات ویمكــن تقدیرھــا بصــورة موثــوق 
فیھــا. یتــم قیــاس المخصصــات بالقیمــة الحالیــة للتدفقــات النقدیــة المتوقــع أن تكــون مطلوبــة لســداد االلتــزام باســتخدام معــدل خصــم 

یعكــس تقدیــرات الســوق والقیــم الحالیــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لاللتــزام.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ۲٫۳٫٥
ــذا  ــا محــددة. إن ھ ــاً لالئحــة مزای ــة طبق ــرك الخدم ــد ت ــن عن ــغ للموظفی ــي بســداد مبال ــل الكویت ــون العم ــاً لقان ــوم المجموعــة وفق تق
االلتــزام غیــر ممــول ویتــم حســابھ علــى أســاس المبلــغ المســتحق بافتــراض وقــوع كامــل االلتــزام كنتیجــة إلنھــاء خدمــة العاملیــن 
ــزام المجموعــة. ــة اللت ــراً مناســباً للقیمــة الحالی ــة تقدی ــة المجمعــة وتتوقــع اإلدارة أن ینتــج عــن ھــذه الطریق ــات المالی ــخ البیان فــي تاری

توزیعات األرباح ۲٫۳٫٦
یتــم االعتــراف بتوزیعــات األربــاح العائــدة إلــى مســاھمي الشــركة كالتزامــات فــي البیانــات المالیــة المجمعــة فــي الفتــرة التــي یتــم 

فیھــا اعتمــاد ھــذه التوزیعــات مــن المســاھمین.

العمالت األجنبیة  ۲٫۳٫۷

عملة التشغیل والعرض • 
یتــم قیــاس البنــود المتضمنــة فــي البیانــات المالیــة لــكل شــركة مــن شــركات المجموعــة باســتخدام عملــة البیئــة االقتصادیــة الرئیســیة 

التــي تقــوم الشــركة بممارســة أنشــطتھا فیھــا (عملــة التشــغیل). یتــم عــرض البیانــات المالیــة المجمعــة بالدینــار الكویتــي.
المعامالت واألرصدة  • 

ــم إعــادة  ــة. یت ــخ المعامل ــي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاری ــار الكویت ــى الدین ــة إل ــة األجنبی ــم ترجمــة المعامــالت بالعمل یت
ترجمــة البنــود ذات الطبیعــة النقدیــة القائمــة بالعمــالت األجنبیــة فــي تاریــخ البیانــات المالیــة. یتــم إثبــات أربــاح أو خســائر فــروق 
العملــة الناتجــة مــن تســویة تلــك المعامــالت وكذلــك مــن ترجمــة الموجــودات والمطلوبــات بعمــالت أجنبیــة فــي نھایــة الســنة فــي 

بیــان الدخــل المجمــع.

االعتراف باإلیرادات  ۲٫۳٫۸
یتــم قیــاس اإلیــرادات بالقیمــة العادلــة للمقابــل المحصــل أو المســتحق. یتــم تخفیــض االیــرادات بالمــردودات المتوقعــة وأي مســموحات 

أو خصومــات أخرى. 
یتم إثبات إیرادات عقود المرابحة والوكالة على أساس التوزیع الزمني.  •

یتم إثبات إیرادات اإلیجار التشغیلي بطریقة القسط الثابت على مدار مدة العقد.  •
یتم إثبات توزیعات األرباح عندما ینشأ حق المجموعة في استالمھا.  •
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تدرج فوائد الودائع على أساس التوزیع الزمني.  •
یتم االعتراف بإیرادات األتعاب والعموالت عند تقدیم الخدمات المتعلقة بھا.  •

المحاسبة عن عقود اإلیجار  ۲٫۳٫۹
یتــم معالجــة اإلیجــارات كإیجــار تمویلــي إذا مــا تــم تحویــل معظــم المنافــع والمخاطــر المرتبطــة بملكیــة األصــل وفقــاً لبنــود العقــد 

للمســتأجر.
یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار األخرى كإیجارات تشغیلیة.

عندما تكون المجموعة ھي الطرف المؤجر• 
یتم إثبات إیرادات اإلیجار التشغیلي بالقسط الثابت على مدار فترة اإلیجار. 

یتم توزیع إیراد اإلیجار التمویلي على الفترات المحاسبیة بحیث تعكس عائد ثابت على صافي قیمة األصل المؤجر.
عندما تكون المجموعة ھي الطرف المستأجر• 

یتــم االعتــراف المبدئــي باألصــول المســتأجرة وفقــاً لعقــود إیجــار تمویلــي كموجــودات للمجموعــة بقیمتھــا العادلــة فــي بدایــة اإلیجــار 
أو، إذا كانــت أقــل، بالقیمــة الحالیــة المقــدرة للحــد األدنــى للمبالــغ المدفوعــة لإلیجــار. یتــم إثبــات التــزام للطــرف المؤجــر فــي بیــان 
المركــز المالــي المجمــع مقابــل عقــود اإلیجــار التمویلــي. ویتــم إثبــات المبالــغ المســددة مقابــل عقــود اإلیجــار التشــغیلي كمصــروف 

فــي بیــان الدخــل المجمــع بطریقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة عقــود اإلیجــار.

الزكاة ۲٫۳٫۱۰
یتم احتساب الزكاة وفقاً لتوصیة ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة.

تقوم الشركة األم باحتساب الزكاة الواجبة على كل سھم وإعالم المساھمین بذلك، ویتولي المساھم إخراج زكاة أسھمھ.

إدارة المخاطر المالیة. ۳

المخاطر المالیة ۳٫۱
إن أنشــطة المجموعــة تعرضھــا لمجموعــة مــن المخاطــر المالیــة، وھــي مخاطــر الســوق (تتضمــن مخاطــر العمــالت ومخاطــر القیمة 
ــدة  ــر فــي أســعار الفائ ــة الناتجــة عــن التغی ــات النقدی ــات فــي التدفق ــدة ومخاطــر التقلب ــر فــي أســعار الفائ ــة الناتجــة عــن التغی العادل

ومخاطــر أســعار األســواق) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســیولة.
تتركــز إدارة المجموعــة لھــذه المخاطــر المالیــة فــي التقییــم المســتمر لظــروف الســوق واتجاھاتــھ وتقدیــر اإلدارة للتغییــرات الطویلــة 

والقصیــرة األجــل فــي عوامــل الســوق.

مخاطر السوق

خطر العمالت األجنبیة
ــة فــي  ــة المثبت ــة األجنبی ــة بالعمل ــة فــي الخطــر الناتــج مــن المعامــالت المســتقبلیة علــى األدوات المالی ــة األجنبی یتمثــل خطــر العمل

ــة المجمعــة للمجموعــة. ــات المالی البیان
تقــوم المجموعــة بوضــع سیاســات إلدارة مخاطــر العملــة األجنبیــة تتمثــل فــي المراقبــة الدقیقــة للتغیــرات فــي أســعار العملــة باإلضافــة 

إلــى تأثیرھــا علــى الوضــع المالــي للمجموعــة وذلــك علــى مــدار العــام.

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة 
ــات أســعار  ــم ینشــأ خطــر االنكشــاف لمخاطــر تقلب ــن ث ــة وم ــام بعــض المعامــالت المدرجــة بعمــالت أجنبی ــوم المجموعــة بإتم تق
ــن خــالل الرصــد المتواصــل  ــدة وم ــة المعتم ــدود السیاس ــي ح ــة ف ــالت األجنبی ــم إدارة مخاطــر أســعار صــرف العم الصــرف. یت

ــة. ــالت اجنبی ــة بعم ــة ھام ــد أدوات مالی ــة ال یوج ــة المجمع ــات المالی ــخ البیان ــة. بتاری ــالت األجنبی ــعار صــرف العم ــات أس لتقلب
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خطر سعر الفائدة
تعمل المجموعة وفقاً للشریعة اإلسالمیة وبالتالي فھي ال تتعرض لمخاطر سعر الفائدة.

خطر السعر
ــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســھم أو قیمــة  ــة لألســھم نتیجــة التغی ــب القیمــة العادل إن مخاطــر أســعار األســھم ھــي مخاطــر تقل
أســعار األســھم المســتقلة. تدیــر المجموعــة ھــذه المخاطــر مــن خــالل توزیــع االســتثمارات بالنســبة للقطاعــات الجغرافیــة ومتابعــة 

القیمــة العادلــة الســتثمارات المجموعــة بشــكل دورى بحیــث یتــم اتخــاذ القــرار المناســب بشــأنھا فــي الوقــت المناســب.

خطر االئتمان
یتمثــل خطــر االئتمــان فــي احتمــال خســارة المجموعــة نتیجــة عــدم قدرتھــا علــى تحصیــل المدیونیــة نتیجــة إخــالل الطــرف اآلخــر 

بااللتزامــات المالیــة تجــاه المجموعــة.
یتــم إدارة خطــر االئتمــان علــى مســتوى المجموعــة. تتمثــل الموجــودات المعرضــة لخطــر االئتمــان فــي النقــد والنقــد المعــادل ومدینــو 

التمویــل والــوكاالت والمرابحــات االســتثماریة المدینة.
ــإدارة خطــر االئتمــان المتعلــق بالنقــد والــوكاالت والمرابحــات االســتثماریة مــن خــالل التعامــل مــع مؤسســات  تقــوم المجموعــة ب
مالیــة محلیــة تحظــى بســمعة ائتمانیــة طیبــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر التمویــل مــن خــالل وضــع سیاســات ائتمانیــة یتــم مــن 
خاللھــا تجنــب التركــز االئتمانــى مــن خــالل توزیــع محفظــة التمویــل علــى عــدد كبیــر مــن العمــالء باإلضافــة إلــى تحدیــد الضمانــات 

الضروریــة الواجــب الحصــول علیھــا مــن العمــالء بجانــب وضــع حــدود العتمــاد االئتمــان.
تقــوم المجموعــة، باســتخدام الضمانــات لتخفیــض األرصــدة المعرضــة لخطــر االئتمــان لمســتوى مقبــول. إن السیاســة االئتمانیــة تقــوم 
بتحدیــد نــوع الضمــان المطلــوب لــكل نــوع مــن أنــواع المعامــالت كمــا یتــم تحدیــد أســس تقییــم تلــك الضمانــات ودوریــة ھــذا التقییــم. 

تقــوم المجموعــة بصفــة دوریــة بمراقبــة سیاســات االئتمــان ویقــوم مجلــس اإلدارة باعتمــاد أي تعدیــالت علــى السیاســات االئتمانیــة.

إن الجــدول أدنــاه یبیــن األصــول المعرضــة لخطــر االئتمــان فــي بیــان المركــز المالــي المجمــع. إن ھــذه األرصــدة تــم اإلفصــاح عنھــا 
دون أخــذ الضمانــات فــي االعتبــار:

2016 2017
دینار كویتى دینار كویتى

5,380,713 2,089,256 النقد والنقد المعادل
4,300,000 4,300,000 استثمارات في مرابحات مدینة

32,532,220 32,443,754 مدینو تمویل 

یتــم تكویــن مخصــص للدیــون المشــكوك فــي تحصیلھــا وفقــاً لتعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي. إیضــاح رقــم (7) یبیــن تحلیــل أعمــار 
مدینــو التمویــل وحركــة المخصص.

خطر السیولة• 
إن خطــر الســیولة یســتوجب علــى المجموعــة االحتفــاظ برصیــد كاِف مــن النقــد وأوراق مالیــة عالیــة الســیولة باإلضافــة إلــى اتاحــة 
مصــادر التمویــل الالزمــة مــن خــالل االتفــاق علــى تســھیالت ائتمانیــة توفــر الســیولة الالزمــة للمجموعــة. تعمــل المجموعــة علــى 
ــف  ــتقبلیة وموق ــة المس ــات النقدی ــة التدفق ــع مراقب ــة م ــیولة المطلوب ــر الس ــا لتوفی ــل متنوعــة وإدارة موجوداتھ ــر مصــادر تموی توفی

الســیولة وتوفیــر الضمانــات الالزمــة للحصــول علــى تمویــل بصــورة منتظمــة عنــد االقتضــاء.

ــة. إن  ــات المالی ــخ البیان ــن تاری ــة م ــرات المتوقع ــدار الفت ــى م ــة عل ــة للمجموع ــات المالی ــل لاللتزام ــن تحلی ــي یبی ــدول التال إن الج
ــد: ــخ التعاق ــاً لتواری ــة طبق ــر المخصوم ــة غی ــات النقدی ــي التدفق ــا ھ األرصــدة المفصــح عنھ
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2017
دینار كویتى دینار كویتى دینار كویتى
من سنة إلى
 3 سنوات

من 3 أشھر
 إلى سنة

خالل
3 أشھر

- - 2,682,893 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2,483,989 2,824,119 1,495,961 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة

2016
دینار كویتى دینار كویتى دینار كویتى
من سنة إلى
 3 سنوات

من 3 أشھر
 إلى سنة

خالل 
3 أشھر

- - 1,873,886 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
4,404,463 5,065,597 2,006,009 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة

إدارة مخاطر رأس المال ۳٫۲
تدیــر المجموعــة رأســمالھا للتأكــد مــن أن شــركات المجموعــة ســوف تكــون قــادرة علــى االســتمرار إلــى جانــب توفیــر أعلــى عائــد 

لألطــراف المعنیــة مــن خــالل االســتخدام األمثــل لحقــوق الملكیــة.
یتكــون ھیــكل رأس مــال المجموعــة مــن صافــي الدیــون (التمویــل مخصومــاً منــھ النقــد والنقــد المعــادل) وحقــوق الملكیــة (متضمنــة 

رأس المــال، االحتیاطیــات، األربــاح المرحلــة وحصــة حقــوق الجھــات غیــر المســیطرة).

معّدل الرفع المالي:• 

إن معّدل الرفع المالي في نھایة السنة ھو كما یلي:
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
6,492,20510,941,448دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة 

(5,391,372)(2,120,943)النقد والنقد المعادل
4,371,2625,550,076صافي الدین

35,980,96935,801,847حقوق الملكیة
1216نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة (٪)

تقدیر القیمة العادلة ۳٫۳
یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالیة كما یلي:

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

في سوق غیر نشط. مدخالت – یمكن مالحظتھا - بخالف األسعار المعلنة لألدوات المالیة.    
طرق تقییم ال تستند مدخالتھا على بیانات سوق یمكن مالحظتھا. -  المستوى الثالث: 
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس دوري: 

الموجودات المالیة

القیمة العادلة كما في 
مستوى 

القیمة العادلة
أسالیب التقییم 

والمدخالت الرئیسیة 
مدخالت ھامة 
غیر ملحوظة

عالقة 
المدخالت 

غیر 
الملحوظة 

بالقیمة العادلة
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
القیمة العادلة من خالل بیان الدخل:

أسعار السوق المقارنة المستوى 3,220,9783,258,9802أسھم محلیة غیر مسعرة
ال یوجدال یوجدلألصول المماثلة

أسعار السوق المقارنة المستوى 648,000724,9262أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدال یوجدلألصول المماثلة

صافي قیمة صافي قیمة الوحداتالمستوى 2,5512,5512صنادیق محلیة غیر مدرجة
ال یوجدالوحدات

استثمارات متاحة للبیع:

أسعار السوق المقارنة المستوى 1,450,5361,641,4972أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدال یوجدلألصول المماثلة

القیمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المالیــة للمجموعــة التــي ال یتــم قیاســھا بالقیمــة العادلــة علــى أســاس دوري (لكــن یشــترط 
اإلفصــاح عــن القیمــة العادلــة):

تــرى إدارة المجموعــة أن القیمــة الدفتریــة للموجــودات والمطلوبــات المالیــة األخــرى المعتــرف بھــا فــي البیانــات المالیــة المجمعــة 
تعــادل تقریبــاً قیمتھــا العادلــة.

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة. ٤
إن تطبیــق السیاســات المحاســبیة المتبعــة مــن المجموعــة یتطلــب مــن اإلدارة القیــام ببعــض التقدیــرات واالفتراضــات لتحدیــد القیــم 
ــرة  ــى الخب ــرات واالفتراضــات عل ــد التقدی ــم. تعتم ــا أي مصــادر أخــرى للتقیی ــي لیســت لھ ــات الت ــة للموجــودات وااللتزام الدفتری

الســابقة والعناصــر األخــرى ذات العالقــة. قــد تختلــف النتائــج الفعلیــة عــن التقدیــرات.
یتــم مراجعــة التقدیــرات واالفتراضــات بصفــة دوریــة. یتــم إثبــات أثــر التعدیــل علــى التقدیــرات فــي الفتــرة التــي تــم فیھــا التعدیــل 

وفــي الفتــرة المســتقبلیة إذا كان التعدیــل ســوف یؤثــر علــى الفتــرات المســتقبلیة.

األحكام الھامة
فیمــا یلــي األحــكام الھامــة التــي قامــت بھــا اإلدارة عنــد تطبیــق السیاســات المحاســبیة للمجموعــة والتــي لھــا تأثیــر جوھــري علــى 

المبالــغ المدرجــة ضمــن البیانــات المالیــة المجمعــة:
تصنیف االستثمارات• 

عند اقتناء االستثمار، تقوم المجموعة بتصنیف االستثمارات «بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل» أو «المتاحة للبیع».
تتبع المجموعة إرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم 39 لتصنیف تلك االستثمارات 

ــح  ــق الرب ــاً بھــدف تحقی ــم اقتناءھــا مبدئی ــان الدخــل» إذا ت ــة مــن خــالل بی ــة العادل ــف االســتثمارات بالقیم ــوم المجموعــة بتصنی تق
القصیــر األجــل أو إذا تــم تصنیفھــا بالقیمــة العادلــة مــن خــالل بیــان الدخــل عنــد االقتنــاء، حیــث أنــھ مــن الممكـــن تقدیــر قیمھــا العادلــة 

بصــورة موثوقــة.
یتم تصنیف جمیع االستثمارات األخرى كاستثمارات «متاحة للبیع».

تصنیف العقارات• 
تقرر اإلدارة عند اقتناء العقارات ما إذا كان یجب تصنیفھا كعقارات بغرض المتاجرة أو استثمارات عقاریة.

تقــوم المجموعــة بتصنیــف العقــارات بغــرض المتاجــرة إذا كان قــد تــم اقتنائھــا بصفــة أساســیة لیتــم إعــادة بیعھــا فــي إطــار النشــاط 
االعتیــادي لألعمــال. 

كمــا تقــوم المجموعــة بتصنیــف العقــارات كاســتثمارات عقاریــة فــي حالــة اقتنائھــا بغــرض الحصــول علــى إیــرادات مــن تأجیرھــا 
أو االســتفادة مــن زیــادة قیمتھــا الرأســمالیة.
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مصادر عدم التأكد من التقدیرات
فیمــا یلــي التقدیــرات الرئیســیة التــي تخــص المســتقبل والتــي قــد ینتــج عنھــا خطــر ھــام یســبب تعدیــالت جوھریــة علــى الموجــودات 

وااللتزامــات خــالل الســنوات المالیــة القادمــة.
قیاس القیمة العادلة وآلیات التقییم• 

إن بعــض موجــودات والتزامــات المجموعــة یتــم قیاســھا بالقیمــة العادلــة ألغــراض إعــداد البیانــات المالیــة. تقــوم إدارة المجموعــة 
بتحدیــد الطــرق والمدخــالت الرئیســیة المناســبة الالزمــة لقیــاس القیمــة العادلــة. عنــد تحدیــد القیمــة العادلــة للموجــودات وااللتزامــات 
تقــوم اإلدارة باســتخدام بیانــات ســوق یمكــن مالحظتھــا فــي الحــدود المتاحــة، وفــي حالــة عــدم توافــر بیانــات ســوق یمكــن مالحظتھــا 
تقــوم المجموعــة باالســتعانة بمقیــم خارجــي مؤھــل للقیــام بعملیــة التقییــم. إن المعلومــات حــول طــرق التقییــم والمدخــالت الالزمــة 

التــي تــم اســتخدامھا لتحدیــد القیمــة العادلــة للموجــودات وااللتزامــات تــم اإلفصــاح عنھــا فــي إیضاحــات (3.3 و10). 
دلیل االنخفاض في قیمة االستثمارات• 

ــة  ــي قیم ــادي ف ــل األجــل أو م ــاض طوی ــاك انخف ــون ھن ــا یك ــع عندم ــي االســتثمارات المتاحــة للبی ــاض ف تحــدد المجموعــة االنخف
االســتثمارات المصنفــة ضمــن «االســتثمارات المتاحــة للبیــع». إن تحدیــد االنخفــاض طویــل األجــل أو المــادي یتطلــب مــن اإلدارة 
ممارســة حكمھــا فــي ھــذا الشــأن. باإلضافــة لذلــك تقــوم المجموعــة بتقییــم ضمــن عوامــل متعــددة التذبــذب المعتــاد فــي أســعار األســھم 
المدرجــة والتدفقــات النقدیــة المتوقعــة ومعــدالت الخصــم لالســتثمارات غیــر المســعرة. إن االنخفــاض فــي القیمــة یعتبــر مالئمــاً عندما 
یكــون ھنــاك دلیــل موضوعــي علــى تدھــور المركــز المالــي للشــركة المســتثمر فیھــا أو فــي الصناعــة التــي تعمــل بھــا وكذلــك فــي 
أداء القطــاع والتكنولوجیــا وعوامــل أخــرى تشــغیلیة ومالیــة مرتبطــة بالتدفقــات النقدیــة. یبیــن إیضــاح 19 أثــر ذلــك علــى البیانــات 

المالیــة المجمعــة.
انخفاض قیمة مدینو التمویل• 

یتــم تقدیــر االنخفــاض فــي قیمــة المدینیــن فــي ضــوء خبــرة المجموعــة الســابقة حــول إمكانیــة التحصیــل، زیــادة عــدد أیــام التأخیــر 
فــى التحصیــل عــن متوســط فتــرة االئتمــان، والتغیــرات الملحوظــة فــى اإلقتصادیــات العالمیــة والمحلیــة التــي تــؤدي بدورھــا إلــى 
تخلــف العمــالء عــن الســداد. یتــم تكویــن مخصــص محــدد ألرصــدة مدینــو التمویــل غیــر المنتظمــة، كمــا یتــم تكویــن مخصــص عــام 
بحــد أدنــى بنســبة %1 علــى كافــة التســھیالت االئتمانیــة التــي لــم یتــم احتســاب مخصصــات محــددة لھــا وفقــاً لتعلیمــات بنــك الكویــت 

المركــزي (إیضــاح 7). 

.
النقد والنقد المعادل. ٥

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

31,68710,659نقد بالصندوق
2,089,2565,380,713نقد لدى البنوك

2,120,9435,391,372

استثمارات في مرابحات مدینة. ٦
إن االســتثمارات فــي المرابحــات المدینــة ھــي المبالــغ المودعــة لــدى مؤسســات مالیــة محلیــة بموجــب عقــود مرابحــة. بلــغ متوســط 

العائــد علــى ھــذه العقــود %1.312 ســنویاً (%1.125 - 2016).



۲۰

التقریر السنوى ۲۰۱۷

۲۰

التقریر السنوى ۲۰۱۷

مدینو تمویل. ۷

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

42,556,61642,688,940 مدینو التمویل
(5,598,707)(5,615,585)ناقصاً: إیرادات مؤجلة

(4,558,013)(4,497,277)ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
32,443,75432,532,220 مدینو تمویل – بالصافي

بلغت مدینو التمویل التي لم یحل موعد استحقاقھا 21,423,217 دینار كویتي كما في 31 دیسمبر 2017 (23,708,772   ۷٫۱
دینار كویتي - 2016).  

إن مدینو التمویل البالغة 15,133,342 دینار كویتي كما في 31 دیسمبر 2017 (12,868,331 دینار كویتي - 2016)   ۷٫۲
مستحقة من 1 إلى 90 یوماً ولم تنخفض قیمتھا، ولم یتم تكوین مخصص محدد لھا.  

إن مدینو التمویل البالغة 6,000,057 دینار كویتي كما في 31 دیسمبر 2017 مستحقة وغیر محصلة ومنخفضة القیمة   ۷٫۳
(6,111,837 دینار كویتي - 2016) فیما یلي تحلیل أعمار ھذه الذمم:  

 فیما یلى تحلیل أعمار ھذه الذمم:
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
ً ۹۱386,8941,169,113 – ۱۸۰ یوما

ً ۱۸۱308,1972,016,054 – ۳٦٥ یوما
5,304,9662,926,670أكثر من ۳٦٥ یوماً 

6,000,0576,111,837المجموع

الحركة على مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ۷٫٤

المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

2,069,2071,635,9473,705,154الرصید في ۱ ینایر ۲۰۱٦
838,33314,526852,859المحمل خالل السنة

2,907,5401,650,4734,558,013الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦
(60,736)(990,580)929,844صافى المحمل/ (المسترد) خالل السنة

3,837,384659,8934,497,277الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷

لتحدیــد إمكانیــة اســترداد مدینــو التمویــل، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار أي تغیــر فــي الجــدارة االئتمانیــة للذمــم المدینــة مــن تاریــخ 
المنــح المبدئــي لالئتمــان حتــى تاریــخ التقریــر. تحتفــظ المجموعــة بضمانــات بلغــت قیمتھــا 9,778,411 دینــار كویتــي كمــا فــي 

31 دیســمبر 2017 (9,362,640 دینــار كویتــي - 2016) مقابــل مدینــو التمویــل. 

خالل السنة الحالیة استردت المجموعة مبلغ 141,391 دینار كویتي (315,296 دینار كویتي - 2016) من مدینو التمویل   ۷٫٥
المشطوبة وقامت برد المبلغ نفسھ إلى مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ضمن بیان الدخل المجمع.  
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أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. ۸

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

3,220,9783,258,980استثمارات في أسھم محلیة غیر مدرجة
648,000724,926استثمارات في أسھم أجنبیة غیر مدرجة

2,5512,551استثمارات في صنادیق محلیة غیر مدرجة
3,871,5293,986,457

تم تحدید القیمة العادلة لالستثمارات باستخدام أسس التقییم (إیضاح 3.3).

استثمارات متاحة للبیع . ۹
تتمثــل االســتثمارات المتاحــة للبیــع فــي اســتثمارات أجنبیــة غیــر مســعرة تــم تحدیــد القیمــة العادلــة بإســتخدام أســس التقییــم (إیضــاح 

.(3.3

استثمارات عقاریة. ۱۰
إن االســتثمارات العقاریــة ھــي عقــارات تقــع فــي دولــة الكویــت بتكلفــة 1,476,535 دینــار كویتــي (1,476,535 دینــار كویتــي 
- 2016). بلغــت القیمــة العادلــة لھــذه العقــارات 1,950,000 دینــار كویتــي كمــا فــي 31 دیســمبر 2017 (1,960,000 دینــار 

كویتــي - 2016).
تــم التوصــل إلــى القیمــة العادلــة لالســتثمارات العقاریــة للمجموعــة كمــا فــي 31 دیســمبر 2017 بنــاًء علــى التقییــم الــذي أجــري فــي 
ذلــك التاریــخ مــن قبــل مقیمیــن مســتقلین غیــر ذي صلــة بالمجموعــة. إن ھــؤالء المقیمیــن مرخصیــن لــدى الجھــات الرســمیة ولدیھــم 

مؤھــالت مالئمــة وخبــرات حدیثــة فــي تقییــم العقــارات فــي المواقــع الموجــود بھــا العقــارات. 
تــم تقدیــر القیمــة العادلــة لالســتثمارات العقاریــة اســتناداً إلــى طریقــة رســملة صافــي دخــل العقــار وعلــى أســاس أســعار اإلیجــار 

ــة للتأجیــر (المســتوى 3). الســاریة بالســوق للوحــدات القابل
اعتمــد معــدل الرســملة علــى أســاس معــدالت رســملة الدخــل الملحوظــة للمقیمیــن والمنطقــة التــي تقــع بھــا العقــارات، ویتــم تعدیــل 
ــدل  ــغ متوســط مع ــارات. بل ــك العق ــة بشــكل خــاص بتل ــل متعلق ــة عوام ــن بأی ــة المقیمی ــى أســاس درای معــدالت رســملة الدخــل عل

الرســملة المســتخدم 7%.
إن الزیــادة فــي معــدل الرســملة ســوف تــؤدي إلــى انخفــاض القیمــة العادلــة بشــكل ھــام والعكــس صحیــح. تــم التقییــم بافتــراض أن 

االســتخدام الحالــي للعقــار ھــو أفضــل اســتخدام.

۱۱ .ً ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدما

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

-300,000دفعات مقدمة لشراء استثمارات عقاریة
-132,146مستحق من طرف ذي عالقة (إیضاح ۲٥)

ً 23,00225,252مصاریف مدفوعة مقدما
32,24731,430ذمم موظفین مدینة

34,05429,244تأمینات مستردة
28,895132,579أخرى

550,344218,505
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دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة. ۱۲
إن المرابحــات والــوكاالت اإلســالمیة الدائنــة ممنوحــة مــن قبــل مؤسســات مالیــة وھــي مقومــة بالدینــار الكویتــي. بلــغ متوســط معــدل 

التكلفــة %5.48 كمــا فــي 31 دیســمبر 2017 (%5.40 - 2016) ســنویاً.

إن المرابحة والوكالة اإلسالمیة الدائنة مضمونة مقابل رھن الموجودات التالیة:
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
4,300,0004,300,000استثمارات في مرابحات مدینة

12,814,21020,459,488حوالة حق على المدینین (صافي)
1,160,4291,313,198استثمارات متاحة للبیع 

1,476,5351,476,535استثمارات عقاریة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى. ۱۳

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

666,034  1,222,274  ذمم تجاریة دائنة
705,665  881,985  توزیعات أرباح دائنة

349,597  378,504  رواتب مستحقة ومستحقات أخرى للموظفین
51,140  52,510  حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

35,236 28,960  الزكاة
118,66066,214  أخرى

 2,682,8931,873,886

رأس المـال. ۱٤
بلــغ رأس المــال المصــرح بــھ والمصــدر والمدفــوع بالكامــل 30,874,759 دینــار كویتــي موزعــاً علــى عــدد 308,747,591 

ســھم وبقیمــة إســمیة 100 فلــس للســھم، وجمیــع األســھم نقدیــة. 

احتیاطي قانوني. ۱٥
وفقــاً ألحــكام قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل %10 مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكویــت 
للتقــدم العلمــي والــزكاة إلــى االحتیاطــي القانونــي حتــى یصــل ھــذا االحتیاطــي إلــى %50 مــن رأس المــال المدفــوع كحــد أدنــى. 
إن ھــذا االحتیاطــي غیــر قابــل للتوزیــع فیمــا عــدا توزیــع نســبة %5 مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكفــي فیھــا 

األربــاح المتراكمــة لتغطیــة ھــذه التوزیعــات. 

احتیاطي اختیاري. ۱٦
وفقــاً ألحــكام النظــام األساســي للشــركة األم، یتــم تحویــل نســبة مــن ربــح الســنة، تقررھــا الجمعیــة العمومیــة العادیــة، إلــى االحتیاطــي 
االختیــاري. یتــم إیقــاف ھــذا التحویــل بقــرار یتــم اتخــاذه فــي اجتمــاع جمعیــة عمومیــة عادیــة للشــركة األم بنــاًء علــى توصیــة مــن 

مجلــس اإلدارة. ال توجــد قیــود علــى التوزیعــات مــن االحتیاطــي االختیــاري.
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 دخل استثمارات عقاریة. ۱۷

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

141,935128,840إیرادات إیجار
430,000-ربح بیع استثمار عقاري

141,935558,840

إیرادات أخرى. ۱۸

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

229,816189,112إیرادات أتعاب تمویل
120,168176,718أخرى

349,984365,830

صافي (خسارة) / دخل استثمارات. ۱۹

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

71,07319,545 التغیر في القیمة العادلة ألصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
82,253120,360 إیرادات توزیعات أرباح

(74,388)(190,961)خسائر انخفاض في قیمة استمارات متاحة للبیع
(37,635)65,517

تكالیف موظفین. ۲۰

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

808,915837,412  رواتب وبدالت
138,21475,232  مخصص مكافأة نھایة الخدمة

22,95224,940  إجازات مستحقة
180,000148,000  مكافأت موظفین

106,41883,654  أخرى
1,256,4991,169,238
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مصاریف أخرى. ۲۱

20172016
دینار كویتىدینار كویتى

141,149131,291  إیجارات
129,730143,565  مصاریف أتعاب قضائیة

6,4928,812  عموالت
6,63419,303  إعالن

6,4514,810  مصاریف بنكیة
9,77415,361  مصاریف ھاتف وانترنت

34,73331,357  تكالیف نظافة ومراسلة
60,50059,800  مكافآت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

31,00928,426  استھالكات وإطفاءات
170,831101,309  أخرى

  597,303544,034

ربحیة السھم األساسیة والمخففة. ۲۲
یتــم احتســاب ربحیــة الســھم األساســیة والمخففــة بتقســیم ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســھم القائمــة خــالل الســنة كمــا 

: یلي
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
1,722,8601,682,922ربح السنة

308,747,591308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم
5.585.45ربحیة السھم األساسیة والمخففة (فلس)

توزیعات أرباح . ۲۳
انعقــدت الجمعیــة العمومیــة الســنویة فــي 2 أكتوبــر 2017 واعتمــدت البیانــات المالیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 

،2016
كمــا اعتمــدت توزیعــات أربــاح نقدیــة بواقــع %5 عــن أربــاح عــام 2016، علــى أن یتــم التوزیــع خصمــاً مــن األربــاح المرحلــة 
بمبلــغ 1,340,002 دینــار كویتــي وكذلــك خصمــاً مــن االحتیاطــي االختیــاري بمبلــغ 203,736 دینــار كویتــي وكذلــك أعتمــدت 

مكافــأة اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمبلــغ 59,800 دینــار كویتــي عــن عــام 2016.
اقترح مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 12 مارس 2018 ما یلي:

توزیــع أربــاح علــى مســاھمي الشــركة األم بواقــع %5 عــن الســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2017، علــى أن یتــم التوزیــع   -
خصمــاً مــن األربــاح المرحلــة بمبلــغ 1,371,544 دینــار كویتــي وكذلــك خصمــاً مــن االحتیاطــي االختیــاري بمبلــغ 172,194 

ــار كویتــي. دین
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ال شيء دینار كویتي عن عام 2017.  -

مكافأة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بمبلغ 60,500 دینار كویتي عن عام 2017.   -
إن تلك االقتراحات خاضعة لموافقة مساھمي الشركة األم في الجمعیة العمومیة.

إن تلك االقتراحات خاضعة لموافقة مساھمي الشركة األم في الجمعیة العمومیة.
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الشركات التابعة. ۲٤

ھیكل المجموعة:

بلد التأسیس النشاط
نسبة الملكیة (%)

إسم الشركة
2016 2017

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

ــمبر  ــي 31 دیس ــا ف ــي كم ــار كویت ــي (1,559,014 دین ــار كویت ــة 1,887,531 دین ــركات التابع ــودات الش ــي موج ــت إجمال بلغ
2016)، كمــا بلغــت خســائر الشــركات التابعــة 35,751 دینــار كویتــي خــالل الســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2017 (أربــاح 

ــي 31 دیســمبر 2016). ــة ف ــي للســنة المنتھی ــار كویت ــة 371,046 دین بقیم

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ۲٥
ــة  ــن بالمجموع ــدراء التنفیذیی ــس اإلدارة والم ــاء مجل ــیین وأعض ــاھمین الرئیس ــى المس ــة عل ــراف ذات العالق ــتمل األط تش  
وعائالتھــم والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تبــادل 

ــة. ــل إدارة المجموع ــن قب ــا م ــة علیھ ــم الموافق ــت، ویت ــاري بح تج

إن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تظھر في ھذه البیانات المالیة المجمعة ھي كما یلي:
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
49,308110,880مدینو التمویلأ)
-132,146مستحق من طرف ذي عالقة (ایضاح ۱۱)ب)
631,091580,036مزایا اإلدارة العلیا دائنةج)

المعامالت
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیینأ)

566,354569,982رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
60,50059,800مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةب)

قامــت المجموعــة بتوقیــع اتفاقیــة مــع أحــد الشــركات «طــرف ذي عالقة» لتحصیل األقســاط المســتحقة مــن بعض مدینــو التمویل نیابة 
عــن المجموعــة، بلغــت المتحصــالت النقدیة من خالل ذلك الطرف نیابة عن الشــركة األم خالل الســنة مبلــغ 759,376 دینار كویتي.

ھذا وبلغت األتعاب المدفوعة لذلك الطرف مبلغ 21,754 دینار كویتي.



۲٦

التقریر السنوى ۲۰۱۷

۲٦

التقریر السنوى ۲۰۱۷

معلومات القطاع. ۲٦

یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر المالیــة الداخلیــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار 
ــیین. إن  ــن رئیس ــى قطاعی ــال إل ــا. تنقســم قطاعــات األعم ــم أدائھ ــوارد للقطــاع وتقیی ــص الم ــن أجــل تخصی التشــغیلي الرئیســي م
قطاعــات األعمــال تمثــل قطاعــات یمكــن تحدیدھــا للمجموعــة، حیــث تقــوم بتقدیــم منتجــات أو خدمــات تتعــرض لمخاطــر وعوائــد 

تختلــف عــن تلــك التــي توجــد فــي قطاعــات أعمــال أخــرى.

2017
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
3,846,867 579,800 104,300 3,162,767 إیرادات القطاع

(2,124,007) (1,685,390) -(438,617) مصاریف القطاع
1,722,860  (1,105,590) 104,300 2,724,150 نتائج القطاع

46,269,484 606,187 6,798,600 38,864,697 أصول القطاع
(10,288,515)(2,574,036) -(7,714,479) التزامات القطاع

2016
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
4,009,198624,35790,1174,723,672إیرادات القطاع

(3,040,750)(2,282,516)-(758,234)مصاریف القطاع
1,682,922(2,192,399)3,250,964624,357نتائج القطاع

42,223,5927,104,489286,25949,614,340أصول القطاع
2,205,01113,812,493-11,607,482التزامات القطاع

التزامات محتملة. ۲۷
20172016

دینار كویتىدینار كویتى
5,2505,670خطابات ضمان

-550,000التزامات رأسمالیة لشراء عقار



2017
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