
2018



المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة 
و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2018

(غیــر مدققــة)

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

 وشـــــركــــاتـــھا التـــــابعة
دولة الكویت

صفحةفھرس

تقریر مراجعة مراقب الحسابات المستقل للمعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة

بیان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)

بیان الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)

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

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المجمع المكثف (غیر مدقق)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة (غیر مدققة)
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۲

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

۲

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

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

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



۳

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۳

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین



٤

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

٤

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

بیان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف
كما في 30 سبتمبر 2018 (غیر مدقق)

 كریم التاجي
رئیس مجلس اإلدارة

بدر الغانم
نائب رئیس مجلس اإلدارة

  2,680,423  2,120,943   2,260,186 5 النقد والنقد المعادل
  4,300,000  4,300,000   4,347,321 6 استثمار في مرابحات مدینة
  32,293,408  32,443,754   30,429,507 7 مدینو تمویل
  3,991,741  3,871,529   3,610,556  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

- -   1,450,536 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
  1,603,125  1,450,536 - استثمارات متاحة للبیع
  1,476,535  1,476,535   2,339,285 استثمارات عقاریة
  206,643 550,344 216,847 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
  58,117  55,843 39,463 موجودات أخرى

 46,609,992  46,269,484 44,693,701 مجموع األصول

  5,618,095  6,492,205   6,735,483 8 دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
  2,430,728  2,682,893 1,361,083 9 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
  1,070,627  1,113,417   1,252,994 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین
 9,119,450  10,288,515 9,349,560 مجموع االلتزامات

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

  1,825,064  2,000,722   2,000,722 احتیاطي قانوني
  1,442,352  1,414,274   1,242,080 احتیاطي اختیاري
  3,028,697  1,371,544   906,910 أرباح مرحلة

  37,482,892  35,973,319   35,336,491  مجموع حقوق الملكیة المتاحة لمساھمي الشركة األم
  7,650  7,650   7,650 حقوق الجھات غیر المسیطرة

 37,490,542  35,980,969 مجموع حقوق الملكیة 35,344,141 
 46,609,992  46,269,484 44,693,701 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

األصول

 االلتزامات

 حقوق الملكیة

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

30 سبتمبر
2018

30 سبتمبر
2017

31 دیسمبر
2017
(مدققة)

اإللتزامات وحقوق الملكیة

إیضاح

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



٥

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

٥

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

الدخل الشامل المرحلي المجمع المكثف
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2018 (غیر مدقق)

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

  2,466,809   2,437,591 811,624   791,540 إیرادات تمویل
  268,666  (328,954)  (208,342)  (224,256) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
  47,152   14,566 -   16,147 أرباح/ (خسائر) استثمارات 

  391,336   421,695   154,821   147,755 إیرادات أخرى
  3,173,963   2,544,898   758,103   731,186

المصاریف
  341,683   291,325   90,872   97,877 تكالیف تمویل
  733,900   928,296   247,879   255,201 تكالیف موظفین
  377,047   380,730   112,464   122,196 مصاریف عمومیة وإداریة 
1,452,630  1,600,351 451,215  475,274 

  1,721,333   944,547   306,888   255,912 الربح قبل االستقطاعات
 (15,492)  (8,501)  (2,762)  (2,303) حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 (17,146)  (10,841)  (3,370)  (2,768) الزكاة

  1,688,695 925,205   300,756   250,841 صافي ربح الفترة
  - -   - - بنود الدخل الشامل األخرى

  1,688,695 925,205   300,756   250,841 إجمالي الدخل الشامل
  5.47   3.00   0.97   0.81 10 ربحیة السھم (فلس)

اإلیرادات
إیضاح

الثالثة أشھر المنتھیة في

30 سبتمبر

التسعة أشھر المنتھیة في

30 سبتمبر

دینار كویتى

2017

دینار كویتى

2018

دینار كویتى

2017

دینار كویتى

2018



٦

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

٦

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

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المجمع المكثف
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2018 (غیر مدقق)

المجموع

دینار كویتي

 أرباح مرحلة

دینار كویتي

احتیاطي اختیاري

دینار كویتي

احتیاطي قانوني

دینار كویتي

عالوة إصدار

دینار كویتي

رأس المال

دینار كویتي

35,801,847 7,650 35,794,197 1,340,002 1,442,352 1,825,064 312,020 30,874,759 الرصید في 1 ینایر 2017
1,688,695 -   1,688,695   1,688,695 - - - - صافي ربح الفترة
37,490,542 7,650 37,482,892 3,028,697 1,442,352 1,825,064 312,020 30,874,759 الرصید في 30 سبتمبر 2017
 35,980,969  7,650 35,973,319  1,371,544   1,414,274  2,000,722   312,020  30,874,759 الرصید في 1 ینایر 2018

 (18,295) -  (18,295)  (18,295) - - - -
أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 

(إیضاح 2.2.1.2)
 35,962,674  7,650 35,955,024  1,353,249   1,414,274  2,000,722  312,020  30,874,759 الرصید في 1 ینایر 2018
 (1,543,738) - (1,543,738)  (1,371,544)  (172,194) - - - توزیعات أرباح (إیضاح 11)
  925,205 -   925,205   925,205 - - - - صافي ربح الفترة

  35,344,141   7,650  35,336,491   906,910   1,242,080   2,000,722   312,020   30,874,759 الرصید في 30 سبتمبر 2018

حقوق الجھات
غیر المسیطرة 

دینار كویتي

 مجموع حقوق
الملكیة

دینار كویتي

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



۷

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۷

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

1,688,695  925,205 صافي ربح الفترة
التعدیالت لـ:

23,128  23,787 استھالك وإطفاء
(47,152) (14,566)  أرباح استثمارات
(268,666)  328,954 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 (39,543) (53,424) إیرادات مرابحات مدینة
  341,683  291,325 تكالیف تمویل
  78,993  164,261 مخصص مكافأة نھایة خدمة الموظفین

  1,777,138  1,665,542
  507,478  1,685,293 مدینو تمویل
  11,862  269,110  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
  689,086  333,497 ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدماً
 (5,525) (855,804) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

  2,980,039 3,097,638 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

 (5,323,353)  243,278  صافي حركة دائنو مرابحة ووكالة إسالمیة
 (132,245)  (2,034,428) توزیعات أرباح مدفوعة
 (341,683)  (291,325) تكالیف تمویل مدفوعة

 (5,797,281)  (2,082,475) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 (2,710,949)  139,859 صافي الزیادة /(النقص) في النقد والنقد المعادل

- (616) التسویة االنتقالیة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9
  5,391,372  2,120,943 النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة
  2,680,423  2,260,186 النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة ( ایضاح 5)

  39,543  53,424 إیرادات مرابحات مدینة مستلمة
- (65,000) مرابحة مدینة

  80,240  6,429 توزیعات أرباح مستلمة
- (862,750)  شراء استثمارات عقاریة

 (13,490) (7,407) شراء ممتلكات ومعدات
  106,293 (875,304) صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

دینار كویتىدینار كویتى

2017 2018

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المجمع المكثف
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2018 (غیر مدقق)

التسعة أشھر المنتھیة في

30 سبتمبر

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



۸

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

۸

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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة
لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۸ (غیر مدقق)

التأسیس واألنشطة الرئیسیة . 1
ــة الكویــت فــي عــام 2003 بموجــب كتــاب  تأسســت شــركة المنــار للتمویــل واإلجــارة ش.م.ك. (مقفلــة) «الشــركة األم» فــي دول

ــد 1 المــؤرخ فــي 6 دیســمبر 2003. ــم 4857 مجل ــح بالتأســیس رق التصری
إن األنشــطة الرئیســیة للشــركة األم وشــركاتھا التابعــة (یشــار إلیھــم مجتمعیــن بـــ «المجموعــة») ھــي ممارســة كافــة أنشــطة التمویــل 

واالســتثمار وفقــاً لمبــادئ الشــریعة اإلســالمیة الســمحة.
تخضع الشركة األم لتعلیمات ورقابة بنك الكویت المركزي وھیئة أسواق المال.

إن عنوان الشركة األم المسجل ھو ص. ب. 22828 الصفاة 13089 – الكویت.
تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة المعلومات المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة (المجموعة) كالتالي:

بلد التأسیس النشاط
نسبة الملكیة (%)

30 سبتمبر إسم الشركة
2017

30 سبتمبر 
2018

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.

ــي 30 ســبتمبر 2018. بلغــت  ــا ف ــع كم ــة ألغــراض التجمی ــدة بواســطة إدارة الشــركات التابع ــة المع ــات المالی ــم اســتخدام البیان ت
إجمالــي موجــودات الشــركات التابعــة 2,406,881 دینــار كویتــي (1,887,531 دینــار كویتــي كمــا فــي 31 دیســمبر 2017، 
1,541,072 دینــار كویتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017)، كمــا بلغــت صافــي خســائرھم 55,379 دینــار كویتــي خــالل التســعة 

أشــھر المنتھیــة فــي 30 ســبتمبر 2018 
(صافي أرباحھم 22,366 دینار كویتي خالل التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2017). 

تم الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة من مجلس اإلدارة بتاریخ 3 دیسمبر 2018.

 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة. 2

أسس اإلعداد 2.1
ــق بالمعلومــات  ــي (34) المتعل ــار المحاســبة الدول ــات معی ــاً لمتطلب ــة وفق ــة المجمعــة المكثف ــة المرحلی أعــدت المعلومــات المالی

ــة.  ــة المرحلی المالی
ــة  ــة للمعلومــات المالی ــع المعلومــات واإلیضاحــات المطلوب ــة ال تتضمــن جمی ــة المجمعــة المكثف ــة المرحلی إن المعلومــات المالی
الكاملــة وفقــاً للمعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة كمــا ھــي مطبقــة بدولــة الكویــت علــى المؤسســات المالیــة التــي تخضــع لتعلیمــات 

بنــك الكویــت المركــزي وھیئــة أســواق المــال.
فــي رأي اإلدارة أن جمیــع التعدیــالت الضروریــة بمــا فــي ذلــك االســتحقاقات المتكــررة قــد تــم إدراجھــا فــي المعلومــات المالیــة 
ــي 30 ســبتمبر 2018 ال  ــة ف ــرة المنتھی ــج األعمــال للفت ــة. إن نتائ ــة لیكــون العــرض بصــورة عادل ــة المجمعــة المكثف المرحلی
تعتبــر بالضــرورة مؤشــراً عــن النتائــج التــي یمكــن توقعھــا للســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2018. للحصــول علــى معلومــات 
إضافیــة، یمكــن الرجــوع إلــى البیانــات المالیــة المجمعــة واإلیضاحــات المتعلقــة بھــا للســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2017.

السیاسات المحاسبیة الھامة  2.2
إن السیاســات المحاســبیة المســتخدمة فــي إعــداد المعلومــات المالیــة المرحلیــة المجمعــة المكثفــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد 
البیانــات المالیــة المجمعــة للســنة المنتھیــة فــي 31 دیســمبر 2017، باســتثناء تطبیــق عــدداً مــن المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة 

الجدیــدة والمعدلــة والتــي بــدأ ســریانھا والمطبقــة علــى المجموعــة كمــا یلــي:



۹

تقریر الربع السنوى الثالث 2018البیانات المالیة المجمعة و تقریر مراقبي الحسابات المستقلین

۹
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أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 «األدوات المالیة» 2.2.1
قامــت المجموعــة بتطبیــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 «األدوات المالیــة» اعتبــاراً مــن 1 ینایــر 2018، باســتثناء مــا یتعلــق 

بمتطلبــات الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة والتــي تــم اســتبدالھا بمتطلبــات بنــك الكویــت المركــزي بشــأن الخســائر االئتمانیــة.

التغیر في السیاسة المحاسبیة  2.2.1.1
قامــت المجموعــة بتطبیــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9: األدوات المالیــة بــدءاً مــن 1 ینایــر 2018 باستثنــــاء متطلبــات 
ــك الكویــت المركــزي.  ــات المخصصــات الخاصــة ببن ــا بمتطلب ــم استبدالھــ ــي ت ــل والت ــو تموی خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن مدین
ویبیــن المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9 متطلبــات االعتــراف والقیــاس لألصــول المالیــة والمطلوبــات المالیــة وانخفــاض قیمــة 
األصــول المالیــة ومحاســبة التحــوط. كمــــا یحــل ھــذا المعیــار محــل معیــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 األدوات المالیــة: «االعتــراف 

والقیــاس».
لــم تقــم المجموعــة بتعدیــل معلومــات المقارنــة لعــام 2017 كمــا ھــو مســموح بــھ بموجــب األحــكام االنتقالیــة الخاصــة بالمعیــار. 
لذلــك، فــإن المعلومــات المعروضــة لعــام 2017 ال تعكــس متطلبــات المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9 وال یمكــن مقارنتھــا 
بالمعلومــات المعروضــة لعــام 2018. كمــا تــم االعتــراف بالفــروق فــي القیمــة الدفتریــة لألصــول المالیــة الناتجــة مــن تطبیــق المعیار 

الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9 فــي األربــاح المرحلــة كمــا فــي 1 ینایــر 2018 وتــم اإلفصــاح عنھــا فــي اإلیضــاح 2.2.1.2.
وفیمــا یلــي ملخــص بالتغییــرات الرئیســیة للسیاســات المحاســبیة للمجموعــة الناتجــة مــن تطبیــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 

رقــم 9:

تصنیف وقیاس األصول المالیة
تقوم المجموعة بتصنیف أصولھا المالیة عند القیاس المبدئي وفقاً للفئات التالیة:

األصول المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة  •
األصول المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

األصول المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •

األصول المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة
یتم تسجیل األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطین التالیین:

أن یكون محفوظاً في إطار نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ باألصول لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة و؛  •
أن تــؤدي شــروطھ التعاقدیــة – فــي تواریــخ محــددة – إلــى تدفقــات نقدیــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة علــى   •

ــم. ــغ القائ ــل المبل أص
ــأة باســتخدام طریقــة العائــد الفعلــي. ویتــم االعتــراف  ــاً بالتكلفــة المطف یتــم قیــاس األصــول المالیــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة الحق
بإیــرادات التمویــل وأربــاح وخســائر تحویــل العمــالت األجنبیــة وانخفــاض القیمــة فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع كمــا یتــم 

ــان الربــح أو الخســارة المجمــع. ــأي ربــح أو خســارة مــن االســتبعاد فــي بی االعتــراف ب

األصول المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل آلخر أ ) 

یتم تسجیل استثمار الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطین التالیین:
أن یكــون محفوظــاً فــي إطــار نمــوذج عمــل یتــم تحقیــق ھدفــھ مــن خــالل كل مــن تحصیــل التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة وبیــع   •

ــة. ــول المالی األص
أن تــؤدي شــروطھ التعاقدیــة – فــي تواریــخ محــددة – إلــى تدفقــات نقدیــة تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ والربــح علــى   •

ــم. ــغ القائ ــل المبل أص
یتــم الحقــاً قیــاس أوراق الدیــن المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقیمــة العادلــة. ویتــم االعتــراف بإیــرادات 
التمویــل المحتســبة بطریقــة العائــد الفعلــي وأربــاح وخســائر تحویــل العمــالت األجنبیــة وخســائر انخفــاض القیمــة فــي بیــان الربــح أو 
الخســارة المجمــع. كمــا یتــم االعتــراف بتغیــرات القیمــة العادلــة التــي ال تمثــل جــزءاً مــن عالقــة التحــوط الفعلیــة فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر ویتــم عرضھــا فــي التغیــرات التراكمیــة فــي القیــم العادلــة كجــزء مــن حقــوق الملكیــة حتــى یتــم اســتبعاد أو إعــادة تصنیــف 
األصــل. عندمــا یتــم اســتبعاد األصــل المالــي، یتــم إعــادة تصنیــف الربــح أو الخســارة التراكمــي المعتــرف بــھ مســبقاً فــي الدخــل 

الشــامل اآلخــر مــن حقــوق الملكیــة إلــى بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع.
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ب ) استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ــا فــي حقــوق الملكیــة  عنــد االعتــراف المبدئــي، تقــوم المجموعــة باتخــاذ قــرار ال یقبــل اإللغــاء بتصنیــف بعــض مــن استثماراتھــ
كاســتثمارات أســھم بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إن اســتوفت تعریــف حقــوق الملكیــة وفقــاً لمعیــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 32 األدوات المالیــة: العــرض وال یتــم االحتفــاظ بھــا بغــرض المتاجــرة. ویتــم تحدیــد ھــذا التصنیــف لــكل أداة علــى 

حــدة.
ومــن ثــّم یتــم قیــاس اســتثمارات حقــوق الملكیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقیمــة العادلــة. ویتــم االعتــراف 
ــاح والخســائر  ــا األرب ــة. أم ــوق الملكی ــة كجــزء مــن حق ــل العمــالت األجنبی ــد تحوی ــك بن ــي ذل ــا ف ــة بم ــم العادل ــي القی ــرات ف بالتغی
التراكمیــة المعتــرف بھــا مســبقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فیتــم نقلھــا إلــى األربــاح المرحلــة عنــد االســتبعاد وال یتــم االعتــراف بھــا 
فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع. ویتــم االعتــراف بإیــرادات توزیعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســھم بالقیمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع مــا لــم تمثــل بشــكٍل واضــح اســترداداً لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار 
وفــي ھــذه الحالــة یتــم االعتــراف بھــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. وال تخضــع اســتثمارات األســھم بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

الشــامل اآلخــر إلــى تقییــم انخفــاض القیمــة.
األصول المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تمثــل األصــول المالیــة فــي ھــذه الفئــة تلــك األصــول التــي تــم تحدیدھــا إمــا مــن قبــل اإلدارة عنــد االعتــراف المبدئــي أو تلــك التــي 
یطلــب بشــكل إجبــاري أن یتــم قیاســھا بالقیمــة العادلــة وفقــاً للمعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم 9. وتقــوم اإلدارة بتصنیــف أداة 
بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي تســتوفي فیمــا دون ذلــك متطلبــات القیــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فقــط إن ألغــت أو خفضــت بشــكل كبیــر اختالفــاً محاســبیاً كان مــن الممكــن أن ینشــأ إن لــم یتــم 
القیــام بذلــك. ویجــب أن یتــم قیــاس األصــول المالیــة - التــي تمتلــك تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة ال تمثــل فقــط دفعــات ألصــل المبلــغ أو 

الفائــدة – بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة وذلــك بشــكٍل إلزامــي.
ــرات  ــراف بالتغی ــم االعت ــة. ویت ــح أو الخســارة بالقیمــة العادل ــة مــن خــالل الرب ــة بالقیمــة العادل ــاس األصــول المالی ــاً قی ــم الحق ویت
ــة فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع كمــا یتــم االعتــراف باإلیــرادات باســتخدام طریقــة العائــد الفعلــي. ویتــم  فــي القیمــة العادل
االعتــراف بإیــرادات توزیعــات األربــاح مــن اســتثمارات األســھم بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فــي بیــان الربــح أو 

الخســارة المجمــع عنــد تأكیــد الحــق فــي الدفعــة.

تقییم نموذج العمل
تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالھــا علــى المســتوى الــذي یعبــر كأفضــل مــا یكــون عــن كیفیــة إدارة مجموعــة األصــول المالیــة لتحقیــق 
ھدفھــا. وال یتــم تقییــم نمــوذج العمــل علــى أســاس كل أداة علــى حــدة ولكــن علــى مســتوى أكبــر للمحافــظ المجمعــة ویســتند إلــى عــدد 

مــن العوامــل التــي یمكــن مالحظتھــا. وتتضمــن المعلومــات التــي تؤخــذ بعیــن االعتبــار مــا یلــي:
السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة ولعمل تلك السیاسات في الواقع العملي.  •

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (واألصــول المالیــة المحتفــظ بھــا فــي إطــار نمــوذج العمــل) وكیفیــة إدارة   •
ــر. ــذه المخاط ھ

ــرات الســابقة وأســباب ھــذه المبیعــات والتوقعــات المنتظــرة منھــا حــول نشــاط  تكــرار وحجــم وتوقیــت المبیعــات فــي الفت  •
المســتقبلي. المبیعــات 

یســتند تقییــم نمــوذج العمــل إلــى ســیناریوھات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع «أســوأ األحــوال» أو «الحالــة المضغوطــة» بعیــن 
االعتبــار. وفــي حــال مــا إذا تــم تحقیــق تدفقــات نقدیــة بعــد االعتــراف المبدئــي بشــكل یختلــف عــن التطلعــات األصلیــة للمجموعــة، ال 
تقــوم المجموعــة بتغییــر تصنیــف األصــول المالیــة المتبقیــة المحتفــظ بھــا فــي نمــوذج العمــل ولكنھــا تقــوم بــإدراج ھــذه المعلومــات 

عنــد تقییــم األصــل المالــي الــذي نشــأ حدیثــاً أو تــم شــراؤه حدیثــاً فصاعــد.

(SPPI اختبار) تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط أصل المبلغ والفائدة
تقــوم المجموعــة بتقییــم الشــروط التعاقدیــة لألصــول المالیــة لتحدیــد مــا إذا كانــت تســتوفي اختبــار (SPPI). ویتــم تعریــف «أصــل 
المبلــغ» ألغــراض تتعلــق بھــذا االختبــار علــى أنــھ القیمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي وقــد یتغیــر علــى مــدار 
ــغ  ــة للمــال ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بأصــل المبل ــل للقیمــة الزمنی ــھ مقاب ــى أن ــم تعریــف الربــح عل ــي. ویت عمــر األصــل المال
ولمخاطــر وتكالیــف اإلقــراض الرئیســیة األخــرى باإلضافــة إلــى ھامــش الربــح. وفــي ســبیل تقییــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدیــة 
تمثــل فقــط دفعــات أصــل المبلــغ والربــح، تقــوم المجموعــة بالنظــر فیمــــا إذا كان األصــل المالــي یحتــوي شــرطاً تعاقدیــاً یمكنــھ تغییــر 

وقــت ومبلــغ التدفقــات التعاقدیــة بحیــث ال یســتوفي ھــذا الشــرط. 
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وتقوم المجموعة بالنظر فیما یلي:
األحداث الطارئة التي یمكن أن تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة  •

عناصر الرفع المالي؛  •
الدفعات المقدمة وشروط التمدید؛  •

الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقدیــة مــن بعــض األصــول بعینھــا (مثــل ترتیبــات عــدم الرجــوع   •
علــى األصــل) و؛

العناصر التي تعدل مقابل القیمة الزمنیة للمال – مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الربح.  •
ال تــؤدي الشــروط التعاقدیــة التــي تقــدم مــا یزیــد عــن الحــدود األدنــى للتعــرض للمخاطــر أو التقلــب فــي التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة 
والتــي تكــون غیــر ذات عالقــة بترتیــب اإلقــراض الرئیســي إلــى تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة تعتبــر فقــط دفعــة ألصــل المبلــغ والربــح. 

وفــي تلــك الحــاالت، یتــم قیــاس األصــل المالــي بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.
إعادة تصنیف األصول المالیة• 

ــوم فیھــا  ــي تق ــة بعــد االعتــراف المبدئــي إال فــي ظــل الحــاالت االســتثنائیة الت ــوم المجموعــة بإعــادة تصنیــف أصولھــا المالی ال تق
ــى خــط األعمــال أو بیعــھ أو إنھــاؤه. المجموعــة باالســتحواذ عل

انخفاض قیمة األصول المالیة• 
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بالخســائر االئتمانیــة المتوقعــة (ECL) بالنســبة ألدوات الدیــن عــدا مدینــو تمویــل ویتــم قیاســھا بالتكلفــة 
المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. وتقــوم المجموعــة بتطبیــق أســلوب یتكــون مــن ثــالث مراحــل لقیــاس 

خســارة االئتمــان المتوقعــة كمــا یلــي:
المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة لـ 12 شھراً• 

تقــوم المجموعــة بقیــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ یعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة لفتــرة 12 شــھراً علــى األصــول المالیــة متــى 
لــم یكــن ھنــاك زیــادة كبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي أو علــى االنكشــافات التــي تــم تحدیــد أنھــا ذات مخاطــر 
ائتمــان منخفضــة فــي تاریــخ التقریــر. وتعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي ذو مخاطــر ائتمــان منخفضــة عندمــا یكــون تصنیــف 

مخاطــر االئتمــان الخاصــة بھــا تعــادل التعریــف المفھــوم عالمیــاً لـــ «درجــة االســتثمار».
 •ً المرحلة الثانیة: فترة عمر خسائر االئتمان المتوقعة - غیر منخفض القیمة ائتمانیا

تقــوم المجموعــة بقیــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ یعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال فترتــھ علــى األصــول المالیــة متــى 
كان ھنــاك زیــادة كبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولكــن دون تعرضھــا النخفــاض القیمــة ائتمانیــاً.

 •ً المرحلة الثالثة: فترة عمر خسائر االئتمان المتوقعة - منخفض القیمة ائتمانیا
تقــوم المجموعــة بقیــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ یعــادل خســارة االئتمــان المتوقعــة طــوال فترتــھ علــى األصــول المالیــة التــي تــم 

تعیینھــا كمنخفضــة القیمــة ائتمانیــاً بنــاًء علــى دلیــل موضوعــي النخفــاض القیمــة.
إن خســائر االئتمــان المتوقعــة طــوال عمــر البنــد ھــي خســائر ائتمــان متوقعــة تنتــج مــن جمیــع أحــداث اإلخــالل المتوقعــة علــى مــدار 
العمــر المتوقــع لــألداة المالیــة. وتمثــل فتــرة الـــ 12 شــھراً مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة جــزءاً مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة 
طــوال عمــر األداة والتــي تنتــج مــن أحــداث اإلخــالل المحتملــة خــالل فتــرة الــــ 12 شــھراً التالیــة لتاریــخ التقریــر. یتــم احتســاب كالً 
مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة وخســائر االئتمــان المتوقعــة لفتــرة 12 شــھراً ســواًء بشــكل منفــرد أو بشــكل 

مجمــع بنــاًء علــى طبیعــة المحفظــة األساســیة لــألدوات المالیــة.
تحدید مرحلة انخفاض القیمة• 

تقــوم المجموعــة فــي كل تاریــخ تقاریــر بتقییــم مــا إذا كان األصــل المالــي أو مجموعــة مــن األصــول المالیــة قــد تعرضــت النخفــاض 
القیمــة ائتمانیــاً. وتعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تعــرض النخفــاض القیمــة عنــد وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر ممــن لھــم أثــراً 

ســلبیاً علــى المســتقبل المقــدر للتدفقــات النقدیــة لألصــل المالــي أو عنــد تأخــر الدفعــات التعاقدیــة لـــ 90 یومــاً.
وتقــوم المجموعــة أیضــاً فــي كل تاریــخ تقاریــر بتقییــم مــا إذا كانــت ھنــاك زیــادة كبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ تاریــخ االعتــراف 
المبدئــي عبــر مقارنــة مخاطــر التعثــر الــذي یحــدث علــى مــدار العمــر المتبقــي المتوقــع مــن تاریــخ التقاریــر مــع مخاطــر التعثــر 
فــي تاریــخ االعتــراف المبدئــي. وتمثــل المعاییــر الكمیــة المتبعــة لتحدیــد الزیــادة الكبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان سلســلة مــن العتبــات 
النســبیة والمطلقــة. ویتــم اعتبــار أن جمیــع األصــول المالیــة المتأخــرة لـــفترة 30 یومــاً لھــا زیــادة كبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ 

االعتــراف المبدئــي ویتــم نقلھــا إلــى المرحلــة الثانیــة حتــى وإن لــم تشــر المعاییــر إلــى زیــادة كبیــرة فــي مخاطــر االئتمــان.
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قیاس خسائر االئتمان المتوقعة• 
تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة تقدیــراً موزونــاً باالحتمــال لخســائر االئتمــان ویتــم قیاســھا علــى أنھــا القیمــة الحالیــة لجمیــع حــاالت 
العجــز النقــدي مخصومــةً علــى معــدل العائــد الفعلــي لــألداة المالیــة. ویمثــل العجــز المالــي الفــرق بیــن التدفقــات النقدیــة المســتحقة 
للمجموعــة وفقــاً للعقــد والتدفقــات النقدیــة التــي تتوقــع المجموعــة قبضھــا. وتتضمــن العناصــر الرئیســیة فــي قیــاس خســائر االئتمــان 
المتوقعــة احتمالیــة التعثــر والخســارة فــي حالــة التعثــر واالنكشــاف إلــى التعثــر. وتقــوم المجموعــة بتقدیــر ھــذه العناصــر باســتخدام 
نمــاذج مخاطــر االئتمــان المناســبة مــع أخــذ تصنیفــات االئتمــان الداخلیــة والخارجیــة لألصــول بعیــن االعتبــار باإلضافــة إلــى طبیعــة 

وقیمــة الضمانــات وســیناریوھات االقتصــاد الكلــي المســتقبلیة، إلــخ.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بیان المركز المالي• 
ــة بالنســبة لألصــول  ــة لألصــول المالی ــة اإلجمالی ــم عــرض مخصصــات خســارة االئتمــان المتوقعــة كخصــم مــن القیمــة الدفتری یت
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر،  المالیــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة. وفــي حــال أدوات الدیــن التــي یتــم قیاســھا بالقیمــة العادل
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتكلفــة المخصــص فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع مــع االعتــراف بالمبلــغ ذي الصلــة فــي الدخــل 

الشــامل اآلخــر مــع عــدم خفــض القیمــة الدفتریــة لألصــل المالــي فــي بیــان المركــز المالــي.

انخفاض قیمة مدینو تمویل• 
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتكلفــة مخصــص التمویــل اإلســالمي للعمــالء وفقــاً لمتطلبــات المخصصــات الخاصــة ببنــك الكویــت 
المركــزي. وتقــوم المجموعــة فــي تاریــخ كل تقریــر بتقییــم مــا إذا كان ھنــاك دلیــالً موضوعیــاً علــى انخفــاض قیمــة أصــل مالــي 
ــة أو مجموعــة  ــار أن أحــد األصــول المالی ــم اعتب ــة. ویت ــك األصــول المالی ــل إســالمي للعمــالء أو مجموعــة مــن تل مصنــف كتموی
مــن األصــول المالیــة قــد تعرضــت النخفــاض القیمــة فقــط إذا كان ھنــاك دلیــالً موضوعیــاً علــى انخفــاض القیمــة نتیجــةً لواحــد أو 
أكثــر مــن األحــداث التــي وقعــت بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل (تكبــد «حــادث خســارة») وأن حــادث الخســارة لدیــھ تأثیــر علــى 
التدفقــات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة لألصــل المالــي أو لمجموعــة األصــول المالیــة والــذي یمكــن تقدیــره بشــكل موثــوق فیــھ. وفــي 

حــال وجــود مثــل ھــذا الدلیــل، یتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القیمــة فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع.
یتــم قیــاس مبلــغ خســارة انخفــاض القیمــة علــى أنــھ الفــرق بیــن القیمــة الدفتریــة لألصــل والقیمــة الحالیــة للتدفقــات النقدیــة المســتقبلیة 
ــر اســتخدام  ــة لألصــل عب ــم تخفیــض القیمــة الدفتری ــي. ویت ــي لألصــل المال ــي األصل ــح الفعل ــى معــدل الرب ــدرة مخصومــةً عل المق
حســاب المخصــص ویتــم االعتــراف بمبلــغ الخســارة فــي بیــان الربــح أو الخســارة المجمــع. وإذا انخفــض مبلــغ خســارة انخفــاض 
القیمــة فــي فتــرة الحقــة ویمكــن أن یتــم نســب ھــذا االنخفــاض بشــكل موضوعــي إلــى حــدث وقــع بعــد االعتــراف بانخفــاض القیمــة، 
یتــم عكــس خســارة انخفــاض القیمــة عبــر تعدیــل حســاب المخصــص. ویتــم االعتــراف بمبلــغ العكــس فــي بیــان الربــح أو الخســارة 
المجمــع. عــالوةً علــى ذلــك، ووفقــاً لتعلیمــات بنــك الكویــت المركــزي یجــب أن یتــم تخصیــص الحــد األدنــى مــن المخصــص العــام 

علــى جمیــع مدینــو تمویــل (صافیــاً مــن بعــض فئــات الضمــان) والتــي ال یتــم تجنیــب مخصــص لھــا علــى وجــھ التحدیــد.
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اإلفصاحات المتعلقة بالتطبیق المبدئي  2.2.1.2
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 «األدوات المالیة» 

ــار  ــاً للمعی ــدة وفق ــاس الجدی ــات القی ــم 39 وفئ ــي رق ــار المحاســبة الدول ــاً لمعی ــة وفق ــاس األصلی ــات القی ــي فئ یوضــح الجــدول التال
ــر 2018: ــي 1 ینای ــا ف ــة للمجموعــة كم ــك لألصــول المالی ــم 9 وذل ــة رق ــر المالی ــي للتقاری الدول

التصنیف األصلي 
وفقاً لمعیار 

المحاسبة الدولي 
رقم 39

التصنیف الجدید 
وفقاً للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة 
رقم 9

القیمة الدفتریة 
األصلیة وفقاً لمعیار 
المحاسبة الدولي 

رقم 39

إعادة قیاس خسائر 
االئتمان المتوقعة

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقاً للمعیار 

الدولي للتقاریر 
المالیة رقم 9

موجودات مالیة:

قروض وذمم النقد واألرصدة لدى البنوك
2,120,327(616)2,120,943  التكلفة المطفأةمدینة

قروض وذمم استثمار في مرابحات مدینة
4,282,321(17,679)4,300,000التكلفة المطفأةمدینة

استثمارات في حقوق الملكیة
القیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
الخسارة

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

الخسارة
3,871,529-3,871,529

استثمارات متاحة استثمارات في حقوق الملكیة
للبیع

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
1,450,536-1,450,536

قروض وذمم ذمم مدینة أخرى ومدفوعات مقدمة
550,344-550,344التكلفة المطفأةمدینة

لم یؤدي تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 إلى أي تغییر في تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة.
یقوم الجدول التالي بتحلیل أثر االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 على االحتیاطیات واألرباح المرحلة.

إأرباح 
مرحلة

احتیاطي القیمة 
العادلة

-1,371,544الرصید الختامي وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 39 (31 دیسمبر 2017)
األثر على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة من األصول المالیة عدا مدینو التمویل:

-(616)خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9  -النقد والنقد المعادل
-(17,679)خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9  - استثمار في مرابحات مدینة

الرصید االفتتاحي وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 في تاریخ التطبیق المبدئي في 1 ینایر 
20181,353,249-

أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15 «إیرادات ناتجة من عقود مبرمة مع عمالء»  2.2.2
تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15 في مایو 2014 وھو ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد

1 ینایــر 2018. یوضــح المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 نموذجــاً واحــداً شــامالً للمحاســبة عــن اإلیــرادات الناشــئة عــن العقــود 
المبرمــة مــع العمــالء ویحــل محــل إرشــادات التطبیــق الحالــي لإلیــرادات، والــذي یوجــد حالیــاً فــي العدیــد مــن المعاییــر والتفســیرات 
فــي إطــار المعاییــر الدولیــة للتقاریــر المالیــة. بموجــب المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15، یتــم إثبــات اإلیــراد بالمقابــل الــذي 
تتوقــع المجموعــة اســتحقاقھ مقابــل تحویــل بضائــع أو خدمــات إلــى عمیــل. وقــد وضــع المعیــار نموذجــاً جدیــداً مــن خمــس خطــوات 

ســینطبق علــى اإلیــرادات الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء علــى النحــو التالــي: 
الخطوة 1: تحدید العقد (العقود) مع العمیل 
الخطوة 2: تحدید التزامات األداء في العقد

الخطوة 3: تحدید سعر المعاملة
الخطوة 4: تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد

الخطوة 5: االعتراف باإلیراد عندما (أو كما) تفي الشركة بالتزام األداء
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قامــت المجموعــة بتطبیــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 «إیــرادات ناتجــة مــن عقــود مبرمــة مــع عمــالء»، ولــم یترتــب علــى 
ذلــك تغییــر سیاســة إثبــات اإلیــرادات للمجموعــة فیمــا یتعلــق بعقودھــا مــع العمــالء. عــالوةً علــى ذلــك، لــم یكــن لتطبیــق المعیــار 

الدولــي للتقاریــر المالیــة 15 أي تأثیــر علــى ھــذه المعلومــات المالیــة المرحلیــة المجمعــة المكثفــة للمجموعــة.

 القیمة العادلة3. 
یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالیة كما یلي:

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

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

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

الموجودات المالیة

القیمة العادلة كما في 
مستوى 

القیمة العادلة
أسالیب التقییم 

والمدخالت الرئیسیة 

عالقة 
المدخالت 

غیر الملحوظة 
بالقیمة العادلة

30 سبتمبر  
2018

31 دیسمبر 
2017
(مدققة)

30 سبتمبر   
2017

دینار كویتىدینار كویتى

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح و الخسارة:

أسعار السوق لألصول المستوى 2,960,0053,220,9782,060,6632أسھم محلیة غیر مسعرة
ال یوجدالمماثلة

أسعار السوق لألصول المستوى 648,000648,000724,9272أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدالمماثلة

ال یوجدصافي قیمة الوحداتالمستوى 2,5512,5512,5512صنادیق محلیة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة  من خالل بیان الدخل الشامل األخر:

أسعار السوق لألصول المستوى 2--1,450,536أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدالمماثلة

استثمارات متاحة للبیع:

أسعار السوق لألصول المستوى 1,450,5361,203,6602-أسھم أجنبیة غیر مسعرة
ال یوجدالمماثلة

إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تساوي تقریباً قیمتھا الدفتریة.
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التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة. 4
إن تطبیــق السیاســات المحاســبیة المتبعــة مــن المجموعــة تتطلــب 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 
إذا كان التعدیــل یؤثــر علــى الفتــرة فقــط، أو الفتــرة التــي تــم فیھــا التعدیــل والفتــرات المســتقبلیة إذا كان التعدیــل ســوف یؤثــر علــى 

الفتــرة الحالیــة أو 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 المعلومــات المالیــة:

تصنیف االستثمارات في أدوات ملكیة - المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9 (ساري من تاریخ 1 ینایر 2018) • 
عنــد اقتنــاء االســتثمار، تقــوم المجموعــة بتصنیــف االســتثمارات «بالقیمــة العادلــة مــن خــالل بیــان الدخــل» أو «بالقیمــة العادلــة مــن 

خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر». تتبــع المجموعــة متطلبــات المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة 9 لتصنیــف اســتثماراتھا. 
االنخفاض في القیمة• 

ــد  ــل ق ــو تموی ــود األخــرى عــدا مدین ــة والبن ــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالموجــودات المالی ــوم المجموعــة بتقیی تق
ازدادت بشــكل جوھــري منــذ االعتــراف المبدئــي وذلــك بغــرض تحدیــد مــا إذا كان مــن الواجــب االعتــراف بالخســارة االئتمانیــة 

ــة. ــى مــدار عمــر األداة المالی ــة المتوقعــة عل المتوقعــة لمــدة 12 شــھر أو الخســارة االئتمانی

مصادر عدم التأكد من التقدیرات
فیمــا یلــي االفتراضــات الرئیســیة فیمــا یتعلــق بالمســتقبل ومصــادر عــدم التأكــد مــن التقدیــرات كمــا فــي تاریــخ البیانــات المالیــة والتــي 

قــد ینتــج عنھــا خطــر ھــام یســبب تعدیــالت جوھریــة علــى الموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة القادمة:
تقییم األدوات المالیة• 

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. إن المعلومــات حــول طــرق 
التقییــم والمدخــالت الالزمــة التــي تــم اســتخدامھا لتحدیــد القیمــة العادلــة للموجــودات وااللتزامــات تــم اإلفصــاح عنھــا فــي إیضــاح 3.

االنخفاض في القیمة• 
تستخدم المجموعة معلومات وافتراضات ذات نظرة مستقبلیة حول احتمالیة التعثر ومعدالت مخاطر االئتمان المتوقعة.

النقد والنقد المعادل. 5

30 سبتمبر
2018

31 دیسمبر 2017
(مدققة)

30 سبتمبر
2017

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
1,850 1,20031,687 النقد بالصندوق

2,678,573 2,258,9862,089,256 النقد لدى البنوك – (بالصافي)
 2,260,1862,120,943 2,680,423
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 استثمار في مرابحات مدینة. 6
إن االســتثمار فــي المرابحــات المدینــة یمثــل المبالــغ المودعــة لــدى مؤسســات مالیــة محلیــة بموجــب عقــود مرابحــة. بلــغ متوســط 

العائــد علــى ھــذه العقــود %1.86 ســنویاً كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 (1.312% ســنویاً – 2017).

مدینو تمویل. 7

30 سبتمبر
2018

31 دیسمبر 2017
(مدققة)

30 سبتمبر
2017

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
42,376,739  40,849,99742,556,616مدینو التمویل

(5,692,208) (5,615,585)(5,552,553)ناقصاً: إیرادات مؤجلة
(4,391,123) (4,497,277)(4,867,937)ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

32,293,408  30,429,50732,443,754مدینو تمویل – بالصافي

بلغت مدینو التمویل التي لم یحل موعد استحقاقھا 19,302,259 دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2018 (21,423,217   7.1
دینار كویتي كما في 31 دیسمبر 2017، 21,539,248 دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2017).  

إن مدینو التمویل البالغة 14,263,719 دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2018 (15,133,342 دینار كویتي دینار    7.2
كویتي كما في31 دیسمبر 2017،  12,875,918  دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2017) مستحقة من 1 إلى 90     

یوماً ولم تنخفض قیمتھا، ولم یتم تكوین مخصص محدد لھا .  

إن مدینو التمویل البالغة 7,284,019 دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2018 مستحقة وغیر محصلة ومنخفضة    7.3
(6,000,057 دینار كویتي كما في 31 دیسمبر 2017،  7,961,573  دینار كویتي كما في 30 سبتمبر 2017)     القیمة    

  فیما یلي تحلیل أعمار ھذه الذمم:

تحلیل أعمار ھذه الذمم المستحقة والتي انخفضت قیمتھا:

30 سبتمبر
2018

31 دیسمبر 2017
(مدققة)

30 سبتمبر
2017

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
ً 2,253,990  824,176386,894  91 – 180 یوما

467,164  998,864308,197  181 – 365 یوماً
5,240,419  5,460,9795,304,966  أكثر من 365 یوماً

7,284,0196,000,0577,961,573المجموع
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صافي الحركة على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

المجموعمخصص عاممخصص محدد
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

4,497,277  659,893  3,837,384  الرصید في 1 ینایر 2018
370,660  (26,984) 397,644  المحمل خالل الفترة

4,867,937  632,909  4,235,028  الرصید في 30 سبتمبر 2018
4,558,013  1,650,473  2,907,540  الرصید في 1 ینایر 2017

(1,237,392) (1,237,392) -الرد خالل الفترة
1,070,502  -1,070,502  المحمل خالل الفترة

4,391,123  413,081  3,978,042  الرصید في 30 سبتمبر 2017

لتحدیــد إمكانیــة اســترداد أي ذمــم مدینــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار أي تغیــر فــي الجــدارة االئتمانیــة للذمــم المدینــة مــن تاریــخ 
المنــح المبدئــي لالئتمــان حتــى تاریــخ التقریــر. تحتفــظ المجموعــة بضمانــات بلغــت قیمتھــا 9,822,167 دینــار كویتــي كمــا فــي 
30 ســبتمبر 2018 (9,778,411 دینــار كویتــي - 31 دیســمبر 2017؛ 12,383,324 دینــار كویتــي - 30 ســبتمبر 2017) 

مقابــل الذمــم المدینــة. تــرى اإلدارة أن المخصصــات المكونــة كافیــة وال تحتــاج إلــى تدعیــم.
خــالل الفتــرة الحالیــة، اســتردت المجموعــة مبلــغ 41,706 دینــار كویتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 (111,775 دینــار كویتــي 
- 30 ســبتمبر 2017) مــن الذمــم المدینــة المشــطوبة تــم رد نفــس المبلــغ فــي بیــان الدخــل إلــى بنــد مخصــص الدیــون المشــكوك 

فــي تحصیلھــا.

 دائنو مرابحة ووكالة اسالمیة. 8
إن دائنــو المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة ممنوحــة مــن قبــل بنــوك محلیــة وھــي مقومــة بالدینــار الكویتــي. بلــغ متوســط معــّدل تكلفــة 
ــي 30 ســبتمبر 2018 (-5.48% 31 دیســمبر 2017، 5.36% - 30  ــا ف ــة اإلســالمیة 6.11 % كم ــو المرابحــة والوكال دائن

ســبتمبر 2017).إن المرابحــة والوكالــة اإلســالمیة مضمونــة مقابــل التالــي:
30 سبتمبر

2018
31 دیسمبر 2017

(مدققة)
30 سبتمبر

2017
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

4,347,3214,300,0004,300,000استثمار في مرابحات مدینة
12,013,67412,814,21012,055,088حوالة حق على المدینین - بالصافي

-1,160,429-استثمارات متاحة للبیع
--1,160,429موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

1,476,5351,476,5351,476,535استثمارات عقاریة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى. 9

30 سبتمبر
2018

31 دیسمبر 2017
(مدققة)

30 سبتمبر
2017

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
1,510,693 622,3601,222,274ذمم دائنة 

202,825 391,295881,985 توزیعات دائنة
573,420 235,443378,504 رواتب مستحقة ومصاریف أخرى مستحقة للموظفین 

52,193 29,77152,510 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
33,209 39,80128,960 الزكاة
58,388 42,413118,660 أخرى

1,361,0832,682,893 2,430,728
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ربحیة السھم. 10
یتم احتساب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة في
 30 سبتمبر

التسعة أشھر المنتھیة في
 30 سبتمبر

2018201720182017
دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى

1,688,695  925,205 300,756  250,841 صافي ربح الفترة

308,747,591 308,747,591308,747,591 308,747,591المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للشركة األم 

5.47  3.00  0.97  0.81  ربحیة السھم (فلس)

توزیعات أرباح. 11
اعتمدت الجمعیة العمومیة للمساھمین المنعقدة في 23 أبریل 2018 البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2017 

وتم اعتماد ما یلي:
- توزیع أرباح على مساھمي الشركة األم بمبلغ 1,543,738 دینار كویتي بواقع %5 عن السنة المنتھیة في  

31 دیسمبر 2017، على أن یتم التوزیع خصماً من األرباح المرحلة بمبلغ 1,371,544 دینار كویتي وكذلك خصماً من    
االحتیاطي االختیاري بمبلغ 172,194 دینار كویتي.  

- مكافأة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بمبلغ 60,500 دینار كویتي عن عام 2017.   
- الموافقة على أدراج أسھم الشركة في بورصة الكویت لألوراق المالیة وكذلك بورصات خارج الكویت وفق القوانین    

والقرارات الصادرة من الجھات الرقابیة المعنیة بھذا الشأن وتفویض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة فیما    
یتعلق بھذا الشأن.  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 12
تشــتمل األطــراف ذات العالقــة علــى المســاھمین الرئیســیین وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفیذییــن بالمجموعــة وعائالتھــم 
والشــركات التــي یملكــون حصصــاً رئیســیة فیھــا. تتــم كافــة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة علــى أســاس تجــاري بحــت، ویتــم 

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

30 سبتمبر
2018

31 دیسمبر 
2017
(مدققة)

30 سبتمبر
2017

دینار كویتىدینار كویتى
األرصدة

130,76149,30898,848مدینو التمویلأ)
877,943631,091620,295مزایا اإلدارة العلیا دائنةب)

المعامالت 
مدفوعات موظفي اإلدارة الرئیسیینأ)

503,821566,354481,174رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
60,50059,800-مكافأة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةب)

قامــت المجموعــة بتوقیــع اتفاقیــة مــع أحــد الشــركات «طــرف ذي عالقــة» لتحصیــل األقســاط المســتحقة مــن بعــض مدینــو التمویــل 
ــغ  ــركة األم مبل ــن الش ــة ع ــرف نیاب ــك الط ــل ذل ــن قب ــا م ــم تحصیلھ ــي ت ــة الت ــالت النقدی ــت المتحص ــة، بلغ ــن المجموع ــة ع نیاب
ــي. ــار كویت ــغ 12,741 دین ــك الطــرف مبل ــة. ھــذا وبلغــت األتعــاب المدفوعــة لذل ــرة الحالی ــي خــالل الفت ــار كویت 2,120,726 دین
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معلومات القطاع. 13
یتــم تحدیــد قطاعــات األعمــال اســتناداً إلــى معلومــات التقاریــر الداخلیــة حــول عناصــر المجموعــة التــي تتــم مراجعتھــا بانتظــام مــن 
قبــل صانــع القــرار التشــغیلي الرئیســي مــن أجــل توزیــع المــوارد للقطــاع وتقییــم أدائھــا. تنقســم قطاعــات األعمــال إلــى قطاعیــن 
رئیســیین. إن قطاعــات األعمــال تمثــل عناصــر ممیــزة للمجموعــة، حیــث تقــوم بتقدیــم منتجــات أو خدمــات تتعــرض لالنكشــاف 

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

30 سبتمبر 2018
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
2,544,898  421,695  14,566  2,108,637  إیرادات القطاع

(1,619,693) (1,328,368) -(291,325) مصاریف القطاع
925,205  (906,673) 14,566  1,817,312  نتائج القطاع

44,693,701  256,310  7,400,377  37,037,014  أصول القطاع
9,349,560  1,635,081  -7,714,479  التزامات القطاع

30 سبتمبر 2017
المجموعبنود غیر موزعةاستثمارتمویل

دینار كویتىدینار كویتىدینار كویتىدینار كویتى
3,173,963  161,186  47,152  2,965,625  إیرادات القطاع

(1,485,268) (1,143,585) -  (341,683) مصاریف القطاع
1,688,695  (982,399) 47,152  2,623,942  نتائج القطاع

46,609,992  264,760  7,071,401  39,273,831  أصول القطاع
9,119,450  1,990,662  -  7,128,788  التزامات القطاع



2018


