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كلمة رئيس
  مجلس ا�دارة

تقرير مجلس ا�دارة  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

ا>خوة المساهمين الكرام،

يســرني باTصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اHدارة أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 والــذي نســتعرض مــن خاللــه أهــم 
االنجــازات والتحديــات التــي حدثــت خــالل العــام المنصــرم.

إن أول مــا أود أن أبــدأ بــه تقريــري هــي رســالتنا, والتــي تتبلــور فــي النقــاط ا^تيــة  « الوصــول إلــى موقــع الريــادة، وتحقيــق أعلــى العوائــد لمســاهمينا، وتقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا، وتطويــر 
مهــارات وكفــاءات موظفينــا، والوفــاء بمســؤولياتنا تجــاه المجتمــع»

ــة  ــت البيئ ــن مازال ــام 2013 . ولك ــن ع ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــاريع التنموي ــن المش ــض م ــة بع ــالق الحكوم ــة Hط ــة نتيج ــغيلية المحلي ــة التش ــي البيئ ــبي4 ف ــنا نس ــام 2013 تحس ــهد ع ــد ش لق
التشــغيلية المحليــة تواجــه العديــد مــن التحديــات نظــرi لهيمنــة القطــاع العــام علــى مفاصــل االقتصــاد بالدولــة، باHضافــة إلــى اســتمرار السياســات االقتصاديــة التــي لــم تســاعد فــي معالجــة 
المشــكالت التــي ترتبــت عــن اTزمــة الماليــة العالميــة والتــي مــازال االقتصــاد الكويتــي وباTخــص القطــاع الخــاص يعانــي منهــا. إن الدراســات والتقاريــر التــي صــدرت خــالل العــام الماضــي مــن 

مؤسســات دوليــة مرموقــة قــد أظهــرت تراجــع مكانــة االقتصــاد الكويتــي بيــن دول المنطقــة والعالــم. 
ــدول  ــات ال ــا اقتصادي ــئة. أم ــدول الناش ــات ال ــي اقتصادي ــت ف ــيء أو ثاب ــو بط ــدل نم ــتقرار ومع ــدم االس ــن ع ــة م ــام 2013 حال ــي ع ــي ف ــاد العالم ــهد االقتص ــد ش ــي فق ــد العالم ــى الصعي وعل
المتقدمــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة اTمريكيــة فقــد تحســنت وتيــرة النمــو، وتشــير التقاريــر اTكثــر تفــاؤال بــأن االقتصــاد العالمــي فــي ســبيله أخيــرi للخــروج مــن مرحلــة التعافــي البطيئــة 

والطويلــة التــي أعقبــت اTزمــة الماليــة العالميــة. وتوقــع البنــك الدولــي بــأن ينمــو الناتــج المحلــي اHجمالــي علــى مســتوى العالــم 3٫2 % فــي عــام 2014 مقارنــة مــع 2٫4 % فــي عــام 2013.
وفي ضوء ما جاء أعاله فقد وضعت مجموعة ارزان المالية ضمن استراتيجيتها أن يكون التوسع في استثماراتها بالدول اTكثر استقرارا والدول الواعدة.

انــه لمــن دواعــي ســروري إبالغكــم بــأن مجموعــة أرزان الماليــة اســتطاعت أن تحقــق أرباحــا صافيــة وقدرهــا 2٫37 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2013 مقارنــة بأربــاح قدرهــا 121 ألــف دينــار 
كويتــي فــي العــام 2012. 

ــا  إن النجــاح النســبي الــذي حققنــاه فــي العــام 2013 مــا هــو إال نتيجــة التزامنــا بتنفيــذ الخطــة اHســتراتيجية التــي تــم وضعهــا لtعــوام 2012-2014 وتماشــيا مــع تلــك الخطــة فقــد طورن
أعمالنــا فــي مجــاالت التمويــل واالســتثمار ســعي4 وراء تنويــع مصــادر الدخــل مــع الحفــاظ علــى مســتويات المخاطــر فــي حدودهــا الدنيــا.، كمــا يمثــل هــذا النجــاح دليــًال قاطعــ4 علــى أن مجموعــة 
ــة  ــة كاف ــي مواجه ــتراتيجية ف ــا اHس ــق خططه ــب تطبي ــى جان ــا، إل ــادة أرباحه ــى زي ــة إل ــتراتيجيتها الرامي ــار إس ــي مس ــة ف ــوة مهم ــو خط ــام 2013 أن تخط ــالل ع ــتطاعت خ ــة اس أرزان المالي
ــي  ــركة ف ــا الش ــي تنتهجه ــة الت ــات المتحفظ ــى السياس ــة إل ــا باHضاف ــي نعتمده ــة الت ــر الحوكم ــر ومعايي ــة إدارة المخاط ــدى فاعلي ــ4 م ــس أيض ــا يعك ــتثنائية ، كم ــروف االس ــات والظ التحدي
إدارتهــا للمخاطــر والتطبيــق الصــارم لمعاييــر الحوكمــة، اTمــر الــذي جعلنــا نصمــد بقــوة فــي مواجهــة تداعيــات تدهــور البيئــة االقتصاديــة محليــ4 وإقليمــا والتــي انعكســت علــى العديــد مــن 

المؤسســات الماليــة فــي الكويــت والمنطقــة. 

وفيما يلي نستعرض على حضراتكم التحديات ونتائج أنشطة الشركة خالل عام 2013 على النحو التالي:

نشاط االستثمار
قــد كان عــام 2013 مليئــا باالنجــازات لقطــاع االســتثمار بمجموعــة ارزان الماليــة، حيــث قامــت المجموعــة  بتأســيس شــركة ارزان ثــروات بمركــز دبــي المالــي، والتــي تعــود ملكيتهــا بالكامــل إلــى 

مجموعــة ارزان الماليــة بغــرض تقديــم خدمــات استشــارية ماليــة واســتثمارية لعمــالء الشــركة.
 تعتبــر شــركة ارزان ثــروات بمثابــة الــذراع القــوي لقطــاع االســتثمار المنــوط بتنفيــذ خططنــا االســتراتيجية الســاعية نحــو خلــق آفــاق جديــدة للنمــو( و التــي ســبق وان اشــرنا إليهــا بتقريرنــا فــي 
العــام الســابق) وذلــك مــن خــالل إيجــاد فــرص اســتثمارية جديــدة وواعــدة فــي اTســواق اHقليميــة والعالميــة باHضافــة إلــى متابعــة إدارة تلــك االســتثمارات. وقــد قامــت شــركة ارزان ثــروات خــالل 
عــام 2013 بترتيــب وإتمــام صفقــات اســتثمارية بالقطــاع العقــاري بالمملكــة المتحــدة ، وقــد بلــغ حجــم تلــك الصفقــات مــا يقــارب 180 مليــون دوالر أمريكــي، ومــن ناحيــة أخــرى قامــت بجــذب 
العديــد مــن المســتثمرين الراغبيــن بالمســاهمة بتلــك الصفقــات االســتثمارية ممــا خلــق لديهــا قاعــدة واســعة مــن المســتثمرين  بأســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي الذيــن لديهــم الرغبــة 
بالمســاهمة فــي الفــرص االســتثمارية التــي توفرهــا شــركة ارزان ثــروات مســتقبال. كمــا قــام قطــاع االســتثمار بمجموعــة ارزان ثــروات  بــإدارة اســتثماراتنا القائمــة بفاعليــة والتعامــل مــع التحديــات 

التــي تواجهنــا فــي هــذا الصــدد بالطــرق المثلــى.
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حقــق نشــاط االســتثمار بجميــع تصنيفاتــه المختلفــة إيــرادات بلغــت 4.98 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة 1.45 مليــون دينــار كويتــي خــالل عــام 2012، اTمــر الــذي انعكــس ايجابيــا علــى البيانــات 
الماليــة لعــام 2013، وتعــد تلــك اHيــرادات بمثابــة قطــاف أول ثمــار جهــود العامليــن بقطــاع االســتثمار والتــي نتوقــع أن تســتمر خــالل الســنوات القادمــة.

 نشاط التمويل:
نجــح قطــاع التمويــل بمجموعــة ارزان الماليــة فــي وقــف الخســائر التــي تعــرض لهــا خــالل اTعــوام الســابقة والناتجــة عــن تكويــن مخصصــات بســبب زيــادة عــدد القــروض غيــر المنتظمــة. 
وقــد قــام العامليــن فــي هــذا القطــاع ببــذل جهــدا كبيــرا فــي تحســين أداء محفظــة القــروض مــن خــالل تحســين وتطويــر أســاليب التحصيــل والمتابعــة الجــادة لحســابات العمــالء غيــر 
المنتظميــن أو المتعثريــن بالســداد و اTمــر الــذي أســفر عنــه عــدم احتســاب مخصصــات جديــدة خــالل العاميــن الســابقين 2012- 2013 ، باHضافــة إلــى اســترجاع أرصــدة المخصصــات التــي 
تــم احتســابها خــالل اTعــوام الســابقة وانتفــى الغــرض منهــا، فضــال عــن ذلــك فقــد قمنــا بتطبيــق سياســات ائتمانيــة متحفظــة توفــر لنــا ضمانــات كافيــة الختيــار عمالئنــا الجــدد بعنايــة 

والتأكــد مــن قدرتهــم علــى الســداد بانتظــام وعــدم تعثرهــم مســتقبًال.
 علــى الرغــم مــن ذلــك ظــل نشــاط التمويــل يواجــه تحديــات كبيــرة ناتجــة عــن المنافســة القويــة التــي تواجههــا شــركات التمويــل واالســتثمار المرخــص لهــا  بمزاولــة نشــاط التمويــل مــن 
البنــوك المحليــة نظــرا لمحدوديــة فــرص التمويــل لــدى البنــوك المحليــة باHضافــة إلــى انخفــاض تكلفــة اTمــوال لديهــا إذا مــا قورنــت بتكلفــة اTمــوال لــدى شــركات التمويــل، اTمــر الــذي 
دفعنــا لوضــع اســتراتجيات جديــدة تهــدف إلــى خلــق آفــاق جديــدة للنمــو ومواجهــة تحديــات المنافســة بالقــروض االســتهالكية والمقســطة مــن خــالل إضافــة منتــج جديــد خاصــة بتمويــل 

المشــاريع الصغيــرة وتقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا فــي هــذا القطــاع مســتقبال.
ــار  ــار كويتــي مقارنــة 4.26 مليــون دين ــرادات بلغــت 4.1 مليــون دين  وقــد أســفرت الجهــود المبذولــة مــن فريــق عمــل قطــاع التمويــل بمجموعــة ارزان الماليــة خــالل عــام 2013  عــن إي

ــالل 2012. ــي خ كويت

نشاط الوساطة المالية وإدارة ا>صول:
حقــق قطــاع الوســاطة الماليــة وإدارة اTصــول خــالل عــام 2013 إيــرادات بلغــت 635 ألــف دينــار كويتــي مقارنــة 224 ألــف دينــار كويتــي خــالل عــام 2012،  والناتجــة مــن اســتثماراتنا بالشــركات 
التابعــة التــي تمــارس نشــاط الوســاطة الماليــة فــي كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة اTردنيــة الهاشــمية باHضافــة إلــى اســتثماراتنا فــي شــركتنا الزميلــة هيرميــس ايفــا الكويــت. وال 

زال هــذا القطــاع يعانــى مــن تحديــات كبيــرة بســبب تأثــر اTســواق الماليــة باالضطرابــات السياســية بتلــك الــدول باHضافــة إلــى ضعــف حجــم التــداول بالســوق الكويتــي.
ــا  ــز به ــت تتمي ــي كان ــة الت ــات المضارب ــن عملي ــتفاد م ــذي اس ــعري ال ــر الس ــة المؤش ــة وخاص ــراته الثالث ــبي4 لمؤش ــدة نس ــب جي ــا مكاس ــام 2013 محقق ــة ع ــtوراق المالي ــت ل ــوق الكوي ــى س أنه
تــداوالت الســوق خــالل العــام الماضــي والتــي كانــت تتركــز بشــكل أكبــر علــى اTســهم الصغيــرة وســط هــدوء نســبي فــي تعامــالت اTســهم القياديــة. فقــد أغلــق المؤشــر الســعري عنــد 
ــى  ــام إل ــة الع ــع نهاي ــي م ــر الوزن ــو المؤش ــبة نم ــت نس ــن وصل ــي حي ــام 2012. ف ــي ع ــه ف ــتوى إغالق ــع مس ــة م ــبته 27.22 % مقارن ــ4 نس ــجًال ارتفاع ــة مس ــتوى 7,549.52 نقط مس

ــبتها 5.88 %.  ــب نس ــجال مكاس ــة مس ــد 1,068.42 نقط ــت 15 عن ــر كوي ــل مؤش ــة وأقف ــتوى 452.86 نقط ــد مس ــ4 عن 8.43 % مغلق
ولقــد كان للمشــهد السياســي خــالل عــام 2013 أثــرا بالغــ4 علــى أداء ســوق الكويــت لــtوراق الماليــة بشــكل غيــر مباشــر مــن أهمهــا حــل مجلــس اTمــة الســابق فــي شــهر يونيــو بقــرار المحكمــة 
ــاح بيــن اTوســاط المتابعــة وتبــع ذلــك اســتقالة الحكومــة وانتخــاب  الدســتورية التــي أصــدرت حكمهــا برفــض الطعــن فــي الصــوت الواحــد وتحصينــه وهــو اTمــر الــذي أشــاع جــوi مــن االرتي
مجلــس أمــة جديــد. بعــد ذلــك وفــي اTيــام اTخيــرة مــن عــام 2013 اســتقالت الحكومــة مــرة أخــرى وصــدر حكــم المحكمــة الدســتورية ببقــاء مجلــس اTمــة الحالــي. ممــا أعــاد أجــواء التفــاؤل 
بيــن اTوســاط االقتصاديــة وانعكــس ايجابيــ4 علــى أداء ســوق الكويــت لــtوراق الماليــة بشــكل نســبي. إن ا^مــال تتجــه نحــو التفــاؤل بتعــاون الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بدفــع العمليــة 

التنمويــة المتوقفــة فــي البــالد منــذ فتــرة طويلــة إلــى اTمــام.

تطوير البيئة التشغيلية للعمل:
لقــد كان عــام 2013 نقطــة تحــول للشــركة نظــرا إلــى نجاحنــا فــي اســتكمال اHجــراءات القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة  بتغيير اســم الشــركة إلــى «مجموعــة ارزان الماليــة للتمويل واالســتثمار» 

نظــرا لمــا يعكســه االســم الجديــد مــن حقيقــة اTنشــطة التــي تقــوم بهــا الشــركة والتــي تشــمل التمويــل و االســتثمار  وغيرهــا مــن اTنشــطة الماليــة اTخرى.
كمــا شــهد عــام 2013 اســتكمال تنفيــذ برنامــج إعــادة الهيكلــة وتفعيــل جميــع الوظائــف المدرجــة علــى الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة ارزان الماليــة، حيــث تــم إنشــاء إدارة للمخاطــر وااللتــزام 
، حيــث  تســعى المجموعــة للوصــول مــن خــالل هــذه اHدارة إلــى المحافظــة علــى التــوازن بيــن المجازفــة و ربــح عنــد اتخــاذ القــرارات االســتثمارية و االســتراتيجية وذلــك عــن طريــق تصميــم نظــام 

ضبــط المخاطــر وتطبيــق سياســات إدارة المخاطــر بحيــث يتحمــل الجميــع المســؤولية بــدءا بأعضــاء مجلــس اHدارة، مــرورا بمــدراء القطاعــات المختلفــة ووصــوًال إلــى جميــع الموظفيــن. 
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كمــا أنشــأنا إدارة التدقيــق الداخلــي والتــي تقــوم بالمراجعــة الدائمــة والدوريــة لكافــة اHدارات اTخــرى لتقييمهــا و مراقبتهــا داخليــا» حيــث تقــوم هــذه اHدارة بتقديــم تقريرهــا بشــكل دوري 
للجنــة التدقيــق المنبثقــة مــن مجلــس اHدارة.

إضافــة إلــى ذلــك تــم إنشــاء إدارة للشــئون القانونيــة  والتــي بــات إنشــاؤها ضــرورة ملحــة لــدى شــركات االســتثمار بعــد صــدور قانــون هيئــة أســواق المــال وقانــون الشــركات الجديــد والئحتهمــا 
التنفيذيــة لضمــان توفــر االلتــزام القانونــي بالتشــريعات الجديــدة، ولتزايــد دخــول المجموعــة بعالقــات تعاقديــة محليــة و عالميــة تتطلــب مراعــاة الجوانــب القانونيــة والتشــريعية المختلفــة، 
باHضافــة إلــى دور اHدارة القانونيــة الحيــوي فــي مســاعدة اHدارة التنفيذيــة فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة قانونيــا بمــا يضمــن تحقيــق النمــو و االســتقرار وتجنــب تعــرض المجموعــة Tيــة مســاءلة 

قانونيــة أو مخاطــر تؤثــر علــى ســمعتها فــي الســوق و الــذي يصــب فــي مصلحــة حمايــة حقــوق المســاهمين ويعــود بالمنفعــة العامــة علــى مجموعــة ارزان الماليــة. 
و أخيــرi قمنــا باســتكمال الدراســة التــي قامــت بهــا أحــد البيــوت االستشــارية العالميــة المتخصصــة فــي مجــال تقنيةالمعلومــات وذلــك لوضــع المعاييــر الفنيــة وأســس اختيــار أحــدث البرمجيــات 
التــي تتناســب مــع نشــاط وحجــم المجموعــة. وقــد تــم مؤخــرi اختيــار شــركة عالميــة  لتنفيــذ المشــروع وجــارى ا^ن االنتهــاء مــن إجــراءات التعاقــد ومــن ثــم البــدء بتنفيــذ المشــروع واالنتهــاء 

منــه بنهايــة عــام ٢٠١٤، اTمــر الــذي سيســاعدنا علــى إدارة المجموعــة بشــكل أفضــل وكذلــك تقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئنــا.

مواردنا البشرية:
يأتــي االهتمــام بالمــوارد البشــرية وتطويرهــا وتنميــة قدراتهــا فــي مقدمــة اهتماماتنــا وأولوياتنــا،  لذلــك فقــد تــم تطبيــق الخطــط الالزمــة لتطويــر مهــارات وكفــاءات موظفينــا باHضافــة إلــى 
تدعيــم الجهــاز التنفيــذي بنخبــة مــن الكفــاءات فــي الشــئون القانونيــة، وكال مــن إدارتــي المخاطــر وااللتــزام، والتدقيــق الداخلــي، فضــال عــن تنفيــذ اســتراتيجيتنا الراميــة إلــى تعييــن موظفيــن 
كويتييــن حديثــي التخــرج مــن جامعــة الكويــت و أفضــل الجامعــات العالميــة بهــدف تدريبهــم وإعدادهــم لكــي يكونــوا قــادة المســتقبل فــي ضــوء الوفــاء بمســئولياتنا تجــاه المجتمــع، وقــد 

قمنــا خــالل عــام 2013 بتعيــن مجموعــة متميــزة مــن الخريجيــن.

تطبيق مبادىء الحوكمة:
فــي إطــار مواكبــة مجموعــة ارزان الماليــة  للتطــورات العالميــة وعلــى صعيــد تحقيــق أفضــل الممارســات لــ�دارة الحكيمــة وتطبيــق معاييــر الحوكمــة حســب متطلبــات هيئــة أســواق المــال 
فقــد شــكلت اHدارة فريــق عمــل خــاص لتنفيــذ كافــة متطلبــات الحوكمــة قبــل المــدة المحــددة مــن هيئــة أســواق المــال وكذلــك التأكــد مــن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة وممارســتها فعليــ4 
مــن قبــل قطاعــات وإدارات مجموعــة ارزان الماليــة المختلفــة وتكريــس تلــك الممارســات الســليمة لرفــع كفــاءة إدارة مجموعــة ارزان الماليــة، كمــا باشــرت الشــركة باHعــداد لتطبيــق قانــون 
االمتثــال الضريبــي علــى الحســابات الخاصــة بمواطنــي الواليــات المتحــدة اTمريكيــة « فاتــكا» FATCA وذلــك بالتعــاون مــع أحــد البيــوت االستشــارية العالميــة وذلــك لتعديــل ومواءمــة سياســات 

وإجــراءات الشــركة مــع النظــام الجديــد .

فــي الختــام، إن نتائــج عــام 2013 هــو خيــر دليــل علــى نجــاح إســتراتيجيتنا الجديــدة و أداء أعمالنــا و أداء موظفينــا اTكفــاء والتزامهــم المتواصــل فــي العمــل الجــاد، كمــا نأمــل أن يكــون عــام 
2014 أفضــل مــن اTعــوام الســابقة بتحســن اTوضــاع االقتصاديــة بشــكل يســاعدنا علــى تحقيــق نتائــج أفضــل، و إننــي علــى يقيــن بأننــا ســوف نســتمر قدمــ4 فــي مســيرتنا نحــو تحقيــق المزيــد 

مــن النجــاح والتميــز فــي خــالل اTعــوام القادمــة.

كمــا ال يفوتنــي باTصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اHدارة أتوجــه بالشــكر وعظيــم االمتنــان والتقديــر إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ/ صبــاح اTحمــد الجابــر الصبــاح، 
أميــر دولــة الكويــت وإلــى ولــي عهــده اTميــن ســمو الشــيخ/ نــواف اTحمــد الجابــر الصبــاح، وإلــى ســمو الشــيخ/ جابــر مبــارك الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء حفظهــم ا� ورعاهــم، وإلــى 
معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة الدكتــور/ عبــد المحســن المدعــج  وإلــى ســعادة محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور/ محمــد يوســف الهاشــل، وإلــى الســيد/ صالــح الفــالح رئيــس مجلــس مفوضــي 

هيئــة أســواق المــال، لدعمهــم المســتمر وتوجيهاتهــم القيمــة.
كمــا يطيــب لــي أن أنتهــز هــذه الفرصــة Tعبــر عــن خالــص الشــكر والتقديــر للســادة المســاهمين علــى منحنــا ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم الالمحــدود، وخالــص شــكري وتقديــري إلــى جميــع 

عمــالء الشــركة لثقتهــم ومســاندتهم لنــا، وإلــى كافــة موظفــي مجموعــة ارزان الماليــة Hخالصهــم وتفانيهــم فــي العمــل.

وا, ولي التوفيق،،

جاســم زينـــل                 
رئيس مجلس اHدارة والرئيس التنفيذي                
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة

البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحس  ابات المستقلين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

الكويت
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برج الجوهرة، الدور السادس
شارع خالد بن الوليد، شرق

ص.ب: ۲٥٥۷۸، الصفاة ۱۳۱۱٦
الكويت  

تليفون: 96522426999+
فاكس :96522401666+

www.bdo.com.kw تقرير مراقبي الحسابات المستقلين         

إلى السادة المساهمين،
مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع

(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا)
الكويت

تقرير عن البيانات المالية المجمعة
(”الشركة اTم“) وشركاتها  للتمويل ش.م.ك.ع سابقا)  الدولية  (الشركة  للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع  المالية  أرزان  المرفقة لمجموعة  المالية المجمعة  البيانات  لقد دققنا 
التابعة (يشار إليها مجتمعة ”بالمجموعة“) والتي تتألف من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2013 وبيان الدخل المجمع، وبيان الدخل الشامل المجمع، وبيان 

التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية المهمة واHيضاحات التفصيلية اTخرى.

مسؤولية اFدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة اTم هي المسؤولة عن اHعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هو مطبق في دولة الكويت وكذلك 

الرقابة الداخلية كما تراه اHدارة ضروريا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة بحيث تكون خالية من اTخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادi إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب 

منا االلتزام بالمتطلبات اTخالقية المهنية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ال تتضمن أخطاًء مادية. 

يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واHفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية المجمعة. تعتمد اHجراءات على تقدير مراقبي الحسابات، 
وتتضمن تقييم مخاطر اTخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. عند تقييم هذه المخاطر، يأخذ مراقبو الحسابات في االعتبار أدوات 
الرقابة الداخلية المتعلقة باHعداد والعرض العادل من قبل المنشأة للبيانات المالية المجمعة، وذلك من أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف، ولكن ليس بغرض 
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. يشتمل التدقيق أيضا على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المهمة 

التي أجرتها إدارة الشركة اTم، وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي تدقيق.
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الرأي
الدولية  (الشركة  ش.م.ك.ع  واالستثمار  للتمويل  المالية  أرزان  لمجموعة  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المجمعة  المالية  البيانات  أن  برأينا 
الدولية للتقارير  التاريخ وفقا للمعايير  المنتهية بذلك  النقدية للسنة  المالي وتدفقاتها  2013 وعن أدائها  31 ديسمبر  التابعة كما في  للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها 

المالية كما هي مطبقة في دولة الكويت.

تقرير حول المتطلبات القانونية وا�مور التنظيمية ا�خرى
برأينا، أن الشركة اTم تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في تقرير مجلس اHدارة فيما يخص البيانات المالية المجمعة. 
كذلك فقد حصلنا على المعلومات واHيضاحات التي رأيناها ضرورية Tغراض التدقيق، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 25 
لسنة 2012 وتعديالته، وعقد التأسيس والنظام اTساسي للشركة اTم، وتعديالتهما، وأن الجرد قد أجري وفقا لtصول المرعية، ولم يرد لعلمنا أية مخالفات Tحكام 
قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته، أو لعقد التأسيس والنظام اTساسي للشركة اTم، وتعديالتهما، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على وجه 

يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

كذلك، ومن خالل تدقيقنا، لم يرد لعلمنا أية مخالفات مادية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر T 2013حكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته في شأن هيئة أسواق 
المال واللوائح المتعلقة بها.

كذلك، ومن خالل تدقيقنا، لم يرد لعلمنا أية مخالفات مادية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر T 2013حكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديالته في شأن النقد وبنك 
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية واللوائح المتعلقة به.

(CPA) عبداللطيف محمد العييان
(مراقب حسابات ترخيص رقم 94 فئة ”أ“)

جرانت ثورنتون  
القطامي والعيبان وشركاهم

قيس محمد النصف
مراقب حسابات ترخيص رقم 38 فئة ”أ“

BDO النصف وشركاه 

الكويت في: 16 مارس  2014
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

1 يناير 2012(معدل) 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2013إيضاحات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الموجودات

612,062,1468,506,8635,809,017النقد والنقد المعادل

79,454,26623,120,49737,768,137ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

88,120,1937,626,0537,369,584استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-283,050283,050استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

95,016,3785,029,1195,423,582ذمم مدينة وموجودات أخرى

30108,920182,10679,736مستحق من أطراف ذات صله

101,849,3293,236,7223,251,332عقارات للمتاجرة

1175,973,78451,795,82949,644,719استثمارات متاحة للبيع

1254,071,42333,408,91428,166,915استثمار في شركات زميلة

131,950,1852,009,2472,068,310عقارات استثمارية

142,725,6332,789,2392,857,349ممتلكات ومعدات

171,615,307137,987,639142,438,681مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

152,374,6552,519,2804,610,311مستحق للبنوك

167,492,1306,567,5277,544,902ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

30271,0602,222,5821,478,866مستحق إلى أطراف ذات صلة

1716,000,0001,706,8004,251,882قروض Tجل

186,800,0008,400,00010,000,000مرابحة دائنة

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

579,856495,6541,270,230مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

33,517,70121,911,84329,156,191مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

1980,288,25780,288,25780,288,257رأس المال 

1932,950,02732,950,02732,950,027عالوة إصدار أسهم

(1,432,303)(931,786)(597,141)20أسهم خزينة

157,713--احتياطي أسهم خزينة

216,977,1427,087,9017,087,901احتياطي قانوني

151,824501,900-21احتياطي اختياري

(240,008)(189,578)3,718احتياطي ترجمة عملة أجنبية

14,565,8618,615,5877,978,617احتياطي القيمة العادلة

(15,102,296)(15,081,492)(12,709,887)خسائر متراكمة

121,477,977112,890,740112,189,808الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة ا�م

416,619,6293,185,0561,092,682حصص غير مسيطرة

138,097,606116,075,796113,282,490مجموع حقوق الملكية

171,615,307137,987,639142,438,681مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 25 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

جاسم حسن زينل
رئيس مجلس اHدارة والرئيس التنفيذي

بيان المركز المالي المجمع (تتمة)
كما في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

إيضاحات
السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012

دينار كويتيدينار كويتي 

اFيرادات

231,615,0702,598,190إيرادات من تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

162,708112,819إيرادات إيجار

410,626249,070إيرادات فوائد

120,0188,396ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

213,316(364,951)التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

(174,051)1,338,985ربح/(خسارة) من بيع استثمارات متاحة للبيع

(124,456)183,736ربح/(خسارة) من بيع عقارات للمتاجرة

(3,451)121,227,119الحصة من نتائج شركات زميلة

-12184,625ربح من بيع استثمار في شركة زميلة

(26,504)274,529ربح/(خسارة) من تحويل عملة أجنبية

241,323,617744,695إيرادات توزيعات أرباح

304,975395,927إيرادات وساطة

328,709183,865أتعاب االستشارات

72,375,5051,667,297رد مخصص ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة - بالصافي

143,06786,892إيرادات أخرى

9,628,3385,932,005

المصاريف وا�عباء ا�خرى

(1,537,886)(1,719,495)تكاليف موظفين

(1,227,844)(1,452,624)مصاريف عمومية وإدارية

(1,023,455)(1,499,226)25تكاليف تمويل

(190,697)(176,762)استهالك 

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

(1,491,723)(603,019)9مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(822,084)(1,831,234)11انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

(7,282,360)(6,293,689)
ربح/(خســارة) الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة، 

(361,684)2,345,978والــزكاة

--حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-(63,028)ضريبة دعم العمالة الوطنية 

-(15,646)الزكاة

(361,684)2,267,304ربح/(خسارة) السنة

العائد إلى:

2,371,605121,344مالكي الشركة اTم

(483,028)(104,301)حصص غير مسيطرة

2,267,304(361,684)

0.152 فلس2.978 فلس26ربحية السهم ا�ساسية والمخففة العائدة إلى مالكي الشركة ا�م: 

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 25 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل المجمع (تتمة)
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012

دينار كويتيدينار كويتي

ربح/(خسارة) السنة
2,267,304(361,684)

بنود الدخل الشامل اaخر:

بنود يجوز إعادة تصنيفها الحق4 إلى بيان الدخل المجمع:

فروقات ترجمة عمليات أجنبية
501,05453,562

االستثمارات المتاحة للبيع:

صافي التغير في القيمة العادلة 
4,525,507(461,419)

المحول إلى بيان الدخل المجمع من البيع
(406,467)276,305

المحول إلى بيان الدخل المجمع من انخفاض القيمة
1,831,234822,084

إجمالي الدخل الشامل اaخر للسنة
6,451,328690,532

إجمالي الدخل الشامل للسنة
8,718,632328,848

العائد إلى:

مالكي الشركة اTم
8,515,175808,744

حصص غير مسيطرة
203,457(479,896)

8,718,632328,848

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 25 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة ا�م

عالوة إصدار عالوة إصدار رأس المالرأس المال
أسهمأسهم

أسهم أسهم 
خزينةخزينة

احتياطي احتياطي 
قانونيقانوني

احتياطي احتياطي 
اختيارياختياري

احتياطي احتياطي 
ترجمة عملة ترجمة عملة 

أجنبيةأجنبية

احتياطي احتياطي 
القيمة القيمة 
العادلةالعادلة

خسائر خسائر 
متراكمةمتراكمة

المجموع المجموع 
الفرعيالفرعي

حصص غير حصص غير 
ا�جماليا�جماليمسيطرةمسيطرة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الرصيد في 1 يناير 2013 
112,890,740612,786113,503,526(15,081,492)8,615,587(189,578)7,087,901151,824(931,786)80,288,25732,950,027(كما هو مثبت سابقا)

حقوق غير مسيطرة ناتجة 
2,572,2702,572,270---------من دمج أعمال (إيضاح 4.2)   

الرصيد في 1 يناير 2013 
112,890,7403,185,056116,075,796(15,081,492)8,615,587(189,578)7,087,901151,824(931,786)80,288,25732,950,027(معدل)

2,267,304(104,301)2,371,6052,371,605-------ربح/(خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل اaخر:

193,296307,758501,054--193,296-----فروقات ترجمة عمليات أجنبية

االستثمارات المتاحة للبيع:

- صافي التغير في القيمة 
4,525,507-4,525,507-4,525,507------العادلة

- المحول إلى بيان الدخل 
(406,467)-(406,467)-(406,467)------المجمع من البيع

- المحول إلى بيان الدخل 
1,831,234-1,831,234-1,831,234------المجمع من انخفاض القيمة

193,2965,950,2742,371,6058,515,175203,4578,718,632-----إجمالي الدخل الشامل للسنة

(461,694)-(461,694)-----(461,694)--شراء أسهم خزينة 

533,756-533,756---(151,824)(110,759)796,339--بيع أسهم خزينة

72,062-72,062---(151,824)(110,759)334,645--معامالت مع المالك

حقوق غير مسيطرة ناتجة 
13,231,11613,231,116---------من دمج أعمال (إيضاح 4.2)   

الرصيد في 31 ديسمبر 
2013

80,288,25732,950,027(597,141)6,977,142-3,71814,565,861(12,709,887)121,477,97716,619,629138,097,606

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 25 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة ا�م

رأس المالرأس المال
عالوة عالوة 
إصدار إصدار 
أسهمأسهم

أسهم أسهم 
خزينةخزينة

احتياطي احتياطي 
أسهم أسهم 
خزينةخزينة

احتياطياحتياطي 
قانونيقانوني

احتياطي احتياطي 
اختيارياختياري

احتياطي احتياطي 
ترجمةترجمة 
عملة عملة 
أجنبيةأجنبية

احتياطي احتياطي 
القيمة القيمة 
العادلةالعادلة

خسائرخسائر 
متراكمةمتراكمة

المجموع المجموع 
الفرعيالفرعي

حصص غير حصص غير 
ا�جماليا�جماليمسيطرةمسيطرة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الرصيد في 1 يناير 2012 (كما 
112,288,5171,092,682113,381,199(15,003,587)7,978,617(240,008)157,7137,087,901501,900(1,432,303)80,288,25732,950,027هو مثبت سابقا)

تعديالت السنة السابقة
(98,709)-(98,709)(98,709)-------- (إيضاح 4.2)   

الرصيد في 1 يناير 2012 
112,189,8081,092,682113,282,490(15,102,296)7,978,617(240,008)157,7137,087,901501,900(1,432,303)80,288,25732,950,027(معدل)

(361,684)(483,028)121,344121,344--------ربح/(خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل اaخر:

50,4303,13253,562--50,430------فروقات ترجمة عمليات أجنبية

االستثمارات المتاحة للبيع:

- صافي التغير في القيمة 
(461,419)-(461,419)-(461,419)-------العادلة

- المحول إلى بيان الدخل 
276,305-276,305-276,305-------المجمع من البيع

- المحول إلى بيان الدخل 
822,084-822,084-822,084-------المجمع من انخفاض القيمة

إجمالي دخل/(خسارة) شاملة 
328,848(479,896)50,430636,970121,344808,744------للسنة

(538,714)-(538,714)------(538,714)--شراء أسهم خزينة 

531,442-531,442---(350,076)-(157,713)1,039,231--بيع أسهم خزينة

(7,272)-(7,272)---(350,076)-(157,713)500,517--معامالت مع المالك

تعديل في حقوق ملكية شركة 
(100,540)-(100,540)(100,540)--------زميلة (إيضاح 12)

الرصيد في 31 ديسمبر 2012 
112,890,740612,786113,503,526(15,081,492)8,615,587(189,578)7,087,901151,824-(931,786)80,288,25732,950,027(كما هو مثبت سابقا)

حقوق غير مسيطرة ناتجة من 
2,572,2702,572,270----------دمج أعمال (إيضاح 4.2)   

الرصيد في 31 ديسمبر 2012 
112,890,7403,185,056116,075,796(15,081,492)8,615,587(189,578)7,087,901151,824-(931,786)80,288,25732,950,027(كما هو معدل)

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 25 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013



     23 www.arzan.com.kw

مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

إيضاحات
السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

(معدل)
السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012

دينار كويتيدينار كويتي

ا�نشطة التشغيلية

(361,684)2,267,304ربح/(خسارة) السنة
تسويات لـ:

(249,070)(410,626)إيرادات فوائد
(744,695)(1,323,617)24إيرادات توزيعات أرباح

111,831,234822,084انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع 
174,051(1,338,985)(ربح)/خسارة من بيع استثمارات متاحة للبيع

-(184,625)12ربح من بيع استثمار في شركة زميلة
3,451 (1,227,119)12الحصة من نتائج شركات زميلة

124,456(183,736)(ربح)/خسارة من بيع عقارات للمتاجرة 
(1,667,297)(2,375,505)7رد مخصص ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة - بالصافي

9603,0191,491,723مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
1,499,2261,023,455تكاليف تمويل

176,762190,697استهالك
(16)-ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

190,519219,429مخصص نهاية خدمة الموظفين
(476,149)1,026,584

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

16,041,73616,314,937ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة
(256,469)(494,140)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

(1,097,259)12,739ذمم مدينة وموجودات أخرى
641,345 (1,257,605)مستحق من/إلى أطراف ذات صلة

(977,375)924,603ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
14,751,18415,651,763النقد من العمليات

(994,005)(106,317)مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
14,644,86714,657,758صافي النقد الناتج من ا�نشطة التشغيلية 

ا�نشطة االستثمارية

(65,120)(63,784)14شراء ممتلكات ومعدات

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

1,612-المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
(283,050)-شراء استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

(1,748,298)(1,263,553)10شراء عقارات للمتاجرة
2,863,4111,638,452المحصل من بيع عقارات للمتاجرة

(4,819,436)(22,593,232)11شراء استثمارات متاحة للبيع
4,279,5532,309,161المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

(5,345,986)(22,516,609)12شراء استثمارات في شركات زميلة
-1,316,501المحصل من بيع استثمار في شركة زميلة

1,323,617744,695إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
-12717,601إيرادات توزيعات أرباح من شركة زميلة

410,626249,070إيرادات فوائد مستلمة
(7,318,900)(35,525,869)صافي النقد المستخدم في ا�نشطة االستثمارية

ا�نشطة التمويلية

(2,091,031)(144,625)صافي التغير في مستحق للبنوك
(2,545,082)14,293,200المستلم/(المدفوع) من قروض Tجل

(1,600,000)(1,600,000)سداد مرابحة دائنة 
(538,714)(461,694)شراء أسهم خزينة 

533,756531,442بيع أسهم خزينة 

13,231,1162,572,270حصص غير مسيطرة من دمج أعمال

(1,023,455)(1,499,226)تكاليف تمويل مدفوعة

(4,694,570)24,352,527صافي النقد من/(المستخدم في) ا�نشطة التمويلية

3,471,5252,644,288صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

83,75853,558ترجمة عمليات أجنبية 

8,506,8635,809,017النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
612,062,1468,506,863

إن اHيضاحات المبينة من صفحة 16 إلى 81 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع (تتمة)
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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1-   التأسيس والنشاط 

تأسست الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك. (مقفلة) في الكويت بتاريخ 15 إبريل 1980 وفق4 لقانون الشركات التجارية باسم شركة معدات النقل الدولية – ش.م.ك (مقفلة). في 14 ديسمبر 1996 قررت الجمعية 
العامة غير العادية تغيير اسم الشركة إلى الشركة الدولية للمرابحة ش.م.ك.(مقفلة). والحقا في 24 إبريل 2002 قررت الجمعية العامة غير العادية تغيير اسم الشركة اTم إلى الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك 

(مقفلة) وتوسيع أنشطتها المسموح بها. 

وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 24 يوليو 2013 على تغيير اسم الشركة اTم من الشركة الدولية للتمويل – ش.م.ك. (مقفلة) إلى مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار – ش.م.ك.ع. حيث 
تم تسجيله في السجل التجاري تحت رقم 29629 بتاريخ 11 نوفمبر 2013.

إن أسهم الشركة اTم مدرجة في سوق الكويت لtوراق المالية وهي تخضع Hشراف بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

تتألف المجموعة من الشركة اTم وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ ”المجموعة). إن تفاصيل الشركات التابعة موضحة في إيضاح 4.2.

إن اTنشطة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

االتجار بوسائط النقل والمعدات الثقيلة المتعلقة بها.. ١

تمويل مشتريات السلع الرأسمالية والسلع المعمرة وغير المعمرة.. ٢

تأجير السلع الرأسمالية والسلع المعمرة.. ٣

القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة اTجل لtشخاص الطبيعيين والمعنويين.. ٤

عمليات االستثمار العقاري الهادف إلى إدارة وتطوير وتنمية اTراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية بقصد بيعها نقدا أو تقسيطا أو تأجيرا.. ٥

إدارة كافة أنواع وأشكال المحافظ المالية، واستثمار وتنمية اTموال بتوظيفها محلي4 وعالمي4 لحساب الشركة أو لحساب عمالئها وما يتطلبه ذلك من عمليات اHقراض واالقتراض.. ٦

الوساطة في عمليات اHقراض واالقتراض والسمسرة والكفاالت مقابل عمولة أو أجر.. ٧

التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية والمحلية.. ٨

إدارة وإنشاء صناديق االستثمار المشتركة طبق4 للقانون وبعد موافقة الجهات المختصة.. ٩

الوساطة في استثمار اTدوات واTوراق المالية الدولية.. ١٠

االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية سواء بطريق مباشر أو من خالل المساهمة في تأسيس الشركات المختصة أو شراء أسهم هذه الشركات.. ١١

القيام ببيع وشراء العمالت اTجنبية والمتاجرة في المعادن الثمينة لحساب الشركة فقط.. ١٢

القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالمشاريع العقارية الخاصة والعامة كذلك الخاصة بتوظيف اTموال لحسابها أو لحساب الغير.. ١٣

االتجار في اTوراق المالية من أسهم وشهادات االستثمار وما في حكمها. . ١٤

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات التي تزاول إعماال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري . ١٥
           هذه الشركات أو تلحقها بها.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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إن قانــون الشــركات الصــادر فــي 26 نوفمبــر 2012 بمرســوم قانــون رقــم 25 لســنة 2012 (قانــون الشــركات) الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 29 نوفمبــر 2012 قــد ألغــى قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 15 
لســنة 1960. كمــا تــم تعديــل قانــون الشــركات الحقــا فــي 27 مــارس 2013 بمرســوم قانــون رقــم 97 لســنة 2013 (المرســوم). تــم نشــر الالئحــة التنفيذيــة للقانــون الجديــد المعــدل الصــادر فــي 29 ســبتمبر 2013 
فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 6 أكتوبــر 2013.  وفقــا للمــادة 3 مــن الالئحــة التنفيذيــة، فإنــه أمــام الشــركات الحاليــة عــام واحــد مــن تاريــخ نشــر الالئحــة التنفيذيــة لاللتــزام بالقانــون الجديــد المعــدل واللوائــح ذات 

الصلــة. 

عنوان المكتب المسجل للشركة اTم هو ص.ب. 26442، الصفاة 13125 دولة الكويت.
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 من قبل مجلس إدارة الشركة اTم بتاريخ 16 مارس 2014 وهي خاضعة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

بيان االلتزام   -2

تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
التابعــة لمجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة كمــا تــم تعديلهــا لالســتخدام مــن قبــل حكومــة دولــة الكويــت للمؤسســات الماليــة التــي يشــرف عليهــا بنــك الكويــت المركــزي. تتطلــب تلــك التنظيمــات تطبيــق كافــة 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة فيمــا عــدا متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي 39 لمخصــص انخفــاض القيمــة المجمــع، والــذي تــم اســتبداله بمتطلبــات بنــك الكويــت المركــزي الخاصــة بالحــد اTدنــى للمخصــص 
ــات  ــات ضمان ــرح فئ ــد ط ــهيالت بع ــي التس ــادة ف ــي الزي ــى صاف ــر 2007 عل ــن 1 يناي ــدءi م ــة ب ــبة المعدل ــق النس ــب تطبي ــد أوج ــة. وق ــر النقدي ــهيالت غي ــة و %0.5 للتس ــهيالت النقدي ــو %1 للتس ــام وه الع

مقيــدة محــددة خــالل فتــرة البيانــات الماليــة.

التغيرات في السياسات المحاسبية   -3

تتفق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مع تلك المستخدمة في العام السابق باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية.

اتباع معايير وتعديالت مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل الفترة  3.1
طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية خالل الفترة:

ساري للفترات السنوية المعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يوليو 2012معيار المحاسبة الدولي 1: عرض البيانات المالية - تعديل

1 يناير 2013معيار المحاسبة الدولي 19: مزايا الموظفين

1 يناير 2013معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المجمعة والمنفصلة – معدل كمعيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المنفصلة

1 يناير 2013معيار المحاسبة الدولي 28: االستثمار في شركات زميلة - معدل باالستثمارات – شركات زميلة وشركات محاصة

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 10: البيانات المالية المجمعة

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 12 ”اHفصاح عن الحقوق  في المنشآت اTخرى“

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 13 ”قياس القيمة العادلة“

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 7 اTدوات المالية: اHفصاحات - التعديالت

1 يناير 2013التحسينات السنوية 2011-2009 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)  .3
اتباع معايير وتعديالت مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل الفترة (تتمة)  3.1

معيار المحاسبة الدولي 1: عرض البيانات المالية - معدل  3.1.1
تتطلــب التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 تصنيــف بنــود اHيــرادات الشــاملة اTخــرى فــي فئتيــن فــي قســم اHيــرادات الشــاملة اTخــرى: (أ) البنــود التــي ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقــ4 إلــى الربــح أو الخســارة؛ 
و (ب) البنــود التــي يتــم يمكــن إعــادة تصنيفهــا الحقــ4 إلــى الربــح أو الخســارة عنــد الوفــاء ببعــض الشــروط.  يؤثــر التعديــل علــى العــرض فقــط ولذلــك ليــس لــه تأثيــر علــى المركــز المالــي المجمــع أو اTداء المالــي 

للمجموعــة. قامــت المجموعــة بهــذا اHفصــاح فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع. 

معيار المحاسبة الدولي 19 مزايا الموظفين (تعديل)  3.1.2
تغيــر التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 المحاســبة عــن خطــط المزايــا المحــددة ومكافــأة نهايــة الخدمــة. يتعلــق التغيــر اTكثــر أهميــة بالمحاســبة عــن التغيــرات فــي التزامــات المزايــا وموجــودات الخطــة. 
ــا المحــددة والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لموجــودات الخطــة عنــد حدوثهــا ومــن ثــم يتــم إلغــاء ”الطريقــة التدريجيــة“ المســموح بهــا بموجــب  تتطلــب التعديــالت التحقــق مــن التغيــرات فــي التزامــات المزاي
أحــكام النســخة الســابقة مــن معيــار المحاســبة الدولــي 19 ويســرع مــن تحقــق تكاليــف الخدمــات الســابقة. تتطلــب التعديــالت تحقــق اTربــاح والخســائر اHكتورايــة علــى الفــور مــن خــالل اHيــرادات الشــاملة اTخــرى 
لتســجيل صافــي أصــل التقاعــد والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع لكــي تعكــس القيمــة العادلــة للعجــز أو الفائــض فــي الخطــة.  فــي حالــة المجموعــة، لــم يكــن لالنتقــال إلــى معيــار المحاســبة 

الدولــي 19 أي تأثيــر علــى المركــز المالــي المجمــع أو اTداء المالــي المجمــع المجموعــة.

معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المجمعة والمنفصلة – معدل كمعيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية المنفصلة  3.1.3
ــة  ــات المالي ــي 27 البيان ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــرة م ــورة كبي ــر بص ــدون تغي ــا ب ــم إرجائه ــي ت ــة والت ــة المنفصل ــات المالي ــات البيان ــع متطلب ــ4 م ــي 27 حالي ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــة م ــخة المعدل ــل النس تتعام
المجمعــة والمنفصلــة. يوضــح المعيــار متطلبــات المحاســبة واHفصــاح عــن ”البيانــات الماليــة المنفصلــة“ وهــي البيانــات الماليــة التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل شــركة أم أو مســتثمر فــي شــركة محاصــة أو شــركة 
زميلــة حيــث تمــت المحاســبة عــن االســتثمارات إمــا بالتكلفــة أو وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 اTدوات الماليــة: التحقــق والقيــاس أو المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 اTدوات الماليــة. يوضــح المعيــار أيضــ4 

متطلبــات المحاســبة عــن توزيعــات اTربــاح كمــا يتضمــن العديــد مــن متطلبــات اHفصــاح. لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذا المعيــار أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

معيار المحاسبة الدولي 28: االستثمار في شركات زميلة – تم تعديله إلى االستثمار في شركات زميلة وشركات محاصة  3.1.4
بناء على نتائج تلك التعديالت، تم إدراج االستثمار في شركات المحاصة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 28. ولكن لم تتغير طريقة حقوق الملكية ضمن نفس المعيار. 

إن تطبيق هذا التعديل ليس له أي تأثير جوهري على المركز المالي المجمع أو اTداء المالي المجمع للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 10: البيانات المالية المجمعة  3.1.5
يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 محــل أجــزاء معيــار المحاســبة الدولــي 27 البيانــات الماليــة المجمعــة والمنفصلــة التــي تتعامــل مــع البيانــات الماليــة المجمعــة واللجنــة الدائمــة للتفســيرات12- التجميــع 
- منشــآت لغــرض خــاص. وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10، يوجــد أســاس واحــد فقــط للتجميــع وهــو الســيطرة. باHضافــة إلــى ذلــك، يقــدم المعيــار تعريفــا جديــدا للســيطرة يتكــون مــن ثــالث عناصــر: (أ) 
التحكــم فــي الشــركة المســتثمر فيهــا؛ (ب) التعــرض للمخاطــر أو الحقــوق فــي العوائــد المتغيــرة نتيجــة المشــاركة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا (ج) القــدرة علــى اســتخدام التحكــم فــي الشــركة المســتثمر 

فيهــا للتأثيــر علــى العوائــد.

طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 فــي الســنة الحاليــة. أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 علــى احتســاب المجموعــة لنســبة الفائــدة %9.44 فــي أســهم حقــوق الملكيــة فــي 
شــركة هيــل تــوب 1 المملكــة المتحــدة المحــدودة. تــم ســابقا تصنيــف شــركة هيــل تــوب 1 المملكــة المتحــدة المحــدودة كاســتثمارات فــي شــركات زميلــة والمحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. 

كمــا فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 (1 ينايــر 2013) قّيمــت المجموعــة أنهــا تســيطر علــى شــركة هيــل تــوب 1 المملكــة المتحــدة المحــدودة.

قامــت المجموعــة الحقــا بتجميــع البيانــات الماليــة لشــركة هيــل تــوب 1 المملكــة المتحــدة المحــدودة اســتنادا إلــى حصــة ملكيتهــا التــي تبلــغ %9.44 (2012: %22.18)، والمحاســبة عــن بقيــة الحصــص التــي 
تبلــغ %90.56 (2012: %77.82)، كحصــص غيــر مســيطرة تبلــغ 96,979 دينــار كويتــي (2012: ال شــيء). تــم تعديــل بيــان المركــز المالــي المجمــع بحيــث يعكــس التعديــالت المبينــة أعــاله بأثــر رجعــي.  لــم 

ــاله.  ــة أع ــالت المبين ــس التعدي ــث يعك ــع بحي ــل المجم ــان الدخ ــل بي ــم تعدي ــم يت ــم ل ــن ث ــمبر 2012، وم ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــج للس ــى النتائ ــادي عل ــر م ــاك تأثي ــن هن يك

المعيار الدولي للتقارير المالية 12 ”اFفصاح عن الحقوق  في المنشآت ا�خرى“  3.1.6
ــر  ــة غي ــة مهيكل ــركات تابع ــة و/أو ش ــركات زميل ــتركة وش ــات مش ــة وترتيب ــركات تابع ــي ش ــاهمات ف ــا مس ــي لديه ــركات الت ــى الش ــق عل ــات ويطب ــار إفصاح ــو معي ــم 12 ه ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول إن المعي
مجمعــة. بصفــة عامــة، فــإن متطلبــات اHفصــاح فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 12 أكثــر شــمولية مــن تلــك الــواردة بالمعاييــر الحاليــة.  وقــد أدى تطبيــق هــذا المعيــار إلــى إفصــاح إضافــي فــي البيانــات 

ــاح 4.2 و12).  ــة (إيض ــة للمجموع ــة المجمع المالي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)  .3
اتباع معايير وتعديالت مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل الفترة (تتمة)  3.1

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 ”قياس القيمة العادلة“  3.1.7
يعتبــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 13 مصــدرi واحــدi لالسترشــاد لقياســات القيمــة العادلــة واHفصاحــات المتعلقــة بهــا. إن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 نطــاق واســع وينطبــق علــى كل مــن 
البنــود الماليــة وغيــر الماليــة التــي تتطلــب أو تســمح المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة اTخــرى بقياســها بالقيمــة العادلــة أو اHفصــاح عــن قياســات القيمــة العادلــة باســتثناء حــاالت معينــة. يضــع المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 13 تعريفــ4 للقيمــة العادلــة وإطــارا لقياســها، ويتطلــب إفصاحــات عــن قياســات القيمــة العادلــة. وقــد أدى تطبيــق هــذا المعيــار إلــى إفصــاح إضافــي فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة 

(إيضــاح 32). 

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 ا�دوات المالية: اFفصاحات - التعديالت   3.1.8
تتطلــب هــذه التعديــالت مــن المنشــأة أن تقــوم باHفصــاح عــن معلومــات تتعلــق بحقــوق المقاصــة والترتيبــات ذات الصلــة (مثــل اتفاقيــات الضمــان). إن هــذه اHفصاحــات تقــدم للمســتخدمين معلومــات مفيــدة 
فــي تقييــم تأثيــر ترتيبــات المقاصــة علــى المركــز المالــي للمنشــأة. إن اHفصاحــات الجديــدة مطلوبــة لكافــة اTدوات الماليــة المحققــة والتــي تــم مقاصتهــا وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 32 اTدوات الماليــة: 

العــرض. تســري اHفصاحــات أيضــا علــى اTدوات الماليــة المحققــة والتــي تخضــع لترتيــب مقاصــة أساســي ملــزم أو ترتيــب مماثــل بغــض النظــر عــن إجــراء المقاصــة وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 32. 

إن تطبيق التعديالت Tعاله ليس له أي تأثير جوهري على المركز المالي المجمع أو اTداء المالي المجمع للمجموعة.

التحسينات السنوية 2011-2009      3.1.9
ــة  ــالت المرتبط ــص للتعدي ــي ملخ ــا يل ــة.  فيم ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــن المعايي ــدد م ــى ع ــة عل ــالت طفيف ــدة تعدي ــال ع ــنوية) بإدخ ــينات الس ــنوية 2009-2011 (التحس ــينات الس ــنوية التحس ــينات الس ــت التحس  قام

ــة: بالمجموع

توضيح المتطلبات الخاصة ببيان المركز المالي االفتتاحي:
- يوضح بأن التاريخ المناسب لبيان المركز المالي االفتتاحي هو بداية الفترة السابقة (اHيضاحات المتعلقة بها لم يعد مطلوب عرضها).

- يتنــاول متطلبــات المقارنــة الخاصــة ببيــان المركــز المالــي االفتتاحــي عندمــا تقــوم المنشــأة بتغييــر السياســات المحاســبية أو تقــوم بإجــراء تعديــالت أو إعــادة تصنيفــات اســتعادية وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 
رقــم 8.

توضيح المتطلبات الخاصة بمعلومات المقارنة المقدمة غير الحد ا�دنى للمتطلبات:
- يوضح بأن أي معلومات بيانات مالية إضافية ال تحتاج إلى عرض على شكل مجموعة كاملة من البيانات المالية للفترات غير الحد اTدنى للمتطلبات.

- يتطلب بأن أي معلومات إضافية معروضة يجب عرضها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب على المنشأة عرض معلومات المقارنة في اHيضاحات ذات الصلة لتلك المعلومات اHضافية.

ا�ثر الضريبي للتوزيعات على حاملي أدوات حقوق الملكية:
- يعالــج تضــارب مــدرك بيــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12 ”ضرائــب الدخــل“ ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 32 ”اTدوات الماليــة: العــرض“ فيمــا يخــص تســجيل نتائــج ضريبــة الدخــل المتعلقــة بالتوزيعــات علــى 

حاملــي أدوات حقــوق الملكيــة وتكاليــف المعامــالت لمعاملــة حقــوق الملكيــة.
- يوضــح بــأن الغــرض مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 32 هــو اتبــاع المتطلبــات الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12 والخاصــة باحتســاب ضريبــة الدخــل المتعلقــة بالتوزيعــات علــى حاملــي أدوات 

حقــوق الملكيــة وتكاليــف المعامــالت لمعاملــة حقــوق الملكيــة.

معلومات القطاعات الخاصة بمجموع الموجودات والمطلوبات:
- توضــح بــان مجمــوع الموجــودات والمطلوبــات لقطــاع خــاص معلــن عنــه فــي التقاريــر الماليــة مطلــوب اHفصــاح عنــه فقــط إذا: (1) تــم تقديــم قيــاس لمجمــوع الموجــودات والمطلوبــات (أو كليهمــا) بشــكل 

منتظــم إلــى رئيــس صنــاع القــرارات التشــغيلية؛ (2) كان هنــاك تغييــر جوهــري مــن تلــك القياســات المفصــح عنهــا فــي البيانــات الماليــة الســنوية الماضيــة لذلــك القطــاع.

إن تطبيق التعديالت Tعاله ليس له أي تأثير جوهري على المركز المالي المجمع أو اTداء المالي المجمع للمجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)  .3

معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير سارية بعد  3.2
بتاريــخ المصادقــة علــى تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة، تــم إصــدار بعــض المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات مــن قبــل مجلــس المعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولكــن تــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل 

المجموعة.

تتوقــع اHدارة أن يتــم تطبيــق كافــة التعديــالت ذات الصلــة ضمــن السياســات المحاســبية للمجموعــة وللمــرة اTولــى خــالل الفتــرة التــي تبــدأ بعــد تاريــخ التعديــالت. لــم تقــرر اHدارة بعــد تأثيــر هــذه التعديــالت علــى 
البيانــات الماليــة المجمعــة. فيمــا يلــي المعلومــات حــول المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات الجديــدة المتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات الماليــة للمجموعــة. 

معيار المحاسبة الدولي 32 ا�دوات المالية: العرض - تعديالت  3.2.1
توضــح تعديــالت معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 32 موضوعــات التطبيــق الحاليــة المتعلقــة بمقاصــة متطلبــات الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة. وتوضــح بشــكل خــاص المقصــود بـــ ”حــق قانونــي حالــي 

ملــزم Hجــراء المقاصــة“.  تتطلــب التعديــالت علــى المعيــار 7 مــن الشــركات أن تفصــح عــن معلومــات حــول حقــوق التقــاص والترتيبــات المتعلقــة بهــا.

ال تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 32 إلى على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014 وتطبق بأثر رجعي.  

تســري هــذه التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2014 وتقديــم اســتثناء مــن شــرط تجميــع المنشــآت التــي تســتوفي تعريــف شــركات االســتثمار بموجــب معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 
10.  يتطلــب االســتثناء مــن شــرط تجميــع مــن شــركات االســتثمار المحاســبة عــن الشــركات التابعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اTربــاح أو الخســائر.  وليــس مــن المتوقــع أن يســري هــذا التعديــل علــى المجموعــة حيث 

ال تســتوفي أيــ4 مــن شــركات المجموعــة تعريــف شــركات االســتثمار بموجــب معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 10.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ”ا�دوات المالية“ (يظل تاريخ السريان المعدل مفتوحا لحين االنتهاء من كافة المراحل القائمة ا�خرى من المعيار الدولي للتقارير المالية 9)   3.2.2
يتنــاول المعيــار تصنيــف وقيــاس وتحقــق الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة. صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 فــي نوفمبــر 2009 وتــم تعديلــه فــي أكتوبــر 2010 ونوفمبــر 2013. وهــو يحــل محــل تلــك 
اTجــزاء الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 المتعلقــة بتصنيــف وقيــاس اTدوات الماليــة. يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 تصنيــف الموجــودات الماليــة إلــى فئتيــن للقيــاس: مــا يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة وتلــك التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة. يتــم تحديــد ذلــك عنــد االعتــراف اTولــي. يعتمــد التصنيــف علــى نمــوذج أعمــال الشــركة الخاصــة بــإدارة أدواتهــا الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة المتعاقد 
عليهــا الخاصــة بــاTداة. بالنســبة للمطلوبــات الماليــة، يحتفــظ المعيــار بمعظــم متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي 39. التغيــر الرئيســي هــو أن، فــي حــاالت اTخــذ بخيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة، فــإن 

الجــزء مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة بســبب مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمنشــأة ذاتهــا يتــم تســجيله فــي إيــرادات شــاملة أخــرى  بــدال مــن بيــان الدخــل، مــا لــم يــؤدي ذلــك إلــى عــدم مطابقــة محاســبية. 

حتــى هــذا التاريــخ، تــم إصــدار اTقســام التــي تتعامــل مــع التحقــق والتصنيــف والقيــاس وعــدم  االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ومحاســبة التحــوط.  يــزال القســم الــذي يتعامــل مــع طريقــة انخفــاض 
القيمــة قيــد اHعــداد.  ال تــزال إدارة المجموعــة بحاجــة إلــى تقييــم أثــر هــذا المعيــار الجديــد علــى البيانــات الماليــة المجمعــة لهــا.  كمــا ال تتوقــع اHدارة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 حتــى يتــم اكتمالــه 

بحيــث يمكــن تقييــم أثــره ككل. 

معيار المحاسبة الدولي 36 ”انخفاض قيمة الموجودات“بشأن إفصاحات المبلغ القابل لالسترداد  3.2.3
عــدل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 معيــار المحاســبة الدولــي 36 فقــرة 134 (ج) بحيــث يتضمــن اHفصــاح عــن المبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة إنتــاج النقــد مــع القيــم الدفتريــة الجوهريــة للشــهرة.  ومــع ذلــك، 
فقــد أشــار مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إلــى أن ذلــك لــم يكــن فــي نيتــه، وقــام بنشــر تعديــل لمعيــار المحاســبة الدولــي 36 فــي مايــو 2013 لحــذف متطلبــات اHفصــاح.  ســوف يظــل اHفصــاح عــن المبلــغ 
القابــل لالســترداد ضروريــا لوحــدة إنتــاج النقــد المحتســب لــه خســارة انخفــاض فــي القيمــة خــالل الفتــرة.  مــن غيــر المتوقــع أن يكــون لهــذا التعديــل صلــة بالمجموعــة.  يســري التعديــل علــى الفتــرات الماليــة التــي 

تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2014، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. 

تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية 21 الضرائب   3.2.4
يعــرف تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 21 الحــدث الملــزم لتحقــق التــزام علــى أنــه النشــاط الــذي يــؤدي إلــى دفــع الضريبــة وفقــا للتشــريع ذو الصلــة.  يوضــح التفســير أن ”اHلــزام االقتصــادي“ ومبــدأ 
االســتمرارية ال ينشــأ عنهمــا وال يتضمنــا وقــوع حــدث ملــزم.  يقــدم تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 21 اHرشــادات التاليــة بشــأن تحقــق التــزام بدفــع ضرائــب، (أ) يتــم إثبــات االلتــزام تدريجيــا إذا وقــع 
الحــدث الملــزم علــى مــدى فتــرة زمنيــة، و (ب) إذا أدى التــزام مــا إلــى الوصــول إلــى الحــد اTدنــى، فإنــه يتــم إثبــات االلتــزام عنــد الوصــول إلــى هــذا الحــد اTدنــى يســري تفســير لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

الماليــة 21 علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2014.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)  .3
معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير سارية بعد (تتمة)  3.2

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2012-2010 (تسري في 1 يوليو 2014 مع السماح بالتطبيق المبكر):   3.2.5
(1) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2 – تم ا^ن الفصل بوضوح بين تعريفات المصطلحات الرئيسية بما في ذلك السوق واTداء والخدمة وشروط االستحقاق.  

(2) تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 – يتــم قيــاس المقابــل المحتمــل الــذي ال يتفــق مــع تعريــف أداة حقــوق الملكيــة الحقــا بالقيمــة العادلــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة، مــع إدراج التغييــرات فــي الربــح 
أو الخســارة.   

 (3) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 8 – تعد اHفصاحات ضرورية بشأن التقديرات التي قامت بها اHدارة في تجميع القطاعات التشغيلية (أي الوصف والمؤشرات االقتصادية).  
يتعين إجراء مطابقة لموجودات القطاعات المفصح عنها مع إجمالي موجودات المنشأة إذا كان يتم تقديم ذلك بصورة دورية إلى متخذ قرارات التشغيل الرئيسي.    

(4) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 13 – إن اHضافة Tساس االستنتاجات يؤكد على معالجة القياس الحالي للذمم المدينة والذمم الدائنة قصيرة اTجل.  
(5) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 38 – عند إعادة تقييم البنود، يتم تعديل إجمالي القيمة الدفترية بشكل يتسق مع إعادة تقييم صافي القيمة الدفترية.   

(6) تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 24 – تعــد المنشــآت التــي تقــدم خدمــات موظفــي اHدارة العليــا إلــى المنشــأة التــي تعــد البيانــات الماليــة أو الشــركة اTم للمنشــأة التــي تعــد التقاريــر، أطــراف ذات صلــة 
بالمنشــأة التــي تعــد البيانــات الماليــة.   

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2011-2013 (تسري في 1 يوليو 2014 مع السماح بالتطبيق المبكر):   3.2.6
(1) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 1 – يبين التعديل على أساس االستنتاج أن المنشأة التي تعد بياناتها المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 يمكنها استخدام كال مما يلي:  

- المعايير الدولية للتقارير المالية السارية في الوقت الحالي  
- المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة الصادرة ولكنها ليست سارية بعد التي تسمح بالتطبيق المبكر. 

يتعين تطبيق نفس اHصدار من المعايير الدولية للتقارير المالية على كافة الفترات المقدمة.   

(2) تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 – ال يسري المعيار الدولي للتقارير المالية 3 على إعداد صياغة الترتيب المشترك في البيانات المالية للترتيب المشترك نفسه.   
(3) تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 – يتضمــن نطــاق إعفــاء المحفظــة (المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13.52) كافــة البنــود التــي لهــا مراكــز تقــاص فــي الســوق و/أو مخاطــر ائتمــان 

اTطــراف المقابلــة التــي تــم إثباتهــا وقياســها وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39/المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تتوافــق مــع تعريــف اTصل/االلتــزام المالــي.  
(4) تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 40 – يؤكــد التعديــل علــى أنــه مــا إذا كان االســتحواذ علــى اســتثمار عقــاري هــو عمليــة لدمــج اTعمــال تتطلــب تقديــرا للمتطلبــات الخاصــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة 3، بشــكل مســتقل عــن متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي 40، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان االســتثمار العقــاري يشــغله المالــك أم ال.  

السياسات المحاسبية المهمة   -4

إن السياسات المحاسبية المهمة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مبينة أدناه. 

أساس اFعداد  4.1
تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي، وهــو عملــة التشــغيل الخاصــة بالشــركة اTم، وقــد تــم إعدادهــا علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فيمــا عــدا بعــض االســتثمارات المحتفــظ بهــا 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل واســتثمارات متاحــة للبيــع تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.

اختارت المجموعة عرض ”بيان الدخل الشامل“ في بيانين وهما: ”بيان الدخل“ و ”بيان الدخل الشامل“. 

أساس التجميع  4.2
الشركات التابعة

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة اTم والشــركات (متضمنــة الشــركات ذات اTغــراض الخاصــة) التــي تســيطر عليهــا الشــركة اTم (شــركاتها التابعــة) كمــا فــي 31 ديســمبر 2013. عندمــا 
يكــون للشــركة اTم الســيطرة علــى شــركة مســتثمر فيهــا، فإنــه يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا شــركة تابعــة. تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا توافــرت لديهــا العناصــر الثالثــة التاليــة:  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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الســيطرة علــى الشــركة  المســتثمر فيهــا، واالطــالع علــى العوائــد المتغيــرة للشــركة المســتثمر فيهــا، وقــدرة المســتثمر علــى اســتخدام ســيطرته للتأثيــر علــى هــذه العوائــد المتغيــرة. يتــم إعــادة تقييــم 
الســيطرة عندمــا تشــير الحقائــق والظــروف إلــى احتماليــة حــدوث تغيــر فــي أي مــن عناصــر الســيطرة هــذه. 

تنشــأ الســيطرة الفعليــة فــي الحــاالت التــي يكــون للشــركة اTم فيهــا القــدرة الفعليــة علــى توجيــه اTنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فيهــا دون أن يكــون لديهــا غالبيــة حقــوق التصويــت.  عنــد تحديــد 
مــا إذا كانــت الســيطرة الفعليــة موجــودة أم ال، تأخــذ الشــركة اTم فــي االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:  

-  حجم حقوق تصويت الشركة اTم بالنسبة إلى حجم وتوزيع اTطراف اTخرى التي لديها حقوق تصويت. 
-  حقوق التصويت المحتملة الجوهرية التي تملكها الشركة اTم واTطراف اTخرى.

-  الترتيبات التعاقدية اTخرى
-  النماذج التاريخية في حضور التصويت. 

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة نتائــج دمــع اTعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ.  فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع، يتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات والمطلوبــات المحتملــة المحــددة للشــركة 
المشــتراة مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ. يتــم إدراج نتائــج العمليــات المشــتراة فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة.  وال يتــم تجميعهــا مــن تاريــخ توقــف 

تلــك الســيطرة.

يعــود الربــح أو الخســارة وكل مكــون للدخــل الشــامل ا^خــر إلــى حاملــي حقــوق الملكيــة للشــركة اTم للمجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة، حتــى إذا كانــت هــذه النتائــج فــي الحصــص غيــر المســيطرة 
ــل  ــة. تتمث ــبية للمجموع ــات المحاس ــع السياس ــبية م ــاتها المحاس ــى سياس ــة لتتماش ــركات التابع ــة للش ــات المالي ــى البيان ــالت عل ــل تعدي ــم عم ــا يت ــك ضروري ــا كان ذل ــد. وكلم ــي الرصي ــز ف ــى عج ــوي عل تحت
البيانــات الماليــة المجمعــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة اTم وشــركاتها التابعــة كمــا لــو كانــت كيــان واحــد. تســتبعد بالكامــل كافــة الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة واHيــرادات والمصروفــات 

والتدفقــات النقديــة داخــل المجموعــة والمتعلقــة بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة عنــد التجميــع.

المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها:
تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. -
تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة. -
تستبعد فروق تحويل العمالت اTجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. -
تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم. -
تحقق القيمة العادلة Tي استثمار محتفظ به. -
تحقق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. -
تعيــد تصنيــف حصــة الشــركة اTم مــن البنــود المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل ا^خــر إلــى الربــح أو الخســارة أو اTربــاح المرحلــة، حيثمــا كان ذلــك مناســبا، حســبما يتطلــب اTمــر إذا كانــت المجموعــة قــد  -

قامــت مباشــرة بالتصــرف فــي الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4.2.أ  تشكيل المجموعة
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المملوكة مباشرة من قبل المجموعة: 

اسم الشركة
نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها كما في

تاريخ البيانات الماليةا�نشطة الرئيسيةمكان التأسيس31 ديسمبر

20132012

مزاولة كافة اTنشطة الكويت%97%97شركة العدان العقارية ذ.م.م  
31 ديسمبر 2013العقارية.

الكويت%80%80شركة العدان الدولية للتحصيل – ذ.م.م 
مزاولة اTنشطة العقارية 
وتحصيل اTموال نيابة عن 

أطراف أخرى.
31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2013خدمات عقاريةالكويت%99%99شركة كويت انفست العقارية – ذ.م.م  

تقديم الخدمات المالية من لبنان%100%100الشركة الدولية للتمويل ش.م.ل 
30 سبتمبر 2013 تمويل وإدارة ووساطة.

30 سبتمبر 2013 خدمات وساطةمصر%74.67%74.67شركة ايفا للسمسرة في اTوراق المالية – ش.م.م  

30 سبتمبر 2013 خدمات وساطةاTردن%65.2%65.2شركة االستشارات المالية الدولية – ذ.م.م  

30 سبتمبر 2013 خدمات عقاريةالمملكة العربية السعودية%100%100شركة انفست السعودية العقارية – ذ.م.م  

30 سبتمبر 2013 أنشطة استثماريةجنوب أفريقيا%100%100استثمار القطعة (67) – زمبالي – جنوب إفريقيا

30 سبتمبر 2013 خدمات استشارات ماليةاHمارات العربية المتحدة-%100شركة أرزان ويلث المحدودة

30 سبتمبر 2013 إدارة المشروعاتالكويت-%99شركة ارزان في سي Hدارة المشاريع ذ.م.م

30 يونيو 2013عقاراتالمملكة المتحدة%22.18%9.44شركة هيل توب 1 المحدودة

30 يونيو 2013عقاراتالمملكة المتحدة-%33.79شركة هيل توب 2 المحدودة

31 ديسمبر 2013عقاراتالمملكة المتحدة-%43.53شركة هيل توب 3 المحدودة

31 ديسمبر 2013عقاراتالمملكة المتحدة-%45.41شركة هيل توب 4 المحدودة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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4.2.أ  تشكيل المجموعة

خالل السنة، قامت الشركة اTم بإنشاء شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل في دولة اHمارات العربية المتحدة باسم شركة ارزان ويلث (دي اي اف سي) المحدودة، برأسمال بلغ 1,000,000 دوالر أمريكي 
(أي ما يعادل 283,900 دينار كويتي).  بدأت الشركة التابعة بممارسة أنشطتها خالل السنة حيث تمارس نشاط خدمات االستشارات المالية.

خالل السنة، قامت الشركة اTم بإنشاء شركة تابعة محلية جديدة باسم شركة ارزان في سي Hدارة المشاريع ذ.م.م، برأسمال بلغ 200,000 دينار كويتي وهي تقوم بإدارة المشاريع والعقارات. 

خالل السنة قامت المجموعة بالمشاركة في تأسيس شركة هيل توب 2 المحدودة – المملكة المتحدة بمبلغ 31,131 دينار كويتي بما يمثل حصة ملكية تبلغ %33.79 في هذه الشركة التابعة.

كما قامت المجموعة بالمشاركة في تأسيس شركة هيل توب 3 المحدودة – المملكة المتحدة بمبلغ 187,489 دينار كويتي بما يمثل حصة ملكية تبلغ %43.53 في هذه الشركة التابعة.

كما قامت المجموعة بالمشاركة في تأسيس شركة هيل توب 4 المحدودة – المملكة المتحدة بمبلغ 3,929,201 دينار كويتي بما يمثل حصة ملكية تبلغ %45.41 في هذه الشركة التابعة.

تأخذ المجموعة باعتبارها أنها تسيطر على شركة هيل توب 1 المملكة المتحدة المحدودة، و شركة هيل توب 2 المملكة المتحدة المحدودة، و شركة هيل توب 3 المملكة المتحدة المحدودة، وشركة هيل توب 
4 المملكة المتحدة المحدودة رغم أنها تمتلك حصة ملكية أقل من %50.   نتيجة لترتيب تعاقدي مع شركاء الطرف ا^خر، حصلت المجموعة على أغلبية حقوق التصويت من خالل أسهم الفئة ”أ“ في هذه 

الشركات، ويتعين الحصول على موافقة المجموعة على كافة القرارات التشغيلية الرئيسية. 

شركات تابعة بحصص غير مسيطرة مادية: 4.2.ب  

تعد كل من شركة ايفا للسمسرة في اTوراق المالية – ش.م.م وشركة االستشارات المالية الدولية – ذ.م.م وشركة هيل توب 3 المحدودة – المملكة المتحدة وشركة هيل توب 4 المحدودة – المملكة المتحدة 
شركات تابعة مملوكة بنسبة %74.67 و %65.2 و %43.53 و %45.41 على التوالي للمجموعة حيث أنها تمتلك فيها حصصا مادية غير مسيطرة بمبلغ 302,098 دينار كويتي و 314,119 دينار كويتي و 
10,708,324 دينار كويتي و 4,723,521 دينار كويتي (2012: 302,098 دينار كويتي و 314,119 دينار كويتي وال شيء وال شيء) على التوالي. تعد الحصص غير المسيطرة لكافة الشركات التابعة اTخرى 

غير المملوكة بنسبة %100 للمجموعة غير مادية. 

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن الحصص غير المسيطرة لشركة إيفا للسمسرة في اTوراق المالية ش.م.م وشركة االستشارات المالية الدولية ذ.م.م، وشركة هيل توب 3 المحدودة – المملكة المتحدة 
وشركة هيل توب 4 المحدودة – المملكة المتحدة قبل االستبعادات التي تتم داخل المجموعة: 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)  .4
أساس التجميع (تتمة)  4.2

شركات تابعة بحصص غير مسيطرة مادية (تتمة) 4.2.ب  

ملخص بيان المركز المالي المجمع

شركة ايفا للسمسرة في ا�وراق 
المالية – ش.م.م

شركة االستشارات المالية الدولية
ذ.م.م

شركة هيل توب 3 المملكة 
المتحدة المحدودة

شركة هيل توب 4 المملكة 
المتحدة المحدودة

20132012201320122013201220132012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

كما في 31 ديسمبر

-9,125,507-3,708,2433,663,0161,726,3291,555,27211,473,302الموجودات

-241,887-3,632,3133,568,1631,724,4901,551,868182,180الجزء المتداول

-8,883,620-75,93094,8531,8393,40411,291,122الجزء غير المتداول

---3,031,6423,039,251430,767248,4694,354,720المطلوبات

---3,031,6423,039,251430,767248,469133,149الجزء المتداول

---4,221,571----الجزء غير المتداول

-9,125,507-676,601623,7651,295,5621,306,8037,118,582حقوق الملكية

-4,143,893-505,218465,765844,706852,0363,098,719الحقوق العائدة إلى مالكي الشركة اTم

-4,981,614-171,383158,000450,856454,7674,019,863حصص غير مسيطرة

676,601623,7651,295,5621,306,8037,118,582-9,125,507-

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)  .4
أساس التجميع (تتمة)  4.2

شركات تابعة بحصص غير مسيطرة مادية (تتمة) 4.2.ب  

ملخص بيان الدخل
شركة هيل توب 3 المحدودةشركة االستشارات المالية الدولية ذ.م.مشركة ايفا للسمسرة في ا�وراق المالية – ش.م.م

201320122013201220132012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

-476,475362,72781,17461,016405,928اHيرادات

-(11,996)(97,807)(91,442)(247,155)(254,337)مصاريف إدارية

--(918,105)(1,762)(590,986)(9,050)مصاريف أخرى

-393,932(954,896)(12,030)(475,414)213,088ربح/(خسارة) التشغيل

-(552,068)(8,439)(5,516)(107,962)(93,307)تكاليف تمويل

-(158,136)(963,335)(17,546)(583,376)119,781ربح/(خسارة) السنة

-(158,136)(963,335)(17,546)(583,376)119,781إجمالي دخل/(خسارة) شاملة للسنة 

-العائد إلى:

(68,837)(628,094)(11,505)(435,607)89,440مالكي الشركة اTم

-(89,299)(335,241)(6,041)(147,769)30,341حصص غير مسيطرة

119,781(583,376)(17,546)(963,335)(158,136)-

ملخص بيان التدفقات النقدية

شركة ايفا للسمسرة في ا�وراق 
المالية – ش.م.م

شركة االستشارات المالية الدولية 
ذ.م.م

شركة هيل توب 3 المملكة المتحدة 
المحدودة

شركة هيل توب 4 المملكة المتحدة 
المحدودة

20132012201320122013201220132012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

----235,568(31,677)256,977390,828التدفقات النقدية من اTنشطة التشغيلية

----1,20568,79388,665(6,855)التدفقات النقدية من اTنشطة االستثمارية

----(2,900)10,239--التدفقات النقدية من اTنشطة التمويلية

----250,122392,03347,355321,333صافي التدفقات النقدية الداخلية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)  .4
أساس التجميع (تتمة)  4.2

4.2.ب  حصص في منشآت غير مهيكلة: 
ليس لدى المجموعة حصصا في منشآت  غير مهيكلة.

دمج ا�عمال  4.3
تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة االســتحواذ عنــد المحاســبة عــن عمليــات دمــج اTعمــال.  يتــم احتســاب المقابــل المحــول مــن قبــل المجموعــة للحصــول علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة بمجمــوع مبلــغ 
القيــم العادلــة للموجــودات التــي حولتهــا المجموعــة بتاريــخ االســتحواذ، أو المطلوبــات التــي تكبدتهــا المجموعــة أو حقــوق الملكيــة التــي أصدرتهــا المجموعــة، والتــي تتضمــن القيمــة العادلــة Tي أصــل أو التــزام 
ينشــأ عــن ترتيــب مقابــل محتمــل.   يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء كمصاريــف عنــد حدوثهــا. بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال، يقــوم المشــتري بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة إمــا بالقيمــة 

العادلــة أو بنســبة الحصــة فــي صافــي قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة.

عنــد تحقيــق دمــج اTعمــال فــي مراحــل، فــإن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء لحصــة ملكيــة المشــتري المحتفــظ بهــا ســابق4 فــي الشــركة المشــتراة يتــم إعــادة قياســها وفــق القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ 
الشــراء مــن خــالل بيــان الدخــل المجمــع.

تقــوم المجموعــة بــإدراج الموجــودات المشــتراة والمطلوبــات المفترضــة المحــددة ضمــن دمــج اTعمــال بغــض النظــر عــن مــا إذا كان قــد تــم إدراجهــا ســابقا فــي البيانــات الماليــة للشــركة المشــتراة قبــل عمليــة 
االســتحواذ.  يتــم قيــاس الموجــودات المشــتراة والمطلوبــات المفترضــة بشــكل عــام بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ.  

عندمــا تقــوم المجموعــة بشــراء أعمــال، تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقــدرة لغــرض تحديــد التصنيــف المناســب وفقــ4 للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا 
فــي تاريــخ الشــراء. ويتضمــن هــذا الفصــل بيــن المشــتقات فــي العقــود اTصليــة للشــركة المشــتراة.

يتــم إثبــات الشــهرة بعــد إدراج الموجــودات غيــر الملموســة المحــددة بشــكل منفصــل.  وقــد تــم احتســابها باعتبارهــا الزيــادة فــي مبلــغ (أ) القيمــة العادلــة للمقابــل المحــول، (ب) المبلــغ المــدرج Tي حصــة غيــر 
مســيطرة فــي الشــركة المشــتراة، و (ج) القيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ Tي حقــوق ملكيــة حاليــة فــي الشــركة المشــتراة، تزيــد عــن القيــم العادلــة بتاريــخ االســتحواذ لصافــي الموجــودات المحــددة. إذا كانــت 

القيــم العادلــة لصافــي الموجــودات المحــددة تتجــاوز المبلــغ المحتســب أعــاله، فإنــه يتــم إدراج المبلــغ الزائــد (أي ربــح شــراء مــن الصفقــة) فــي بيــان الدخــل المجمــع مباشــرة.  

الشهرة  4.4
ــة  ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــا خس ــة ناقص ــهرة بالتكلف ــر الش ــهرة. وتظه ــن الش ــل ع ــكل منفص ــة بش ــا والمثبت ــددة إفرادي ــر المح ــال غي ــج اTعم ــن دم ــة ع ــتقبلية الناتج ــة المس ــع االقتصادي ــهرة المناف ــل الش تمث

ــة.  المتراكم

تحقق اFيرادات  4.5
تتحقق اHيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وعندما يكون باHمكان قياس اHيرادات بصورة موثوق بها بغض النظر عن تاريخ الدفع.

يتــم قيــاس اHيــرادات الناتجــة مــن تقديــم الخدمــات بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو المزمــع تقديمهــا، بعــد اســتبعاد الضرائــب أو المرتجعــات أو الخصومــات. تقــوم المجموعــة بتطبيــق معاييــر 
تحقــق اHيــرادات المبينــة أدنــاه علــى كل عنصــر مــن عناصــر اHيــرادات بشــكل منفصــل.  

إيرادات من تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة  4.5.1
يتــم احتســاب الفوائــد علــى التســهيالت االئتمانيــة فــي بدايــة التعاقــد مــع العميــل، ويقـــوم العميــل بتســديد كامــل المبلــغ المســتحق (متضمنــا الفوائــد) علــى أقســاط شــهريه متســاوية وعلــى فتــرة التعاقــد. 
يتــم توزيــع الفوائــد علــى مــدة العقــد باســتخدام طريقــة ”الفائــدة الفعليــة“. ويتــم اعتبــار الفائــدة المتعلقــة باTقســاط القائمــة كدخــل مؤجــل وتضمينــه فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع كخصــم مــن ذمــم 

التســهيالت االئتمانيــة. 
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السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)  .4
تحقق اHيرادات (تتمة)  4.5

إيراد عمولة  4.5.2
يتم قيد إيرادات العمولة في بيان الدخل المجمع بتاريخ التعاقد مع العميل.

إيرادات فوائد  4.5.3
يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إيرادات إيجار  4.5.4
يتم االعتراف بإيرادات اHيجارات على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقود ذات الصلة.

إيرادات توزيعات أرباح  4.5.5
يتم إثبات إيرادات توزيعات اTرباح عند ثبوت الحق في تحصيلها.

إيرادات أتعاب من تقديم خدمات معامالت   4.5.6
يتــم إدراج اTتعــاب الناتجــة مقابــل تقديــم خدمــات معينــة وخدمــات وســاطة ومعامــالت االكتتــاب فــي الديــن وحقــوق الملكيــة للغيــر أو الناتجــة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض بشــأن معاملــة للغيــر 

عنــد إتمــام تلــك المعاملــة. 

مصاريف تشغيلية  4.6
يتم إثبات مصاريف التشغيل في بيان الدخل المجمع عند االستفادة من الخدمة أو بتاريخ مصدرها. 

تكاليف تمويل  4.7
يتم إثبات تكاليف التمويل على أساس توزيع نسبي زمني مع اTخذ باالعتبار الرصيد القائم للقروض المستحقة ومعدل الفائدة عليها.

إن تكاليــف التمويــل التــي تتعلــق مباشــرة بحيــازة أو إنشــاء أصــل يحتــاج إنشــاؤه إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة لكــي يصبــح جاهــزi لالســتخدام المحــدد لــه أو بيعــه يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة ذلــك اTصــل.  تنتهــي 
رســملة تكاليــف التمويــل عندمــا تكتمــل علــى نحــو واضــح كافــة اTنشــطة الالزمــة Hعــداد اTصــل للغــرض المقصــود منــه أو بيعــه. يتــم االعتــراف بتكاليــف التمويــل اTخــرى كمصاريــف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا 

. فيها

الضرائـب  4.8
ضريبة دعم العمالة الوطنية  4.8.1

تحتســب ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــ4 للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر الماليــة رقــم 24 لســنة 2006 بواقــع %2.5 مــن ربــح المجموعــة الخــاص بمالكــي الشــركة اTم الخاضــع للضريبــة. وفقــ4 
للقانــون، يجــب اقتطــاع اHيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات اTربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  4.8.2
تحتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة %1 مــن ربــح المجموعــة الخــاص بمالكــي الشــركة اTم الخاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة االحتســاب المعدلــة بنــاء علــى قــرار أعضــاء مجلــس المؤسســة 

والــذي ينــص علــى أن اHيــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة، ومكافــآت أعضــاء مجلــس اHدارة والتحويــل إلــى االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصــة. 

الزكاة  4.8.3
تحتسب حصة الزكاة بنسبة %1 من ربح المجموعة الخاص بمساهمي الشركة اTم وفقا لقرار وزارة المالية رقم 58/2007 الساري المفعول اعتبارا من 10 ديسمبر 2007.

بموجب لوائح ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح بترحيل أي خسائر إلى السنوات المستقبلية أو ردها لسنوات سابقة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013



 مجموعة ارزان المالية - التقرير السنوي 382013     

مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

السياسات المحاسبية المهمة (تتمة)  .4

التقارير القطاعية  4.9
لــدى المجموعــة أربعــة قطاعــات تشــغيلية: وهــي التســهيالت االئتمانيــة واالســتثمارات والعقــارات والوســاطة. عنــد تحديــد قطاعــات التشــغيل هــذه، تتبــع اHدارة خطــوط الخدمــات الخاصــة بالمجموعــة التــي 

تمثــل المنتجــات والخدمــات الرئيســية.  يتــم إدارة كل قطــاع بشــكل مســتقل حيــث يتطلــب مناهــج ومــوارد مختلفــة.  إن جميــع التحويــالت بيــن القطاعــات تتــم بأســعار تجاريــة بحتــة.

Tغــراض اHدارة، تســتخدم المجموعــة نفــس سياســات القيــاس المســتخدمة فــي البيانــات الماليــة.  إضافــة إلــى ذلــك، ال يتــم توزيــع الموجــودات والمطلوبــات غيــر المتعلقــة مباشــرة بأنشــطة عمــل أي قطــاع 
تشــغيل إلــى أي مــن هــذه القطاعــات. 

استثمار في شركات زميلة  4.10
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة يكــون للمجموعــة تأثيــر مهــم عليهــا وهــي ليســت شــركة تابعــة أو حصــة فــي مشــروع مشــترك. إن التأثيــر الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المالية والسياســات 

التشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا لكنــه ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هذه السياســات.

ــة  ــة لحص ــة باHضاف ــي بالتكلف ــز المال ــان المرك ــخ بي ــة بتاري ــة المجموع ــات حص ــة إثب ــذه الطريق ــب ه ــة وتتطل ــوق الملكي ــة حق ــ4 لطريق ــة وفق ــركات الزميل ــي الش ــة ف ــتثمار المجموع ــن اس ــبة ع ــم المحاس يت
المجموعــة فــي كافــة التغيــرات الالحقــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة ناقصــ4 أي انخفــاض فــي القيمــة، ويعكــس بيــان الدخــل المجمــع حصــة المجموعــة فــي نتائــج أعمــال الشــركات الزميلــة.

إن أي زيادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي القيمة العادلة المحددة  للموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة للشركة الزميلة المسجلة بتاريخ االمتالك يتم االعتراف بها كشهرة.

يتــم إدراج الشــهرة ضمــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار ويتــم فحــص انخفــاض قيمتهــا كجــزء مــن قيمــة هــذا االســتثمار. يتــم االعتــراف فــي الحــال فــي بيــان الدخــل المجمــع بــأي زيــادة، بعــد إعــادة التقديــر 
ــة المحــددة عــن تكلفــة االمتــالك. ــات وااللتزامــات الطارئ ــة للموجــودات والمطلوب لحصــة الشــركة اTم فــي القيمــة العادل

يتــم تخفيــض توزيعــات اTربــاح المســتلمة مــن الشــركة الزميلــة مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. إن التعديــالت علــى القيمــة الدفتريــة يمكــن أن تكــون أيضــ4 ضروريــة Hثبــات التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي 
الشــركة الزميلــة التــي تنتــج عــن التغيــرات فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة. يتــم االعتــراف فــي الحــال فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع بالتغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن حقــوق ملكيــة 

ــركة الزميلة. الش

عندمــا تتســاوى أو تزيــد حصــة المجموعــة فــي الخســائر مــن الشــركة الزميلــة عــن حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة متضمنــ4 أيــة ذمــم مدينــة غيــر مضمونــة، فــال تعتــرف المجموعــة بخســائر إضافيــة مــا 
لــم تتكبــد التزامــات أو أن تقــوم بإجــراء دفعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة. 

يتــم حــذف اTربــاح غيــر المحققــة مــن العمليــات الماليــة مــع الشــركة الزميلــة بحــدود حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة، ويتــم حــذف الخســائر غيــر المحققــة أيضــ4 مــا لــم توفــر المعاملــة دليــًال علــى 
انخفــاض فــي قيمــة اTصــل المحــول.

يتم إجراء تقييم النخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة عندما يوجد دليل على انخفاض قيمة اTصل أو عندما تكون الخسائر التي تم االعتراف بها في سنوات سابقة لم تعد قائمة.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة بتاريــخ البيانــات الماليــة للشــركة اTم أو بتاريــخ مبكــر ال يزيــد عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ البيانــات الماليــة للشــركة اTم ويتــم اســتخدام سياســات محاســبية متماثلــة. 
وحيثمــا يكــون ذلــك عمليــ4 فإنــه يتــم إدخــال تعديــالت بآثــار العمليــات المهمــة أو اTحــداث اTخــرى التــي أجريــت بيــن تاريــخ البيانــات الماليــة للشــركات الزميلــة وتاريــخ البيانــات الماليــة للشــركة اTم.

عندمــا تفقــد الشــركة تأثيــرا جوهريــا علــى المجموعــة الزميلــة تقــوم المجموعــة بقيــاس وإثبــات أي اســتثمار محتفــظ لــه بقيمتــه العادلــة. أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان تأثيــر 
جوهــري عليهــا والقيمــة العادلــة لالســتثمار المحتفــظ بــه والمحصــل المجموعــة البيــع يتــم إثباتــه فــي بيــان الدخــل المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ا�دوات المالية  4.11
التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق  4.11.1

ــا بالقيمــة العادلــة المعدلــة بتكاليــف المعامــالت، باســتثناء تلــك المدرجــة  ــات الماليــة عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــا فــي اTحــكام التعاقديــة لــtداة الماليــة وتقــاس مبدئي يتــم تحقــق الموجــودات والمطلوب
ــاه. بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. القيــاس الالحــق للموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبيــن أدن

يتم إلغاء اTصل المالي (وأينما كان ذلك منطبق4 إلغاء جزء من اTصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة) عند: 
انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من اTصل. 

تحويــل المجموعــة لحقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن اTصــل أو أنهــا أخــذت علــى عاتقهــا التزامــ4 بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل بــدون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف آخــر بموجــب  ترتيبــات 
”التمريــر البينــي“. 

تحويل المجموعة بشكل أساسي جميع مخاطر ومنافع اTصل. 
لم تحول المجموعة ولم تحتفظ، على نحو جوهري، بكامل المخاطر والمنافع المرتبطة باTصل إال أنها حولت السيطرة على اTصل.

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل الحــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن تلــك الموجــودات الماليــة وعندمــا تدخــل المجموعــة فــي ترتيبــات القبــض والدفــع ولــم تقــم بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا اTصــل أو 
تحويــل الســيطرة علــى اTصــل، ويتحقــق اTصــل الجديــد بمقــدار اســتمرار ســيطرة المجموعــة علــى هــذا اTصــل.

يتــم إلغــاء االلتــزام المالــي عندمــا يتــم الوفــاء بااللتــزام أو إلغــاؤه أو نفــاذه. عندمــا يتــم اســتبدال التــزام قائــم بالتــزام آخــر مــن نفــس المقتــرض بشــروط مختلفــة إلــى حــد كبيــر أو أن يتــم تغييــر شــروط االلتــزام 
المالــي بشــكل كبيــر فــإن هــذا االســتبدال أو التعديــل يعامــل كإلغــاء لاللتــزام اTصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد، ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن المبالــغ الدفتريــة المتعلقــة بذلــك فــي بيــان الدخــل المجمــع.

التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية  4.11.2
لغرض القياس الالحق، فان الموجودات المالية يتم تصنيفها إلى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:

• قروض وذمم مدينة؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل؛

• استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛
• موجودات مالية متاحة للبيع.

إن كافــة الموجــودات الماليــة، غيــر تلــك المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل، تخضــع للمراجعــة للتأكــد مــن عــدم انخفــاض قيمتهــا علــى اTقــل بتاريــخ كل بيانــات ماليــة وذلــك لتحديــد فيمــا إذا كان 
هنــاك أي دليــل موضوعــي بــأن أحــد الموجــودات الماليــة أو مجموعــة موجــودات ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة لــكل فئــة مــن فئــات الموجــودات الماليــة 

المبينــة أدنــاه. 

- قروض وذمم مدينة
القــروض والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة وغيــر مســعرة فــي ســوق نشــط. بعــد اHثبــات المبدئــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل 

الفائــدة الفعليــة ناقصــ4 مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم حــذف الخصــم عندمــا يكــون تأثيــره غيــر مــادي.

بالنســبة للذمــم المدينــة الفرديــة الكبيــرة فإنــه يتــم خفــض قيمتهــا عندمــا يتأخــر اســتحقاقها أو يوجــد دليــل موضوعــي آخــر بــأن طــرف آخــر ســوف يعجــز عــن الســداد. بالنســبة للذمــم المدينــة التــي ال تعتبــر قــد 
انخفضــت قيمتهــا بشــكل فــردي، يتــم مراجعــة انخفــاض قيمتهــا كمجموعــة، وذلــك بالرجــوع إلــى قطــاع ومنطقــة طــرف مقابــل وغيرهــا مــن خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة.  عنــد ذلــك يســتند تقديــر 

خســارة انخفــاض القيمــة علــى معــدالت التأخــر التاريخيــة اTخيــرة للطــرف المقابــل لــكل مجموعــة محــددة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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تقوم المجموعة بتصنيف القروض والذمم المدينة إلى الفئات التالية:

النقد والنقد المعادل
يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن نقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك ومؤسســات ماليــة أخــرى وودائــع قصيــرة اTجــل تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر ناقصــا الســحب علــى المكشــوف وال تخضــع لمخاطــر 

هامــة للتغيــرات فــي القيمــة.

ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة
يتــم إثبــات ذمــم التســهيالت االئتمانيــة فــي بيــان المركــز المالــي بالتكلفــة المطفــأة، ناقًصــا المخصصــات العامــة والمحــددة.  يتــم وضــع المخصصــات المحــددة مــن أجــل تخفيــض الذمــم المدينــة التــي انخفضــت 
قيمتهــا إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد المقــدرة ويتــم وضــع المخصصــات العامــة بمعــدل %1 لذمــم التســهيالت االئتمانيــة التــي لــم يتــم عمــل مخصصــات محــددة لهــا، وذلــك لتوفيــر المخصصــات للخســائر التــي 
يعــرف بالخبــرة أن موجــودة، ولكــن لــم يتــم تحديدهــا بعــد، وفــق تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي فــي هــذا الصــدد.  تســتند القيــم الممكــن تحقيقهــا إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المخصومــة 

بمعــدل الفائــدة الفعلــي اTصلــي علــى أســاس محفظــة لمجموعــات الذمــم المدينــة المتماثلــة.

ذمم مدينة وموجودات أخرى
تســجل الذمــم المدينــة والموجــودات اTخــرى بالمبلــغ اTصلــي ناقصــا مخصــص أي مبالــغ ال يمكــن تحصيلهــا.  يتــم تقديــر الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يصبــح تحصيــل المبلــغ بالكامــل لــم يعــد 

محتمــال. يتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد اســتحقاقها.

مستحق من أطراف ذات صله
يتمثل مستحق من أطراف ذات صله في موجودات مالية تنتجها المجموعة بتقديم اTموال مباشرة إلى المقترض وهي ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق نشط. 

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يعتمــد تصنيــف االســتثمارات علــى أنهــا موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل علــى كيفيــة مراقبــة اHدارة Tداء هــذه االســتثمارات. عندمــا ال يتــم تصنيــف االســتثمارات علــى أنهــا اســتثمارات 
بغــرض المتاجــرة ولكــن يتــاح بســهولة الوثــوق بالقيمــة العادلــة، وأن التغيــر فــي القيمــة العادلــة يتــم التعامــل معــه كجــزء مــن بيــان الدخــل المجمــع، يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل عنــد 

التحقــق المبدئــي. كمــا أن جميــع اTدوات الماليــة المشــتقة تنــدرج تحــت هــذه الفئــة.

ــى  ــوع إل ــا بالرج ــم تحديده ــة يت ــذه الفئ ــي ه ــة ف ــودات المالي ــة للموج ــم العادل ــا أن القي ــع. كم ــل المجم ــان الدخ ــي بي ــجل ف ــائر تس ــاح أو الخس ــة واTرب ــة العادل ــة بالقيم ــذه الفئ ــي ه ــودات ف ــاس الموج ــم قي يت
ــط. ــوق نش ــود س ــدم وج ــد ع ــم عن ــات تقيي ــتخدام تقني ــطة أو باس ــواق النش ــالت اTس معام

- استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   
االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة والتــي لهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت بخــالف القــروض والذمــم المدينــة. ُتصنــف االســتثمارات 

ــا بأذونــات قابلــة للتحويــل ضمــن هــذه الفئــة. كاســتثمارات محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق إذا كان للمجموعــة نيــة وقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق. تحتفــظ المجموعــة حالي

يتــم قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات، يتم 
تحديــده بالرجــوع إلــى تصنيــف ائتمانــي خارجــي، يتــم قيــاس اTصــل المالــي بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.  أي تغييــرات علــى القيمــة المدرجــة لالســتثمار، بمــا فيهــا خســائر االنخفــاض 

فــي القيمــة، يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع.

- الموجودات المالية المتاحة للبيع
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة إما محددة لهذه الفئة أو غير مؤهلة Hدراجها في أي فئات أخرى للموجودات المالية. 
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الموجــودات الماليــة التــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق فيتــم إثباتهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة إن وجــدت.  يتــم تســجيل تكاليــف انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل 
المجمــع. إن جميــع الموجــودات الماليــة اTخــرى المتاحــة للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. كمــا أن اTربــاح والخســائر تســجل فــي اHيــرادات الشــاملة اTخــرى وتــدرج ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق 
الملكيــة، باســتثناء خســائر انخفــاض القيمــة، وفروقــات تحويــل العمــالت اTجنبيــة علــى الموجــودات النقديــة  تســجل فــي بيــان الدخــل. وعنــد اســتبعاد اTصــل أو التأكــد مــن انخفــاض قيمتــه يتــم إعــادة تصنيــف 

الربــح أو الخســارة المتراكمــة، التــي تــم إثباتهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل ا^خــر، مــن احتياطــي القيمــة العادلــة إلــى بيــان الدخــل ويظهــر كتعديــل إعــادة تصنيــف ضمــن بيــان الدخــل الشــامل ا^خــر.

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع. وفــي حالــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة 
المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع، يتضمــن الدليــل الموضوعــي هبوطــا جوهريــا أو طويــال فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات حقــوق الملكيــة Tدنــى مــن تكلفتهــا. يتــم تقييــم ”االنخفــاض الجوهــري“ مقابــل 
التكلفــة اTصليــة لالســتثمار و“االنخفــاض المتواصــل“ مقابــل الفتــرة التــي كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أقــل مــن تكلفتهــا اTصليــة.  وحيثمــا كان هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة، يتــم حــذف الخســارة التراكميــة 

مــن الدخــل الشــامل ا^خــر ويتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

يتــم تســجيل رد خســائر انخفــاض القيمــة فــي الدخــل الشــامل ا^خــر، باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي هــي عبــارة عــن أوراق ديــن تســجل فــي بيــان الدخــل المجمــع فقــط إذا كان باHمــكان ربــط الــرد بشــكل 
موضوعــي بحــدث حصــل بعــد تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة.

التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية  4.11.3

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة مستحق إلى بنوك وذمم دائنة ومطلوبات أخرى ومستحق إلى أطراف ذات صله وقروض Tجل ومرابحة دائنة. 

يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

- المطلوبات المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تــدرج هــذه المطلوبــات باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة.  يتــم تصنيــف المســتحق إلــى البنــوك وذمــم دائنــة ومطلوبــات أخــرى والمســتحق إلــى أطــراف ذات صلــة والقــروض Tجــل والمرابحــة الدائنــة 

كمطلوبــات ماليــة بخــالف تلــك المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل.

- قروض �جل ومستحق إلى البنوك  
تقــاس كافــة القــروض Tجــل والمســتحق إلــى البنــوك الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. يتــم تســجيل اTربــاح أو الخســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع عند عــدم تحقــق المطلوبات 

وأيضــا مــن خــالل طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة وعمليــة اHطفاء.

- ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
يتم تسجيل ذمم دائنة ومطلوبات أخرى عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع وخدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير أو لم تصدر. 

- مرابحة دائنة
تمثــل المرابحــة الدائنــة المبلــغ المســتحق علــى أســاس الدفــع المؤجــل لموجــودات تــم شــراؤها وفقــ4 لترتيبــات مرابحــة.  يتــم إثبــات المرابحــة الدائنــة بالمبلــغ اHجمالــي للذمــم الدائنــة، ناقصــا تكلفــة التمويــل 

المؤجلــة. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل المؤجلــة علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي يأخــذ فــي االعتبــار معــدل االقتــراض الخــاص بهــا والرصيــد القائــم.

يتم إدراج جميع التكاليف المتعلقة باTرباح ضمن تكاليف التمويل.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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4.12  التكلفة المطفأة لyدوات المالية
يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة. إن عمليــة االحتســاب تأخــذ بعيــن االعتبــار أي عــالوة أو خصــم علــى الشــراء وتتضمــن تكاليــف ورســوم المعاملــة 

التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعليــة.

4.13  المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية
يتــم إثبــات كافــة المشــتريات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة، أي، التاريــخ الــذي تتعهــد فيــه الجهــة بشــراء أو بيــع اTصــل. إن الشــراء أو البيــع بالطريقــة العاديــة هــي مشــتريات أو 

مبيعــات الموجــودات  الماليــة التــي تتطلــب تســليمها ضمــن إطــار الزمــن المتعــارف عليــه بشــكل عــام بموجــب القوانيــن أو اTعــراف الســائدة فــي الســوق.

مقاصة ا�دوات المالية  4.14
تتــم المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وصافــي المبلــغ المبيــن فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع إذا كانــت هنــاك حقــوق قانونيــة حاليــة قابلــة التنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وتوجــد نيــة 

الســداد علــى أســاس الصافــي أو اســترداد الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد.

القيمة العادلة لyدوات المالية  4.15
تتحــدد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاجــر بهــا فــي أســواق ماليــة منظمــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بالرجــوع إلــى اTســعار المعلنــة فــي الســوق أو عــروض أســعار المتــداول (ســعر الشــراء للمراكــز الطويلــة 

وســعر العــرض للمراكــز القصيــرة)، بــدون أي خصــم لتكاليــف المعاملــة. 
بالنســبة لــtدوات الماليــة فــي أســواق غيــر نشــطة، تتحــدد القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب تقييــم مناســبة. تتضمــن هــذه اTســاليب اســتخدام معامــالت حديثــة فــي الســوق بشــروط تجاريــة بحتــة أو الرجــوع إلــى 

القيمــة العادلــة الحاليــة Tداة أخــرى مماثلــة إلــى حــد كبيــر، أو تحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة أو نمــاذج تقييــم أخــرى.
هناك تحليل للقيمة العادلة لtدوات المالية وتفاصيل أخرى عن كيفية قياسها مبينة في إيضاح 31.

انخفاض قيمة الموجودات المالية  4.16
بتاريــخ كل مركــز مالــي يتــم إجــراء تقديــر فيمــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي بــأن يكــون أصــل مالــي محــدد أو مجموعــة موجــودات ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. وفــي حالــة وجــود هــذا الدليــل يتــم إثبــات خســائر 

انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة كمــا يلــي:
بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة فــإن انخفــاض القيمــة هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المخصومــة المســتقبلية باســتخدام أســعار الســوق الحاليــة للعائــد Tصــل 
مالــي مشــابه.

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فــإن قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة هــي الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بمعــدل الفائــدة 
الفعليــة اTصلــي.

ــط االنخفــاض بصــورة  يتــم تســجيل عكــس انخفــاض قيمــة الخســائر المســجل فــي الســنوات الســابقة عندمــا يظهــر مؤشــر علــى عــدم وجــود خســائر انخفــاض قيمــة اTصــل المالــي أو انخفاضهــا ويمكــن رب
موضوعيــة بحيــث يقــع بعــد تســجيل انخفــاض القيمــة. باســتثناء عكــس خســائر انخفــاض القيمــة المتعلقــة بــأدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع فــإن كافــة عمليــات عكــس انخفــاض القيمــة يتــم 
إدراجهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز معــه القيمــة الدفتريــة لtصــل تكلفتــه المطفــأة فــي تاريــخ العكــس. إن عمليــات عكــس انخفــاض القيمــة المتعلقــة بــأدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة 

كمتاحــة للبيــع تــدرج فــي احتياطــي القيمــة العاد لــة. 

4.17  اختبار انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير المالية
لغــرض تقديــر مبلــغ االنخفــاض، يتــم تجميــع اTصــول إلــى أدنــى مســتويات تشــير إلــى تدفقــات نقديــة بشــكل كبيــر (وحــدات منتجــة  للنقــد). وبنــاء عليــه، يتــم اختبــار انخفــاض قيمــة بعــض مــن تلــك الموجــودات 
وبشــكل منفــرد ويتــم اختبــار البعــض ا^خــر علــى أنــه وحــدة منتجــة للنقــد. يتــم توزيــع الشــهرة علــى تلــك الوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي يكــون مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن ســبل التعــاون المتعلقــة بدمــج 

اTعمــال وتمثــل أقــل مســتوى تــم وضعــه مــن قبــل إدارة المجموعــة للعوائــد المرجــوة مــن هــذا الدمــج لغــرض مراقبــة الشــهرة. 

يتم اختبار الوحدات المنتجة للنقد تلك والتي تم توزيع الشهرة عليها (المحددة من قبل إدارة المجموعة على أنها معادلة لقطاعاتها التشغيلية) لغرض االنخفاض في القيمة مرة كل سنة على اTقل.  

كما يتم اختبار كافة مفردات الموجودات اTخرى أو الوحدات المنتجة للنقد في أي وقت تكون هناك ظروف أو تغيرات تشير إلى أن القيمة المدرجة قد ال يكون من الممكن استردادها.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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4.17  اختبار انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير المالية (تتمة)

يتــم إثبــات خســارة انخفــاض القيمــة بالمبلــغ الــذي يتجــاوز القيمــة الدفتريــة لtصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد القيمــة الممكــن اســتردادها، التــي تمثــل القيمــة العادلــة ناقصــ4 التكاليــف حتــى البيــع والقيمــة التشــغيلية 
أيهمــا أكبــر. لتحديــد القيمــة التشــغيلية تقــوم اHدارة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن كل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد وكذلــك تحديــد معــدل الفائــدة المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة 
لتلــك التدفقــات النقديــة. إن البيانــات المســتخدمة Hجــراءات اختبــار انخفــاض القيمــة ترتبــط مباشــرة بآخــر موازنــة معتمــدة للمجموعــة معدلــة حســب الــالزم الســتبعاد تأثيــر عمليــات إعــادة التنظيــم وتحســين 

اTصــل المســتقبلية. تتحــدد عوامــل الخصــم إفراديــا لــكل وحــدة منتجــة للنقــد وتعكــس تقييــم اHدارة لســجالت المخاطــر المعنيــة، مثــل عوامــل مخاطــر الســوق وعوامــل المخاطــر المرتبطــة بأصــل محــدد.

ــى  ــب عل ــة بالتناس ــي القيم ــاض ف ــارة انخف ــل أي خس ــم تحمي ــد. يت ــة للنق ــدة المنتج ــك الوح ــة بتل ــهرة مرتبط ــة Tي ش ــة الدفتري ــن القيم ــل أوال م ــد تقل ــة للنق ــدات المنتج ــة للوح ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف إن خس
الموجــودات اTخــرى فــي الوحــدة المولــدة للنقــد. وباســتثناء الشــهرة، يتــم إعــادة تقييــم جميــع الموجــودات الحقــا للتحقــق مــن وجــود مؤشــرات علــى أن خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المدرجــة ســابقا لــم تعــد 

موجــودة. يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تزيــد القيمــة المســتردة للوحــدة المولــدة للنقــد عــن قيمتهــا الدفتريــة.

عقارات للمتاجرة  4.18
يتــم إثبــات عقــارات للمتاجــرة بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل.  التكلفــة هــي المصاريــف المتكبــدة لوضــع العقــار فــي حالتــه الحاليــة بمــا فــي ذلــك تكلفــة التمويــل المحــددة.  صافــي 

القيمــة الممكــن تحقيقهــا تســتند إلــى ســعر البيــع المقــدر ناقًصــا أيــة تكاليــف أخــرى متوقــع تكبدهــا عنــد االكتمــال واالســتبعاد.

عقارات استثمارية  4.19
تتمثــل العقــارات االســتثمارية فــي تلــك العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض التأجيــر/أو الزيــادة فــي قيمتهــا ويتــم محاســبتها باســتخدام نمــوذج التكلفــة. تقــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئيــا بالتكلفــة التــي تمثــل 

ســعر الشــراء وأيــة مصروفــات متعلقــة مباشــرة بهــذه االســتثمارات المشــتراة، والتكلفــة بتاريــخ اكتمــال البنــاء أو التطويــر للعقــارات التــي شــيدتها الشــركة. 

ــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع االســتثمارات العقاريــة يتــم  ــا للتحقــق المبدئــي، يتــم إدراج االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة ناقصــ4 خســائر االســتهالك المتراكــم وأيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة. إن اTرب والحًق
إدراجهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

العمــر اHنتاجــي المقــدر الحتســاب االســتهالك، باســتثناء اTراضــي، هــو 25 ســنة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.  كمــا تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة المدرجــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة علــى أســاس فــردي لتقييــم 
مــا إذا كان يتــم تســجيلها بالزيــادة عــن قيمهــا المســتردة.  يتــم أخــذ مخصــص لخســائر االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت، عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة القيمــة المســتردة. 

ــبة  ــرة للمحاس ــة المعتب ــان التكلف ــك، ف ــغله المال ــار يش ــى عق ــتثماري إل ــار االس ــن العق ــل م ــبة للتحوي ــتخدام.  بالنس ــي االس ــر ف ــاك تغي ــون هن ــا يك ــط عندم ــتثمارية فق ــارات االس ــن العق ــى أو م ــالت إل ــم التحوي تت
الالحقــة هــي القيمــة العادلــة بتاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.  فــإذا أصبــح العقــار الــذي يشــغله المالــك عقــارا اســتثماريا، عندهــا تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن هــذا العقــار وفقــا للسياســة المدرجــة ضمــن بنــد 

الممتلــكات والمعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.

ممتلكات ومعدات  4.20
يتم تسجيل اTراضي بالتكلفة ناقًصا أية خسائر انخفاض في القيمة بناًء على تقارير مقيمين مستقلين مؤهلين.

النفقــات الرأســمالية علــى الموجــودات خــالل اHنشــاء عنــد اكتمــال الرســومات الهندســية أو عندمــا تحصــل المجموعــة علــى رخصــة للتطويــر مــن الســلطات الرســمية أو تكــون قــد بــدأت أعمــال اHنشــاءات عليهــا 
يتــم ترحيلهــا علــى أنهــا مبانــي قيــد اHنشــاء. والحًقــا يتــم تحميــل هــذه التكاليــف علــى بيــان الدخــل المجمــع فــي حالــة التخلــي عــن المشــروع، أو، فــي حالــة اكتمــال المشــروع، يتــم رســملتها وتحويلهــا إلــى فئــة 
الممتلــكات والمعــدات المناســبة، ومــن ذلــك الوقــت يتــم تحميــل االســتهالك باســتخدام المعــدل المطبــق علــى الفئــة المعنيــة. يتــم رســملة الفائــدة المتكبــدة علــى اTمــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا خصيصــا 

لتمويــل أنشــطة اHنشــاء باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة المتكبــدة خــالل اHنشــاء.

يتــم إدراج موجــودات الممتلــكات والمعــدات اTخــرى بالتكلفــة ناقصــ4 االســتهالك المتراكــم.  تقــوم المجموعــة باســتهالك هــذه الموجــودات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت بمعــدالت مقــدرة لالســتهالك 
الكامــل لتكلفــة الممتلــكات والمعــدات علــى مــدار أعمارهــا اHنتاجيــة المتوقعــة.

يتم مراجعة العمر اHنتاجي وطريقة االستهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة وفترة االستهالك متفقتين مع المنفعة االقتصادية المتوقعة مـن بنود الممتلكات وفي حالة الممتلكات المستأجرة، يتم تحديد 
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العمر اHنتاجي المتوقع لها على نفس اTساس المتبع بالنسبة للموجودات المملوكة، أو فترة عقد التأجير ذي الصلة، إذا كانت أقصر. 

يتم تحديث تقديرات القيمة المتبقية المادية وتقديرات العمر اHنتاجي الالزم، سنويا على اTقل.

عند بيع الموجودات أو استبعادها يتم استبعاد تكلفتها واالستهالك المتراكم المتعلق بها من الحسابات، ويتم إثبات أي ربح أو خسارة تنتج من التصرف فيها في بيان الدخل المجمع.

مخصصات وموجودات والتزامات طارئة  4.21
يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ماضــي ويكــون هنــاك احتمــال الطلــب مــن المجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة إلــى الخــارج ويكــون 

باHمــكان تقديــر المبالــغ بشــكل موثــوق فيــه. إن توقيــت أو مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر مؤكــد.

يتــم قيــاس المخصصــات بالنفقــات المقــدرة المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي اســتنادا إلــى الدليــل اTكثــر وثوقــا والمتوفــر بتاريــخ البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك المخاطــر والتقديــرات غيــر المؤكــدة المرتبطــة 
بااللتــزام الحالــي.  وحيثمــا يوجــد عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة، فــان احتماليــة طلــب تدفــق فــي تســوية تحــدد بالنظــر فــي درجــة االلتزامــات ككل.  كمــا يتــم خصــم المخصصــات إلــى قيمهــا الحاليــة، حيــث تكــون 

القيمــة الزمنيــة للمــال ماديــة.

ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم اHفصاح عنها عند احتمال حدوث تدفقا نقديا للمنافع االقتصادية.

ال يتم إثبات االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم اHفصاح عنها إال إذا كان احتمال التدفقات النقدية للموارد المتمثلة في المنافع االقتصادية بعيد.

حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات ا�رباح  4.22
يمثل رأس المال القيمة االسمية لtسهم المصدرة والمدفوعة.

تتضمن عالوة اHصدار أي عالوات مستلمة من إصدار رأس المال. يتم خصم أي تكاليف معامالت مرتبطة بإصدار اTسهم من عالوة اHصدار. 

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من توزيعات Tرباح الفترة الحالية والسابقة وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام اTساسي للشركة اTم، وتعديالته. 

تتضمن البنود اTخرى لحقوق الملكية ما يلي:
احتياطي تحويل العمالت اTجنبية – والذي يتكون من فروقات تحويل العمالت اTجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للشركات اTجنبية للمجموعة إلى الدينار الكويتي.

احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من اTرباح والخسائر المتعلقة بالموجودات المالية المتاحة للبيع.  
يتضمن احتياطي أسهم الخزينة اTرباح والخسائر الناتجة من بيع أسهم الخزينة. 

تتضمن اTرباح المرحلة/الخسائر المتراكمة كافة اTرباح الحالية واTرباح المرحلة من الفترة السابقة والخسائر. 

وجميع المعامالت مع المالكين تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية. 

تدرج توزيعات اTرباح المستحقة لمساهمي حقوق الملكية ضمن المطلوبات عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة.

أسهم خزينة  4.23
ــة  ــة بطريق ــهم الخزين ــن أس ــبة ع ــم المحاس ــا. يت ــا أو إلغائه ــادة إصداره ــه إع ــى حين ــم حت ــم يت ــة ول ــل المجموع ــن قب ــراؤها م ــاد ش ــركة اTم والمع ــدرة  للش ــال المص ــهم رأس الم ــن أس ــة م ــهم خزين ــف أس تتأل
التكلفــة. وطبقــا لهــذه الطريقــة يتــم إدراج المتوســط المرجــح لتكلفــة اTســهم المشــتراة فــي حســاب مقابــل ضمــن حقــوق الملكيــة. ال تســتحق أســهم الخزانــة توزيعــات أربــاح نقديــة يمكــن أن تقــوم المجموعــة 

بتوزيعهــا.  ويــؤدي إصــدار  توزيعــات أســهم إلــى زيــادة عــدد أســهم الخزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم الواحــد بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة. 
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عنــد إعــادة إصــدار أســهم الخزينــة، تقيــد اTربــاح بحســاب منفصــل ”احتياطــي أســهم خزينــة“ فــي حقــوق ملكيــة المســاهمين. يتــم تحميــل أيــة خســائر محققــة علــى نفــس الحســاب فــي حــدود الرصيــد الدائــن 
لذلــك الحســاب. ويتــم تحميــل أيــة خســائر إضافيــة علــى اTربــاح المرحلــة ثــم علــى االحتياطــي االختيــاري واالحتياطــي القانونــي. الحقــا لذلــك، إذا نتجــت أربــاح مــن أســهم الخزينــة، يتــم تحويــل مبلــغ إلــى االحتياطيــات 

واTربــاح المرحلــة يعــادل الخســارة المحملــة ســابقا علــى هــذا الحســاب.

المعامالت مع ا�طراف ذات الصلة  4.24
تتمثــل اTطــراف ذات الصلــة فــي الشــركات الزميلــة، وكبــار المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اHدارة، والموظفيــن التنفيذييــن، وأفــراد عائالتهــم والشــركات المملوكــة لهــم. تتــم كافــة المعامــالت مــع أطــراف ذات 

صلــة بموافقــة إدارة المجموعــة.

مكافأة نهاية خدمة الموظفين   4.25
تقــدم المجموعــة مزايــا نهايــة الخدمــة لموظفيهــا.  إن اســتحقاق هــذه المكافــأة يســتند عــادة إلــى الراتــب النهائــي وإلــى طــول مــدة خدمــة الموظفيــن ويخضــع Hتمــام فتــرة خدمــة معينــة كحــد أدنــى.  تســتحق 

التكلفــة المتوقعــة لهــذه المزايــا طــوال فتــرة البقــاء فــي الوظيفــة. ويتــم تحديــد المخصــص غيــر الممــول بالمبلــغ المســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة Hنهــاء الشــركة خدماتهــم بتاريــخ التقريــر.

بالنســبة للموظفيــن الكويتييــن تقــوم المجموعــة بتقديــم مســاهمات إلــى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة كنســبة مــن مرتبــات الموظفيــن. إن التزامــات المجموعــة محــددة بهــذه المســاهمات والتــي 
تحمــل كمصــروف عنــد اســتحقاقها.

ترجمة عملة أجنبية  4.26
عملة التشغيل والعرض  4.26.1

تــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــو أيضــا عملــة التشــغيل للشــركة اTم. تقــوم كل منشــأة فــي المجموعــة بتحديــد عملتهــا التشــغيلية الخاصــة بهــا وقيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات 
الماليــة لــكل منشــأة باســتخدام تلــك العملــة التشــغيلية.

معامالت بالعمالت ا�جنبية وا�رصدة   4.26.2
يتــم تحويــل المعامــالت بالعمــالت اTجنبيــة إلــى عملــة التشــغيل المتعلقــة بالمنشــأة حســب أســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يتــم إثبــات أربــاح وخســائر تحويــل العملــة اTجنبيــة الناتجــة عــن تســوية هــذه 
المعامــالت ومــن إعــادة قيــاس البنــود النقديــة المقومــة بالعملــة اTجنبيــة وفقــا لمعــدالت التحويــل فــي نهايــة الســنة فــي بيــان الدخــل المجمــع. بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة، ال يتــم إعــادة ترجمتهــا فــي نهايــة 
الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة (تحــول باســتخدام أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة)، باســتثناء البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف فــي 

التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة.

العمليات ا�جنبية   4.26.3
عنــد تجميــع البيانــات الماليــة للمجموعــة يتــم تحويــل كافــة موجــودات ومطلوبــات ومعامــالت شــركات المجموعــة إلــى الدينــار الكويتــي إذا كانــت عملتهــا بغيــر الدينــار الكويتــي. إن عملــة التشــغيل لشــركات 

المجموعــة بقيــت كمــا هــي دون تغييــر خــالل فتــرة البيانــات الماليــة.

عنــد التجميــع تــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات إلــى الدينــار الكويتــي حســب ســعر اHقفــال بتاريــخ البيانــات الماليــة. تــم التعامــل مــع الشــهرة والتعديــالت بالقيمــة العادلــة، الناتجــة عــن امتــالك منشــأة أجنبيــة 
كموجــودات ومطلوبــات للشــركة اTجنبيــة يتــم ترجمتهــا إلــى الدينــار الكويتــي بســعر اHقفــال. تــم تحويــل اHيــرادات والمصروفــات إلــى الدينــار الكويتــي بمتوســط ســعر التحويــل علــى مــدى فتــرة البيانــات الماليــة. 
يتــم إثبــات فروقــات الصــرف ضمــن الدخــل الشــامل ا^خــر وإدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة ضمــن احتياطــي تحويــل عملــة أجنبيــة. عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة يتــم إعــادة تصنيــف الفروقــات المتراكمــة لتحويــل 

العملــة اTجنبيــة المثبتــة فــي حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل المجمــع وتثبــت كجــزء مــن الربــح أو الخســارة عنــد االســتبعاد.

موجودات أمانة  4.27
الموجودات المحتفظ بها بصفة اTمانة أو الوكالة ال يتم معاملتها كموجودات للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه البيانات المالية المجمعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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أحكام اFدارة الهامة والتقديرات غير المؤكدة    -5

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن إدارة المجموعــة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة ل�يــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واHفصــاح عــن 
المطلوبــات المحتملــة فــي نهايــة فتــرة البيانــات الماليــة. ولكــن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــالت جوهريــة فــي القيمــة الدفتريــة لtصــل أو االلتــزام المتأثــر 

فــي المســتقبل.

ا�حكام الهامة لzدارة   5.1
قامت اHدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، بأخذ اTحكام التالية، والتي تؤثر بشكل كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية:

تصنيف ا�دوات المالية  5.1.1
يتم إصدار اTحكام عند تصنيف اTدوات المالية استنادi إلى نية اHدارة عند الشراء.

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية كموجودات محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تمت حيازتها بصفة أساسية من اجل تحقيق ربح قصير اTجل.

إن تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل يعتمــد علــى كيفيــة قيــام اHدارة بمراقبــة أداء تلــك الموجــودات الماليــة. وعندمــا ال يتــم تصنيفهــا للمتاجــرة ولكــن 
يكــون لهــا قيــم عادلــة متوفــرة بســهولة والتغيــرات فــي القيــم العادلــة يتــم إدراجهــا كجــزء مــن الربــح أو الخســارة فــي حســابات اHدارة، عندهــا يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل.

يعتمــد تصنيــف الموجــودات كقــروض وذمــم مدينــة علــى طبيعــة تلــك الموجــودات. فــي حالــة عــدم قــدرة المجموعــة علــى تــداول هــذه الموجــودات الماليــة بســبب عــدم وجــود ســوق نشــط وكانــت النيــة هــي 
اســتالم دفعــات ثابتــة أو يمكــن تحديدهــا، حينئــذ يتــم تصنيــف الموجــودات كقــروض وذمــم مدينــة.

االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة والتــي لهــا تاريــخ اســتحقاق ثابــت بخــالف القــروض والذمــم المدينــة. ُتصنــف االســتثمارات 
ــا بأذونــات قابلــة للتحويــل ضمــن هــذه الفئــة. كاســتثمارات محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق إذا كان للمجموعــة نيــة وقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق. تحتفــظ المجموعــة حالي

إن كافة الموجودات المالية اTخرى يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع.

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المشتراة   5.1.2
إن تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج اTعمال يتطلب أحكاما هامة.

تقييم السيطرة  5.1.3
ــرادات لنفســها.   إن تقييــم اTنشــطة والقــدرة  عنــد تحديــد الســيطرة، فــإن اHدارة تراعــي مــا إذا كان يوجــد لــدى المجموعــة القــدرة العمليــة لتوجيــه اTنشــطة ذات الصلــة بالشــركة المســتثمر فيهــا لتحقيــق إي

المتعلقــة باســتخدام ســيطرتها للتأثيــر علــى مختلــف العوائــد يتطلــب أحكامــا هامــة.  

التقديرات غير المؤكدة   5.2
ــك  ــن تل ــة ع ــورة جوهري ــة بص ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــاه.  ق ــة أدن ــف مبين ــرادات والمصاري ــات واHي ــودات والمطلوب ــاس الموج ــق وقي ــى تحق ــر عل ــم اTث ــا أه ــي له ــات الت ــرات واالفتراض ــول التقدي ــات ح إن المعلوم

ــرات. التقدي

انخفاض قيمة الموجودات ذات ا�عمار اFنتاجية المحددة  5.2.1
بتاريخ المركز المالي، تقوم إدارة المجموعة بتقييم ما إذا كانت توجد أي إشارة على انخفاض قيمة الموجودات ذات اTعمار المحددة.  تتحدد قيمة القابلة لالسترداد لtصل على أساس طريقة ”القيمة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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أحكام اHدارة الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمه)  .5
التقديرات غير المؤكدة  (تتمه)  5.2

انخفاض قيمة الموجودات ذات اTعمار اHنتاجية المحددة  (تتمه)  5.2.1

التشغيلية“ لtصل.   تستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية المقدرة على مدى العمر اHنتاجي لtصل. 

انخفاض قيمة شركات زميلة  5.2.2
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة تحــدد المجموعــة مــا إذا كان ضروريــا االعتــراف بــأي خســارة لالنخفــاض فــي قيمــة اســتثمار المجموعــة فــي شــركاتها الزميلــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة علــى أســاس مــا إذا كان 
هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد 

للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة وتثبــت هــذا المبلــغ فــي ”الحصــة فــي ربــح شــركة زميلــة“ فــي بيــان الدخــل المجمــع.

انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع  5.2.3
تعامــل المجموعــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع علــى أنهــا قــد انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفاضــ4 هامــ4 أو لفتــرة طويلــة فــي القيمــة العادلــة بأقــل مــن التكلفــة أو إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي آخــر 

علــى انخفــاض القيمــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو ”مهــم“ ومــا هــو ”طويــل المــدة“ اتخــاذ حكــم مهــم.

انخفاض قيمة الذمم المدينة  5.2.4
يتــم عمــل تقديــر المبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن اTرصــدة التجاريــة المدينــة عندمــا يعــد تحصيــل كافــة المبالــغ بالكامــل أمــرi غيــر ممكنــ4. بالنســبة للمبالــغ الكبيــرة يتــم التقديــر بشــكل إفــرادي. أمــا المبالــغ التــي ال 

تعتبــر وهــي فرديــة كبيــرة، ولكنهــا متأخــرة، يتــم تقييمهــا بشــكل مجمــع ويتــم عمــل مخصــص لهــا بنــاء علــى طــول الفتــرة الزمنيــة المتأخــرة وفقــا لمعــدالت االســترداد التاريخيــة.

تصنيف العقارات االستثمارية  5.2.5
تقرر اHدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات ”للمتاجرة“ أو ”ممتلكات محتفظ بها للتطوير“ أو ”عقارات استثمارية“. 

تصنف المجموعة الممتلكات على أنها للمتاجرة إذا تم شراءها بشكل رئيسي للبيع في السياق العادي للعمل.
تصنف المجموعة الممتلكات على أنها ممتلكات قيد التطوير إذا تم شراءها بنية تطويرها.

وتصنف المجموعة الممتلكات كعقارات استثمارية إذا تم الحصول عليها لتحقيق إيرادات من إيجار أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو الستخدامها في غرض مستقبلي غير محدد.

ا�عمار اFنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك  5.2.6
تقــوم اHدارة بمراجعــة تقديرهــا لtعمــار اHنتاجيــة للموجــودات القابلــة لالســتهالك بتاريــخ كل بيانــات ماليــة اســتنادا إلــى االســتخدام المتوقــع للموجــودات.  كمــا أن التقديــرات غيــر المؤكــدة فــي هــذه التقديــرات 

تتعلــق بتقــادم فنــي قــد يغيــر اســتخدام بعــض البرامــج والمعــدات.

دمج ا�عمال  5.2.7
تســتخدم اHدارة تقنيــات تقييــم فــي تحديــد القيــم العادلــة للعناصــر المختلفــة لعمليــات دمــج اTعمــال.  وبصفــة خاصــة، فــان القيمــة العادلــة لمبلــغ محتمــل تعتمــد علــى نتيجــة العديــد مــن التغيــرات التــي تؤثــر 

علــى الربحيــة المســتقبلية.

القيمة العادلة لyدوات المالية  5.2.8
تقــوم اHدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــtدوات الماليــة (عندمــا ال تتوفــر هنــاك أســعار ســوق نشــط) والموجــودات غيــر الماليــة.   وهــذا يتطلــب مــن اHدارة وضــع تقديــرات وافتراضــات اســتنادا 
إلــى معطيــات ســوقية، وذلــك باســتخدام بيانــات واضحــة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل المتداوليــن فــي الســوق فــي تســعير اTداة الماليــة.  فــإذا كانــت تلــك البيانــات غيــر معلنــة، تقــوم اHدارة باســتخدام أفضــل 

تقديراتهــا.  قــد تختلــف القيــم العادلــة المقــدرة لــtدوات الماليــة عــن اTســعار الفعليــة التــي ســيتم تحقيقهــا فــي معاملــة علــى أســس تجاريــة بتاريــخ البيانــات الماليــة (إيضــاح 32). 

التأثير الجوهري  5.2.9
يوجد التأثير الجوهري عندما يمنح حجم حقوق التصويت للمنشأة بالنسبة إلى حجم وتوزيع حقوق التصويت اTخرى القدرة الفعلية للمنشأة للقيام بتوجيه اTنشطة المتعلقة بالشركة.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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النقد والنقد المعادل   -6
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي
8,947,7365,718,071نقد وأرصدة لدى البنوك

3,114,4102,788,792ودائع Tجل (تستحق 1-3 أشهر)
12,062,146 8,506,863

تحمل الودائع معدل فائدة فعلى %1.75 (31 ديسمبر 2012: %1.75) سنويا.

ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدنية   -7
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي
39,636,721  23,401,664إجمالي ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

(1,179,136)(983,643)إيرادات مؤجلة
22,418,02138,457,585

(14,767,423)(10,957,594)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(569,665)(2,006,161)مخصص عام لديون مشكوك في تحصيلها

9,454,26623,120,497

يستحق إجمالي ذمم تسهيالت اTقساط االئتمانية المدينة كما يلي:
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

19,278,57030,326,338خالل سنة واحدة
4,123,0949,310,383بعد سنة

23,401,66439,636,721

إن معدل الفائدة الفعلي على إيرادات ذمم تسهيالت اTقساط يتراوح من %3 إلى %9 (31 ديسمبر 2012: من %3 إلى %9) سنويا.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ذمم تسهيالت اTقساط (تتمة)   -7

كانت الحركة على مخصص ذمم تسهيالت اTقساط كما يلي:
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

اFجماليمخصص عاممخصص محدداFجماليمخصص عاممخصص محدد

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

14,767,423569,66515,337,08817,063,718957,47818,021,196الرصيد االفتتاحي

11,505-2,17211,505-2,172ترجمة عملة أجنبية

(1,028,316)-(1,028,316)---مشطوبات

55,11632,26987,38540,38924,42664,815المحمل للسنة

----1,412,715(1,412,715)تحويل 

(1,732,112)(412,239)(1,319,873)(2,462,890)(8,488)(2,454,402)عكس خالل السنة

10,957,5942,006,16112,963,75514,767,423569,66515,337,088الرصيد الختامي

يتفق مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، من كافة النواحي المادية، مع المتطلبات الخاصة للمعايير الدولية للتقارير المالية. باHضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص عام بنسبة %1 على أرصدة تسهيالت 
اTقساط التي لم يكون مخصص محدد لها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. خالل السنة، قامت المجموعة بتحويل مبلغ 1,412,715 دينار كويتي (2012: الشيء دينار كويتي) من مخصص محدد 

إلى المخصص العام وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.

يتضمن إجمالي ذمم التسهيالت االئتمانية مبلغ 3,148,937 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 13,379,803 دينار كويتي) يتعلق بأطراف ذات صلة (انظر إيضاح 30). إن هذا المبلغ مضمون عن طريق رهن 
بعض اTسهم المحلية واTجنبية. خالل السنة، تم سداد قرض لطرف ذو صلة بإجمالي مبلغ وفائدة مستحقة عليه 10,175,746 دينار كويتي، عن طريق اكتتاب الشركة اTم في إصدار اTسهم الخاصة بالطرف 

ذي الصلة.   تم تصنيف اTسهم المستلمة كجزء من عملية السداد هذه على أنها متاحة للبيع. 

يتضمن إجمالي ذمم التسهيالت االئتمانية مبلغ 252,719 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 747,059 دينار كويتي) يمثل محفظة قروض عمالء تم بيعها إلى بنك محلي بموجب اتفاقية بيع دين (إيضاح 15). 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  -8

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

2,018,1911,289,837أسهم محلية مسعرة

191,595264,531أسهم أجنبية مسعرة 

5,910,4076,071,685استثمار في محافظ مدارة

8,120,1937,626,053

تم رهن محفظة استثمار بقيمة دفترية 5,910,407 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 6,071,685 دينار كويتي) مقابل قروض Tجل ومرابحة دائنة (إيضاح 17 و 18).

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ذمم مدينة وموجودات أخرى  -9

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

5,537,3173,200,663ذمم تجارية مدينة

(1,491,723)(2,094,742)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (أنظر أدناه)

3,442,5751,708,940

17,57634,077ذمم قروض موظفين

46,88244,904مدفوعات مقدما وتأمينات مستردة

930,2412,263,541دفعة مقدمة لشراء استثمارات

579,104977,656موجودات أخرى

5,016,3785,029,118

يمثل هذا البند مخصصات لبعض الذمم المدينة من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة. أ)  

عقارات للمتاجرة  -10

تتضمن العقارات للمتاجرة حصة استثمارات المجموعة في عقارات خارج الكويت.

إن حركة عقارات للمتاجرة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013
دينار كويتيدينار كويتي

3,954,7154,271,720الرصيد في 1 يناير
1,263,5531,748,298إضافات

(2,065,303)(2,679,675)البيع
2,538,5933,954,715

(717,993)(689,264)مخصص عقارات للمتاجرة
1,849,3293,236,722الرصيد في 31 ديسمبر

إن الحركة على مخصص عقارات للمتاجرة كما يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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عقارات للمتاجرة  (تتمة) 31 ديسمبر 312012 ديسمبر 102013- 
دينار كويتيدينار كويتي

717,9931,020,388الرصيد في 1 يناير
(302,395)(28,729)متعلق بالبيع

689,264717,993الرصيد في 31 ديسمبر 

استثمارات متاحة للبيع  -11
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

39,653,40823,267,347أسهم محلية مسعرة
11,963,27116,435,138أسهم محلية غير مسعرة
7,086,3199,328,058أسهم أجنبية غير مسعرة
17,081,3332,545,007استثمار في محافظ مدارة

189,453220,279صناديق االستثمار
75,973,78451,795,829

كانت الحركة على استثمارات متاحة للبيع كما يلي:

20132012
دينار كويتيدينار كويتي

51,795,82949,644,719الرصيد في 1 يناير

22,593,2324,819,436اHضافات خالل السنة

(2,206,907)(2,940,568)بيع خالل السنة

(461,419)4,525,291التغير في القيمة العادلة

75,973,78451,795,829 الرصيد في 31 ديسمبر 

تتضمن االستثمارات غير المسعرة استثمارات بقيمة دفترية 2,755,147 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 2,823,033 دينار كويتي أدرجت بالتكلفة نظرا لعدم توفر مصادر أخرى يمكن االعتماد عليها لتقدير 
القيمة العادلة. ال تشير دراسات اHدارة وتوقعات التدفقات النقدية لهذه االستثمارات إلى أية مؤشرات على االنخفاض في قيمة تلك االستثمارات.  

تم رهن أسهم محلية واستثمارات مسعرة وغير مسعرة في محافظ مدارة بإجمالي قيمة دفترية 31,603,700 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 18,507,181 دينار كويتي) مقابل مستحق لبنوك، وقروض 
Tجل ومرابحة دائنة (إيضاح 15 و 17 و 18).

تثبت االستثمارات في الصناديق المدارة بصافي قيمة الموجودات التي يقدمها مديرو الصناديق والتي تمثل أفضل تقدير للقيمة العادلة المتوافرة لهذه االستثمارات.

أثبتت المجموعة خالل السنة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 1,831,234 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 822,084 دينار كويتي) فيما يخص بعض االستثمارات. قامت اHدارة بإجراء تحليل لباقي 
االستثمارات والذي يشير إلى عدم وجود مزيد من االنخفاض في قيمتها. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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استثمار في شركات زميلة  -12

فيما يلي تفاصيل االستثمار في شركات زميلة للمجموعة:  12.1

بلد التأسيس

نسبة الملكية

النشاظ 31 ديسمبر

20132012

%%

الوساطة المالية50.0050.00الكويتشركة أوفست القابضة ش.م.ك (مقفلة)

عقارات26.9529.77الكويت شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م

الخدمات 28.8928.89الكويتشركة اTولى للمسالخ (ش.م.ك) مقفلة

عقارات20.1320.13الكويتشركة عقارات الخليج ذ.م.م

عقارات20.0020.00الكويتشركة بيت الصفاة ذ.م.م

عقارات84.2584.25المملكة المتحدة@هيل ل�ستثمار العقاري  المحدودة

عقارات-92.94المملكة المتحدة@مانسل المحدودة

عقارات-96.96المملكة المتحدة@سورتيس المحدودة

عقارات-97.84المملكة المتحدة@هنت العقارية المحدودة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)  .12

فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة المادية للمجموعة:  12.2

هنت العقارية المحدودة سورتيس المحدودة مانسل المحدودة هيل لzستثمار العقاري 
المحدودة

شركة الوافر للخدمات التسويقية 
ش.م.ك.م

شركة أوفست القابضة ش.م.ك 
(مقفلة)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

- 20,732,055 - 21,393,241 - 4,702,685 - 8,653,005  32,516,211  35,126,220  34,791,798  32,896,511 الموجودات 

- 1,078,499 - 1,262,054 - 204,337 - 322,169 1,816,242  5,966,407  7,094,029  5,267,271 الجزء المتداول

- 19,653,556 - 20,131,187 - 4,498,348 - 8,330,836  30,699,969  29,159,813  27,697,769  27,629,240 الجزء غير المتداول

- 11,652,259 - 9,748,410 - 2,309,077 - 4,957,903 14,493,883  15,407,957  746,283  975,697 المطلوبات

- 220,234 - 299,312 - 157,479 - 251,794 8,722,687  5,895,960  361,278  580,544 الجزء المتداول

- 11,432,025 - 9,449,098 - 2,151,598 - 4,706,109 5,771,196  9,511,997  385,005  395,153 الجزء غير المتداول

- - - 11,644,831 - 2,393,607 - 3,695,102 18,022,328 19,718,263  34,045,515  31,920,814

- - - - - - - - - -  741,771  774,244 حصص غير مسيطرة

- 20,732,055 - 11,644,831 - 2,393,607 - 3,695,102 18,022,328 19,718,263 33,303,744  31,146,570 صافي الموجودات 

- - - 1,026,321 - 187,111 - 440,013 6,977,562  5,897,427  914,824  1,932,178 اHيرادات

- - - 1,085,567 - 178,504 - 402,537 6,426,137  4,166,829  1,286,318  1,641,852 المصاريف

- - - (59,246) - 8,607 - 37,476 551,425  1,730,598 (371,494)  290,326 صافي الربح/(الخسارة)

- - - (59,246) - 8,607 - 37,476 551,425  1,730,598 (371,494)  290,326 إجمالي دخل/(خسارة) 
شاملة

- - - (57,445) - 7,999 - 31,573 164,159 188,540 (185,747) 145,163 حصة المجموعة من 
النتائج 

 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013

استثمار في شركات زميلة (تتمة)  .12

تعد باقي الشركات الزميلة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

فيما يلي مطابقة للمعلومات المالية الموجزة أعاله للشركة الزميلة مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع: 

شركة أوفست القابضة ش.م.ك 
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

33,303,744 31,146,570 صافي موجودات الشركة الزميلة

16,651,872 15,573,285 حصة المجموعة في صافي الموجودات

597,529 597,529 الشهرة

(2,404,986)(2,404,986)انخفاض قيمة الشركة الزميلة

14,844,415 13,765,828 القيمة الدفترية

شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

19,718,26318,022,328 صافي موجودات الشركة الزميلة

5,365,284 5,313,514 حصة المجموعة في صافي الموجودات

6,484,421 5,592,857 الشهرة

11,849,705 10,906,371 القيمة الدفترية

هيل لالستثمار العقاري المحدودة

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

-3,698,158صافي موجودات الشركة الزميلة

-3,115,698حصة المجموعة في صافي الموجودات

-3,115,698القيمة الدفترية
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013

مانسل المحدودة
استثمار في شركات زميلة (تتمة)  .12

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

-2,393,664صافي موجودات الشركة الزميلة

-2,224,671حصة المجموعة في صافي الموجودات

-2,224,671القيمة الدفترية

سورتيس المحدودة

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

-11,645,134صافي موجودات الشركة الزميلة

-11,291,122حصة المجموعة في صافي الموجودات

-11,291,122القيمة الدفترية

هنت العقارية المحدودة

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

-9,079,742صافي موجودات الشركة الزميلة

-8,883,620حصة المجموعة في صافي الموجودات

-8,883,620القيمة الدفترية
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)  .12
فيما يلي معلومات مجمعة عن الشركات الزميلة والتي تكون إفرادًيا غير مادية.    12.3

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

مجموع الحصة في موجودات ومطلوبات شركات زميلة:

3,912,2056,739,399الموجودات

(24,606)(28,092)المطلوبات

3,884,1136,714,793

مجموع الحصة من نتائج شركات زميلة:

306,24787,470اHيرادات

228,58118,137ربح السنة

--حصة المجموعة من الدخل الشامل ا^خر

228,58118,137حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل

-717,601توزيعات أرباح من شركات زميلة

كانت الحركة على استثمارات في شركات زميلة كما يلي:
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

33,408,91428,166,915في 1 يناير

22,516,6095,345,990إضافات 

-(1,131,876)استبعادات (انظر ”أ“ أدناه)

(3,451)1,227,119حصة في النتائج 

-(717,601) توزيعات أرباح

(100,540)-تعديل في شركة زميلة

-(1,223,750)تخفيض رأس مال شركة زميلة (انظر ”ب“ أدناه)

-(7,992)ترجمة عملة أجنبية لشركات زميلة أجنبية

54,071,42333,408,914في 31 ديسمبر

1. خالل السنة، قامت المجموعة ببيع جزء من استثمارها في شركة الوافر للخدمات التسويقية – ش.م.ك (مقفلة) ما يبلغ 1,322,188 دينار كويتي مما نتج عنه ربح بقيمة 184,625 دينار كويتي وكنتيجة 
لذلك، انخفضت نسبة الملكية في الشركة الزميلة من %29.77 إلى 26.95%.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)  .12

2.  خالل السنة قامت إحدى الشركات الزميلة، شركة أوفست القابضة – ش.م.ك (قابضة) بتخفيض رأسمالها عن طريق تسوية المبالغ المستحقة من المساهمين.
 

3.  جميع الشركات الزميلة غير مسعرة.

عقارات استثمارية  -13

ا�جماليمبانيأراضي
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة
11,023,7501,484,9892,508,739 يناير 2013 

311,023,7501,484,9892,508,739 ديسمبر 2013
االستهالك المتراكم 

499,492499,492-   1 يناير 2013 
59,06259,062-المحمل للسنة

558,554558,554-31 ديسمبر 2013 
صافي القيمة الدفترية

311,023,750926,4351,950,185 ديسمبر 2013
1,071,1931,553,8072,625,000القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2013

ا�جماليمبانيأراضي
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة
11,023,7501,484,9892,508,739 يناير 2012 (معدل)

311,023,7501,484,9892,508,739 ديسمبر 2012
االستهالك المتراكم 
440,429440,429-1 يناير 2012 (معدل) 

59,06359,063-المحمل للسنة
499,492499,492-31 ديسمبر 2012 

صافي القيمة الدفترية
311,023,750985,4972,009,247 ديسمبر 2012

1,436,9351,383,2452,820,180القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2012

ال يتم استهالك اTراضي. يتم استهالك المباني على مدى 25 سنة. إن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تستند إلى تقييمات مستقلة. إن المبنى مرهون كضمان لقروض Tجل (إيضاح 17).

يمثل العقار االستثماري، الجزء من المبنى المقام على اTرض والمؤجر لطرف ثالث وعليه يجب أن يعامل كعقار استثماري وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 40. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ممتلكات ومعدات  -14

معدات مكتبية مبانيأراضي
ا�جماليأعمال قيد التنفيذبرامج كمبيوترتركيبات وديكوروأجهزة كمبيوتر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 ديسمبر 2013:

التكلفة

1,316,2502,013,562375,563276,557110,47622,0004,114,408في 1 يناير

63,784-25,68713,77324,324--إضافات

(22,871)--(2,378)(9,501)(10,992)-استبعادات

1,316,2502,002,570391,749287,952134,80022,0004,155,321في 31 ديسمبر

االستهالك المتراكم

1,325,169-663,617343,262252,91265,378-في 1 يناير 

117,700-80,65016,4597,35213,239-المحمل للسنة

(13,181)-(54)(2,034)(8,789)(2,304)-متعلق باالستبعادات

1,429,688-741,963350,932258,23078,563-في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

1,316,2501,260,60740,81729,72256,23722,0002,725,633في 31 ديسمبر 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ممتلكات ومعدات (تتمة)  .14

معدات مكتبية مبانيأراضي
ا�جماليأعمال قيد التنفيذبرامج كمبيوترتركيبات وديكوروأجهزة كمبيوتر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 ديسمبر 2012:

التكلفة

6,596,229-2,340,0003,500,241382,830283,93689,222في 1 يناير، كما تم تقريره 

(2,508,739)----(1,484,989)(1,023,750)تعديالت السنة السابقة 

4,087,490-1,316,2502,015,252382,830283,93689,222الرصيد الختامي في 1 يناير، كما تم تعديله

18,6173,24921,25422,00065,120--إضافات

(38,202)--(10,628)(25,884)(1,690)-استبعادات

1,316,2502,013,562375,563276,557110,47622,0004,114,408في 31 ديسمبر 

االستهالك المتراكم

1,670,572-1,022,935346,557243,57557,505-في 1 يناير، كما تم تقريره 

(440,429)----(440,429)-تعديالت السنة السابقة 

1,230,143-582,506346,557243,57557,505-في 1 يناير، كما تم تعديله

131,634-81,11122,31420,3367,873-المحمل للسنة

(36,608)--(10,999)(25,609)--متعلق باستبعادات

1,325,169-663,617343,262252,91265,378-في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

1,316,2501,349,94532,30123,64545,09822,0002,789,239في 31 ديسمبر 

يتم استهالك المباني على مدى 25 سنة. إن المبنى مرهون كضمان لقروض Tجل (إيضاح 17).

اTعمار اHنتاجية المقدرة لمعدات وتركيبات وديكورات مكتبية للمجموعة Tغراض احتساب االستهالك هي 4 سنوات، باستثناء برامج الكمبيوتر التي يتم استهالكها خالل 3 سنوات.  ال يتم استهالك اTراضي.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مستحق للبنوك  -15

يمثــل هــذا البنــد تســهيالت ائتمانيــة ممنوحــة للمجموعــة مــن بنــك محلــي فــي شــكل تســهيالت ســحب علــى المكشــوف.  يتــم تحميــل التســهيالت االئتمانيــة فائــدة بنســبة %4.5 (31 ديســمبر 2012: 
%4.5) ســنويا وتســتحق عنــد الطلــب. تــم منــح التســهيالت االئتمانيــة مقابــل رهــن اســتثمارات متاحــة للبيــع (إيضــاح 11).

يتضمن الرصيد أيضا مبلغ 238,222 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 528,078 دينار كويتي) مستحق لبنك مقابل بيع محفظة لبعض التسهيالت االئتمانية (إيضاح 7). 

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  -16

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

1,043,9871,173,878ذمم تجارية دائنة

2,901,6701,910,358ذمم دائنة أخرى

186,849221,622فائدة مستحقة 

108,66888,024مخصص أجازة موظفين

296,535296,535المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

2,730,3082,651,634المستحق لضريبة دعم العمالة الوطنية

224,113225,476مستحق للمساهمين 

7,492,1306,567,527

قروض �جل  -17

تستحق القروض خالل فترات متفاوتة وتحمل معدل فائدة يتراوح من %4.5 إلى %5 (31 ديسمبر 2012: %5.5) سنويا. 

تستحق القروض كما يلي:
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

11,190,0001,706,800خالل سنة واحدة
-4,810,000 بعد سنة

16,000,0001,706,800

حصلت المجموعة خالل السنة على قرضين Tجل جديدين بمبلغ 16,000,000 مليون دينار كويتي من مؤسسات مالية محلية. تستحق هذه القروض Tجل في 30 أكتوبر 2014 و 15 مايو 2017 على التوالي.

القــروض ممنوحــة بالدينــار الكويتــي ومضمونــه مقابــل تحويــل عقــود تســهيالت ائتمانيــة ورهــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل واســتثمارات متاحــة للبيــع وعقــارات اســتثمارية وممتلــكات 
ومعــدات

 ( إيضاح 8 و11 و13 و14).

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مرابحة دائنة  -18

يمثــل هــذا البنــد تمويــل إســالمي مــن مؤسســة ماليــة بمعــدل ربــح %6 (31 ديســمبر 2012: %6). إن هــذا التمويــل مضمــون برهــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل واســتثمارات متاحــة 
للبيــع وأســهم خزينــة (إيضــاح 8 و11 و20). 

فيما يلي استحقاق مرابحة دائنة:
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

1,600,0001,600,000 خالل سنة واحدة
5,200,0006,800,000بعد سنة

6,800,0008,400,000

رأس المال وعالوة اFصدار  -19

كما في 31 ديسمبر 2013 يتكون رأس مال الشركة اTم المصرح به والمدفوع من 802,882,570 سهما بقيمة 100 فلس للسهم (31 ديسمبر 2012: 802,882,570 سهما). وجميع اTسهم نقدية و عينية.  

إن عالوة اHصدار غير متاحة للتوزيع.

أسهم خزينة  -20

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

5,483,4366,363,449عدد أسهم الخزينة
%0.6830.793 %نسبة الملكية

427,708445,434القيمة السوقية (دينار كويتي)
597,141931,786التكلفة (دينار كويتي)

تم تصنيف احتياطيات الشركة اTم المساوية لتكلفة أسهم الخزينة كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع.

إن أسهم خزينة بمبلغ 69,062 دينار كويتي (31 ديسمبر 2012: 62,006 دينار كويتي) مرهونة مقابل مرابحة دائنة (إيضاح 18).

االحتياطيات  -21

احتياطي قانوني
وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات، وعقــد التأســيس والنظــام اTساســي للشــركة اTم وتعديالتهمــا، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة الخــاص بمالكــي الشــركة اTم (قبــل المســاهمة فــي مؤسســة الكويــت 

للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اHدارة) إلــى حســاب االحتياطــي القانونــي.  ويحــق للشــركة اTم إيقــاف هذا التحويــل الســنوي عندما يصل رصيــد االحتياطي إلــى 50%
 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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االحتياطيات (تتمة)  -21

من رأس المال المدفوع. ال توجد حاجة للتحويل في السنة التي تتعرض فيها الشركة اTم لخسائر أو يوجد هناك خسائر متراكمة.  

إن توزيع االحتياطي اHجباري مقيد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى %5 على رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها اTرباح المرحلة بمثل هذه التوزيعات.

احتياطي اختياري
ــة  ــم العمال ــة دع ــي وضريب ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي ــي مؤسس ــاهمة ف ــل المس ــركة اTم (قب ــي الش ــاص بمالك ــنة الخ ــاح الس ــن أرب ــل %10 م ــا تحوي ــركة اTم وتعديالتهم ــي للش ــام اTساس ــب النظ يتطل

الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اHدارة) إلــى االحتياطــي االختيــاري. ال توجــد قيــود علــى توزيــع االحتياطــي االختيــاري.

22-  الجمعية العامة 

اعتمدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في 16 مايو 2013 البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 دون أي توزيعات أرباح.

لم يقترح مجلس اHدارة أي توزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

إيرادات من تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة  -23

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

من:

1,398,7972,124,174إيرادات فوائد من تسهيالت ائتمانية

216,273474,016     خصم وعمولة وأتعاب

1,615,0702,598,190

إيرادات توزيعات أرباح  -24

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

من:
356,822302,527استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

966,795442,168استثمارات متاحة للبيع

1,323,617744,695

تكاليف تمويل  -25

تتعلق تكاليف التمويل بأنشطة اقتراض المجموعة بما في ذلك المبالغ المستحقة إلى البنوك والقروض Tجل والمرابحة الدائنة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ربحية السهم ا�ساسية والمخففة   -26

يتم احتساب ربحية السهم اTساسية والمخففة بقسمة ربح السنة العائدة لمالكي الشركة اTم على المتوسط المرجح لعدد اTسهم القائمة خالل السنة باستثناء أسهم الخزينة.

لم يكن لدى الشركة اTم أية أسهم مخففة محتملة.
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2,371,605121,344ربح السنة العائد إلى مالكي الشركة اTم (دينار كويتي)

796,502,656796,510,125المتوسط المرجح لعدد اTسهم القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة) - سهم

2.9780.152ربحية السهم ا�ساسية والمخففة العائدة إلى مالكي الشركة ا�م (فلس)

صافي ربح موجودات مالية   -27

فيما يلي تحليل صافي ربح موجودات مالية حسب الفئة:
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

410,626249,070النقد والنقد المعادل

3,990,5754,265,487ذمم التسهيالت االئتمانية

111,889524,239استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

44,42628,201استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

(553,967)474,547استثمارات متاحة للبيع

5,032,0634,513,030صافي ربح محقق وغير محقق

5,950,274636,970صافي الربح غير المحقق المعترف به مباشرة في حقوق الملكية

10,982,3375,150,000

موجودات أمانة   -28

إن محافــظ االســتثمار المــدارة مــن قبــل الشــركة والموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة أمانــة وااللتزامــات المتعلقــة بهــا ال يتــم معاملتهــا كموجــودات أو مطلوبــات المجموعــة وبالتالــي ال يتــم إدراجهــا فــي بيــان 
ــي). ــار كويت ــمبر 2012: 2,089,882 دين ــي (31 ديس ــار كويت ــي 2,456,041 دين ــز المال ــخ المرك ــة بتاري ــودات اTمان ــي موج ــغ إجمال ــع. بل ــي المجم ــز المال المرك

معلومات قطاعية  -29

تحــدد قطاعــات التشــغيل الخاصــة بهــا اســتنادi إلــى معلومــات التقاريــر الداخليــة لــ�دارة التــي تتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي مــن أجــل تخصيــص المــوارد 
للقطــاع وتقييــم أدائــه، مــن ثــم مطابقتهــا مــع أربــاح أو خســائر المجموعــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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معلومات قطاعية (تتمة)  - 29

تمــارس المجموعــة أنشــطتها بشــكل رئيســي داخــل دولــة الكويــت وجميــع موجوداتهــا ومطلوباتهــا داخــل دولــة الكويــت باHضافــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق اTوســط ودول أخــرى. 
تعمــل المجموعــة فــي أربعــة قطاعــات أعمــال: وهــي تســهيالت اTقســاط االئتمانيــة واالســتثمارات والعقــارات والوســاطة.  إن التحليــل القطاعــي Hجمالــي اHيــرادات واTربــاح ومجمــوع الموجــودات ومجمــوع 

ــي: ــا يل ــو كم ــال ه ــات اTعم ــات لقطاع المطلوب

اFجماليوساطة ماليةعقاراتاستثماراتتسهيالت أقساط ائتمانية

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

4,094,0334,640,191346,444635,0569,628,338إجمالي اHيرادات

1,373,926448,466277,744167,1682,267,304ربح السنة

كما في 31 ديسمبر 2013

23,203,042123,003,6486,399,51419,009,103171,615,307مجموع الموجودات

3,462,41033,517,701-20,529,9729,525,319مجموع المطلوبات

2,673,070113,478,3296,399,51415,546,693138,097,606صافي الموجودات

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

224,3975,932,005(11,636)4,257,0131,462,231إجمالي اHيرادات/(الخسائر)

(361,684)(1,746,059)(70,701)(266,903)1,721,979ربح/(خسارة) السنة

كما في 31 ديسمبر 2012 

34,480,35275,863,1457,845,96919,798,172137,987,638مجموع الموجودات

3,287,72021,911,843-5,463,82913,160,294مجموع المطلوبات

29,016,52362,702,8517,845,96916,510,452116,075,795صافي الموجودات

معامالت مع أطراف ذات صلة  -30

تتمثــل اTطــراف ذات الصلــة فــي الشــركات الزميلــة، وكبــار المســاهمين، وأعضــاء مجلــس اHدارة، وموظفــي اHدارة الرئيســيين للمجموعــة والشــركات التــي تســيطر عليهــا هــذه اTطــراف أو التــي لهــا تأثيــر 
ــر  ــي تعتب ــة، الت ــركاتها التابع ــركة اTم وش ــن الش ــالت بي ــة المعام ــذف كاف ــم ح ــة. ت ــل إدارة المجموع ــن قب ــالت م ــذه المعام ــعير له ــروط التس ــات وش ــاد سياس ــم اعتم ــترك. يت ــكل مش ــا بش ــري عليه جوه

أطــراف ذات صلــة بالشــركة اTم، عنــد التجميــع ولــم يتــم اHفصــاح عنهــا فــي هــذا اHيضــاح. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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إن تفاصيل أرصدة المعامالت المهمة مع اTطراف ذات الصلة واTرصدة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع

3,148,93713,379,803ذمم تسهيالت اTقساط االئتمانية المدينة - اHجمالي (إيضاح 7)

108,920182,106مستحق من أطراف ذات صله

224,113225,476مستحق إلى المساهمين (إيضاح 16)

271,0602,222,582مستحق إلى أطراف ذات صلة

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20132012
دينار كويتيدينار كويتي

بيان الدخل المجمع

281,974-رد مخصص ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

708,3631,038,611فائدة من ذمم تسهيالت اTقساط االئتمانية المدينة

-184,625ربح من بيع استثمار في شركة زميلة

-461,241ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع 

-48,712ربح من بيع عقارات للمتاجرة

-603,019مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

مكافأة موظفي ا�دارة الرئيسيين:

335,298318,440رواتب ومزايا أخرى قصيرة اTجل

34,49229,806مزايا نهاية الخدمة

أهداف وسياسات إدارة المخاطر   -31

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها للعديد من المخاطر المالية: مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة.

يضع مجلس إدارة الشركة اTم سياسات تخفيف كل من المخاطر الموضحة أدناه.

ال تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة، Tغراض المضاربة.

فيما يلي أدناه توضيح Tهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31

مخاطر السوق   31.1

مخاطر العملة ا>جنبية  أ) 
تعمــل المجموعــة بشــكل رئيســي فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، وبلــدان أخــرى فــي الشــرق اTوســط وأوروبــا وتتعــرض لمخاطــر العمــالت اTجنبيــة الناشــئة مــن تقلبــات متعــددة للعمــالت اTجنبيــة. 

ــة. ــات اTجنبي ــي العملي ــتثمارات ف ــي االس ــا وصاف ــرف به ــات المعت ــودات والمطلوب ــتقبلية، والموج ــة المس ــات التجاري ــن الصفق ــة م ــالت اTجنبي ــر العم ــأ مخاط تنش

لتخفيــف تعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر العمــالت اTجنبيــة، تتــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بغيــر الدينــار الكويتــي وفــق سياســات إدارة المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة بشــكل عــام، فــإن إجــراءات 
ــد.  ــة اTم ــة طويل ــات اTجنبي ــن التدفق ــهرا) وبي ــر ش ــي عش ــالل اثن ــتحق خ ــل (تس ــرة اTج ــة قصي ــة اTجنبي ــة بالعمل ــات النقدي ــن التدفق ــز بي ــة تمي ــة بالمجموع ــر الخاص إدارة المخاط

كان لدى المجموعة صافي التعرضات الهامة التالية بالعمالت اTجنبية، محولة إلى الدينار الكويتي بسعر اHقفال:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

8,192,7418,178,928دوالر أمريكي

6,431,9146,873,410ليرا لبنانية

4,582,0702,371,704جنيه إسترليني

1,586,8731,605,081جنيه مصري

136,883282,164درهم إماراتي

201,148558,641دينار بحريني

773,358(7,908) ريال سعودي

130,655-يورو

38,09946,434ريال عماني

843,507849,817دينار أردني

(22,833)(27,730) راند جنوب أفريقي

يوضــح الجــدول التالــي بشــكل مفّصــل حساســية المجموعــة للزيــادة والنقــص بنســبة %2 (2012: %2) فــي الدينــار الكويتــي مقابــل العمــالت اTجنبيــة. يتضمــن تحليــل الحساســية فقــط الموجــودات والمطلوبــات 
النقديــة القائمــة والمقّومــة بالعملــة اTجنبيــة، ويقــوم بتعديــل ترجمتهــا بنهايــة الســنة مقابــل تغيــر بنســبة %2 فــي أســعار صــرف العمــالت اTجنبيــة. يشــير الرقــم الموجــب أدنــاه إلــى زيــادة الربــح وحقــوق الملكيــة 

ويشــير الرقــم الســالب إلــى انخفــاض الربــح وحقــوق الملكيــة. تبقــى كافــة المتغيــرات اTخــرى ثابتــة. مــا لــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي الطــرق واالفتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد تحليــل الحساســية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السوق (تتمة)  31.1

التأثير بنسبة 2- %التأثير بنسبة 2- %التأثير بنسبة 2+ %التأثير بنسبة 2+ %

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

(247,569)(297,826)297,826247,569ربح/(خسارة) السنة
(185,378)(141,726)141,726185,378حقوق الملكية 

مخاطر معدل الفائدة ب) 

تنتــج مخاطــر معــدل الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر تغيــر معــدالت الفائــدة علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــtدوات الماليــة. وبمــا أن المجموعــة ال يوجــد لديهــا مخاطــر فائــدة كبيــره علــى موجوداتها 
التــي تحمــل فائــدة، ولكــن فــي المقابــل عليهــا قــروض تجعلهــا عرضــة لمخاطــر تقلبــات معــدالت أســعار الفائــدة، ســواء كانــت بمعــدالت ثابتــة أو متغيــرة. تديــر المجموعــة هــذه المخاطــر باالحتفــاظ بخليــط 

مالئــم مــن االقتراضــات بأســعار فائــدة ثابتــة ومتغيــرة، قــام مجلــس اHدارة بإنشــاء مســتويات لمخاطــر معــدل الفائــدة مــن خــالل وضــع حــدود علــى فجــوات معــدل الفائــدة لفتــرات محــددة. 

تتم مراقبة المراكز يومًيا وتتم المحافظة على إستراتيجيات التحوط المستخدمة، إذا تطلب اTمر ذلك، لضمان بقاء المراكز في الحدود الموضوعة. 

ــي Tداة  ــدل التاريخ ــو المع ــدل ه ــtداة.  المع ــة ل ــة الدفتري ــي القيم ــج ف ــة، ينت ــة حالي ــاب قيم ــتخدامه الحتس ــد اس ــذي، عن ــدل ال ــو المع ــة ه ــة نقدي ــي) Tداة مالي ــد الفعل ــي (العائ ــدة الفعل ــدل الفائ مع
بمعــدل ثابــت مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ومعــدل حالــي Tداة بمعــدل متغيــر أو أداة مدرجــة بالقيمــة العادلــة.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السوق (تتمة)  31.1

مخاطر معدل الفائدة (تتمة) ب) 
كان تعرض المجموعة لمعدل الفائدة على أساس اTول من اتفاقيات إعادة التسعير التعاقدية واالستحقاق في 31 ديسمبر 2013 كما يلي:

من 3 أشهر إلى 12 من 1 إلى 3 أشهرحتى شهر واحد
معدل الفائدة اFجماليبنود ال تحمل فائدةأكثر من سنةشهر{

الفعلية

(%)دينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتي

الموجودات

النقد والنقد المعادل
8,947,7363,114,410---12,062,1461.75

ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة
1,897,0461,752,4843,703,1832,101,553-9,454,2669-3

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
----8,120,1938,120,193-

استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق
--283,050--283,05015

ذمم مدينة وموجودات أخرى
---5,016,3785,016,378-

مستحق من أطراف ذات صله
----108,920108,920-

10,844,7824,866,8943,986,2332,101,55313,245,49135,044,953

المطلوبات

مستحق للبنوك
2,374,655----2,374,6554.5

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
----7,492,1307,492,130-

مستحق إلى أطراف ذات صلة
----271,060271,060-

قروض Tجل
2,000,0004,000,0005,190,0004,810,000-16,000,0005-4.5

مرابحة دائنة
800,000-800,0005,200,000-6,800,0006

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
----579,856579,856-

5,174,6554,000,0005,990,00010,010,0008,343,04633,517,701

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السوق (تتمة)  31.1

مخاطر معدل الفائدة (تتمة) ب) 

كان تعرض المجموعة لمعدل الفائدة على أساس اTول من اتفاقيات إعادة التسعير التعاقدية واالستحقاق في 31 ديسمبر 2012 كما يلي:

من 3 أشهر إلى 12 من 1 إلى 3 أشهرحتى شهر واحد
معدل الفائدة اFجماليبنود ال تحمل فائدةأكثر من سنةشهر{

الفعلية

(%)دينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتي

موجودات (معدل)

8,506,8631.75---5,718,0712,788,792النقد والنقد المعادل

3-23,120,4979-918,1841,011,11016,889,0444,302,159ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

-7,626,0537,626,053----استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

283,05015--283,050--استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

-5,029,1195,029,119----ذمم مدينة وموجودات أخرى

-182,106182,106------مستحق من أطراف ذات صله

6,636,2553,799,90217,172,0944,302,15912,837,27844,747,688

مطلوبات (معدل)

2,519,2804.5-2,040,297101,891346,87330,219مستحق للبنوك

-6,567,5276,567,527----ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

-2,222,5822,222,582----مستحق إلى أطراف ذات صلة

1,706,8005.5--426,7001,280,100-قروض Tجل

مرابحة دائنة
800,000-800,0006,800,000-8,400,0006

-495,654495,654----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

2,840,297528,5912,426,9736,830,2199,285,76321,911,843

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السوق (تتمة)  31.1

مخاطر معدل الفائدة (تتمة) ب) 

يوضــح الجــدول التالــي حساســية نتيجــة الســنة لتغييــر محتمــل بقــدر معقــول فــي معــدالت الفائــدة بنســبة 1+% و1-% (2012: 1+% و1-%) بتأثيــر ذلــك مــن بدايــة الســنة. تعتبــر هــذه التغييــرات محتملــة بقــدر 
معقــول علــى أســاس مالحظــة الظــروف الحاليــة للســوق. تقــوم الحســابات علــى أســاس اTدوات الماليــة للمجموعــة المحتفــظ بهــا فــي تاريــخ كل مركــز مالــي. تبقــى كافــة المتغيــرات اTخــرى ثابتــة. 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

1% +1% -1% +1% -

دينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتي

(192,843) 33,752192,843(33,752) ربح/(خسارة) السنة

(192,843) 33,752192,843 (33,752) حقوق الملكية 

المخاطر السعرية ج) 

تتعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر ســعر حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق باســتثمارات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا. يتــم تصنيــف اســتثمارات حقــوق الملكيــة علــى أنهــا اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــع. ــة للبي ــتثمارات متاح ــة) واس ــة المتداول ــك اTوراق المالي ــي ذل ــا ف ــل (بم ــان الدخ بي

وتقوم المجموعة Hدارة مخاطر اTسعار الناشئة من االستثمارات في سندات حقوق الملكية بتنويع محفظتها. يتم تنويع المحفظة وفق الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. 

تم تحديد تحليالت الحساسية أدناه على أساس التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكية بتاريخ البيانات المالية المجمعة.   

إذا تغيرت أسعار اTسهم بنسبة %10 بالزيادة/النقصان فإن تأثير ذلك على الربح/(الخسارة) للسنة وحقوق الملكية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012 سيكون كما يلي:

حقوق الملكيةربح/(خسارة) السنة
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر2013

دينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتيدينار  كويتي

±762,605±762,605812,019 ±812,019 ±استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

±5,179,583±7,597,378--استثمارات متاحة للبيع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31

مخاطر االئتمان  31.2

مخاطر االئتمان هي مخاطر أن يفشل أحد أطراف اTداة المالية في الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف اTخر.  تتم مراقبة سياسة ومخاطر االئتمان للمجموعة على أسس مستمرة. وتهدف 
المجموعة إلى تجنب التركزات االئتمانية للمخاطر في أفراد أو مجموعات من العمالء في موقع محدد أو نشاط معين ويتأتى ذلك من خالل تنويع اTنشطة. والحصول على الضمانات حيثما كان ذلك 

مالئما. 

ينحصر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في القيم الدفترية للموجودات المالية المعترف بها بتاريخ بيان المركز المالي، كما هو ملخص أدناه: 

31 ديسمبر 2012(معدل)31 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

12,062,1468,506,863النقد والنقد المعادل

23,120,497   9,454,266ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

5,910,4076,071,685استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل (إيضاح 8)

283,050283,050استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

5,016,3785,029,119ذمم مدينة وموجودات أخرى

108,920182,106مستحق من أطراف ذات صله

32,835,16743,193,320ا�جمالي 

المعلومات حول التركزات الهامة اTخرى لمخاطر االئتمان موضحة في اHيضاح 31.3.

كان توزيع الموجودات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
 كان توزيع الموجودات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

دول مجلس الكويت
التعاون الخليجي     

بلدان الشرق 
ا�وسط ا�خرى

الواليات المتحدة 
وأوروبا ودول أخرى 

اFجمالي

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

في 31 ديسمبر 2013

7,312,605394,2963,905,833449,41212,062,146النقد والنقد المعادل

9,454,266-5,235,512-4,218,754ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

8,120,193-191,297-7,928,896استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

283,050283,050---استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

412,75069,6493,602,241931,7385,016,378ذمم مدينة وموجودات أخرى 

108,920-56,161-52,759مستحق من أطراف ذات صله

214,0641,849,329-1,635,265-عقارات للمتاجرة

68,887,465782,097108,1256,196,09775,973,784استثمارات متاحة للبيع

25,515,11154,071,423--28,556,312استثمار في شركات زميلة

1,950,185---1,950,185عقارات استثمارية

2,725,633-2,589,22810,226126,179ممتلكات ومعدات

121,908,9542,891,53313,225,34833,589,472171,615,307 اFجمالي 

دول مجلس الكويت
التعاون الخليجي  

بلدان الشرق 
ا�وسط ا�خرى

الواليات المتحدة 
اFجماليوأوروبا ودول أخرى 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
في 31 ديسمبر 2012 (معدل)

3,051,1811,8785,110,337343,4678,506,863النقد والنقد المعادل

23,120,497-5,843,226-17,277,271ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

7,626,053-264,532-7,361,521استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

283,050283,050---استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

1,859,3122,327,7025,029,119-842,105ذمم مدينة وموجودات أخرى 

153,434182,106-28,672مستحق من أطراف ذات صله

254,9553,236,722-2,981,767-عقارات للمتاجرة

42,514,2381,897,738137,8577,245,99651,795,829استثمارات متاحة للبيع

3,024,33333,408,914--30,384,581استثمار في شركات زميلة

2,009,247---2,009,247عقارات استثمارية

2,789,239-154,662-2,634,577ممتلكات ومعدات
106,103,3934,881,38313,523,36013,479,503137,987,639

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31

مخاطر السيولة  31.4

ــيولة  ــة س ــة ومراقب ــل متنوع ــادر تموي ــر مص ــت اHدارة بتوفي ــد قام ــر فق ــذه المخاط ــد ه ــتحقاقها. ولتحدي ــد اس ــا عن ــاء بالتزاماته ــى الوف ــادرة عل ــة ق ــون المجموع ــر أال تك ــي مخاط ــيولة ه ــر الس مخاط
الموجــودات والســيولة بشــكل يومــي. 

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة. تــم تحديــد اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ المركــز المالــي إلــى تاريــخ االســتحقاق 
ــتثمارات. ــذه االس ــة ه ــر اHدارة لتصفي ــاس تقدي ــى أس ــع عل ــة للبي ــتثمارات المتاح ــتحقاق لالس ــة االس ــد قائم ــم تحدي ــدي. يت التعاق

قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2013:
المجموع الفرعي من 3 إلى 12 شهرامن 1 إلى 3 أشهرلغاية شهر واحد

لغاية سنة واحدة
اFجماليأكثر من سنة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الموجودات

12,062,146-12,062,146-8,947,7363,114,410النقد والنقد المعادل

1,897,0461,752,4843,703,1837,352,7132,101,5539,454,266ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

8,120,193-8,120,193--8,120,193استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

283,050-283,050283,050--استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

139,1223,508,3551,353,9595,001,43614,9425,016,378ذمم مدينة وموجودات أخرى

108,920-108,920108,920--مستحق من أطراف ذات صله

1,849,329-1,849,3291,849,329--عقارات للمتاجرة

75,973,78475,973,784----استثمارات متاحة للبيع

54,071,42354,071,423----استثمار في شركات زميلة

1,950,1851,950,185----عقارات استثمارية

2,725,6332,725,633----ممتلكات ومعدات

19,104,0978,375,2497,298,44134,777,787136,837,520171,615,307مجموع الموجودات

المطلوبات

2,374,655-2,374,655--2,374,655مستحق للبنوك

1,086,0183,135,647441,9394,663,6042,828,5267,492,130ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

271,060-271,060271,060--مستحق إلى أطراف ذات صلة

2,000,0004,000,0005,190,00011,190,0004,810,00016,000,000قروض Tجل

800,0001,600,0005,200,0006,800,000-800,000مرابحة دائنة

579,856579,856----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

6,260,6737,135,6476,702,99920,099,31913,418,38233,517,701مجموع المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
(الشركة الدولية للتمويل ش.م.ك.ع سابقا) وشركاتها التابعة - الكويت

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السيولة (تتمة)  31.4

قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2012:

المجموع الفرعي من 3 إلى 12 شهرامن 1 إلى 3 أشهرلغاية شهر واحد
لغاية سنة واحدة

اFجماليأكثر من سنة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

موجودات (معدل)

8,506,863-8,506,863-5,718,0702,788,793النقد والنقد المعادل

918,1841,011,11016,889,04418,818,3384,302,15923,120,497ذمم تسهيالت أقساط ائتمانية مدينة

7,626,053-7,626,053--7,626,053استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

283,050-283,050283,050--استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

743,8391,757,993225,7682,727,6002,301,5185,029,118ذمم مدينة وموجودات أخرى

182,106182,106182,106--مستحق من أطراف ذات صله

3,236,722-3,236,7223,236,722--عقارات للمتاجرة

51,795,82951,795,829----استثمارات متاحة للبيع

33,408,91433,408,914----استثمار في شركات زميلة

2,009,2472,009,247----عقارات استثمارية

2,789,2392,789,239----ممتلكات ومعدات

15,006,1465,557,89620,816,69041,380,73296,606,906137,987,638مجموع الموجودات

مطلوبات (معدل)

2,040,297101,891346,8732,489,06130,2192,519,280مستحق للبنوك

347,4092,158,0771,410,4073,915,8932,651,6346,567,527ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,222,582-2,222,5822,222,582--مستحق إلى أطراف ذات صلة

1,706,800-426,7001,280,1001,706,800-قروض Tجل

800,0001,600,0006,800,0008,400,000-800,000مرابحة دائنة

495,654495,654----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

3,187,7062,686,6686,059,96211,934,3369,977,50721,911,843مجموع المطلوبات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر (تتمة)  -31
مخاطر السيولة (تتمة)  31.4

إن قائمة االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية استنادا إلى التدفقات النقدية غير المخصومة هي كما يلي:

المجموع الفرعي من 3 إلى 12 شهرامن 1 إلى 3 أشهرلغاية شهر واحد
لغاية سنة واحدة

اFجماليأكثر من سنة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

31 ديسمبر 2013

المطلوبات المالية

2,434,655-2,434,655--2,434,655مستحق للبنوك

1,086,0183,135,647441,9394,663,6042,828,5267,492,130ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

271,060-271,060271,060--مستحق إلى أطراف ذات صلة

18,273,626 11,911,9626,361,664 2,065,3974,092,0425,754,523قروض Tجل

7,106,850 827,01450,1371,009,0411,886,1925,220,658مرابحة دائنة

579,856579,856----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

6,413,0847,277,8267,476,56321,167,47314,990,70436,158,177

في 31 ديسمبر 2012 (معدل)
المطلوبات المالية

2,160,794101,891346,8732,609,55830,2192,639,777مستحق للبنوك

347,4092,158,0771,410,4073,915,8932,651,6346,567,527ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,222,582-2,222,5822,222,582--مستحق إلى أطراف ذات صلة

1,757,075-441,3601,315,7151,757,075-قروض Tجل

843,38176,2081,123,1782,042,7677,168,2199,210,986مرابحة دائنة

495,654495,654----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

3,351,5842,777,5366,418,75512,547,87510,345,72622,893,601

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة  -32

يمكن أيًضا تصنيف القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات المجموعة كما هو مدرج في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:

(معدل) 31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013
دينار كويتيدينار كويتي

الموجودات المالية:

قروض وذمم مدينة بالتكلفة المطفأة:

12,062,1468,506,863النقد والنقد المعادل

9,454,26623,120,497ذمم التسهيالت االئتمانية

5,016,3785,029,119ذمم مدينة وموجودات أخرى 

108,920182,106مستحق من أطراف ذات صله

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة:

283,050283,050استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

8,120,1937,626,053استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

االستثمارات المتاحة للبيع:

73,218,63748,972,796استثمارات متاحة للبيع

108,263,59093,720,483ا�جمالي 

المطلوبات المالية:

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

2,374,6552,519,280مستحق للبنوك

7,492,1306,567,527ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

271,0602,222,582مستحق إلى أطراف ذات صلة 

16,000,0001,706,800قروض Tجل

6,800,0008,400,000مرابحة دائنة

579,856495,654مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

33,517,70121,911,843ا�جمالي 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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اTدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خالله استالم أو بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق كما في تاريخ القياس. 

تري اHدارة، باستثناء بعض االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة لtسباب المذكورة في إيضاح 11 حول هذه البيانات المالية المجمعة، فإن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية كما في 
31 ديسمبر 2013 تقارب قيمتها العادلة. 

ا>دوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع وفقا لمدرج القيمة العادلة.

يقدم الجدول التالي تحليال لtدوات المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف اTولي بالقيمة العادلة، مصنفة في مستويات من 1 إلى 3 على أساس درجة دعم القيمة العادلة الخاصة بكل مستوى بمصادر 

يمكن تحديدها.

قياسات القيمة العادلة للمستوى 1 مستمدة من اTسعار المعلنة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.

قياسات القيمة العادلة للمستوى 2 مستمدة من مدخالت بخالف اTسعار المعلنة الواردة في المستوى 1 المدعومة بمصادر يمكن تحديدها للموجودات أو المطلوبات إما بشكل مباشر (أي، اTسعار) أو 

بشكل غير مباشر (أي، مستمدة من اTسعار).

قياسات القيمة العادلة للمستوى 3 مستمدة من أساليب تقييم تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق مدعومة بمصادر يمكن تحديدها (مدخالت غير مدعومة 

بمصادر يمكن تحديدها).

يتحدد المستوى الذي تقع ضمنه أصل أو التزام مالي بناء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية للقيمة العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة (تتمة)  -32
اTدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)

 إن الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على نحو متكرر في بيان المركز المالي المجمع مصنفة ضمن مدرج القيمة العادلة كما يلي:

31 ديسمبر 2013
اFجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
2,018,491--2,018,491أسهم محلية مسعرة
191,595--191,595أسهم أجنبية مسعرة 

5,910,407--5,910,407استثمار في محافظ مدارة

االستثمارات المتاحة للبيع:
39,653,408--39,653,408أسهم محلية مسعرة

24,128,54324,128,543--أسهم محلية غير مسعرة
5,809,6005,809,600--أسهم أجنبية غير مسعرة
3,437,633--3,437,633استثمار في محافظ مدارة

189,453-189,453-صناديق االستثمار
51,211,534189,45329,938,14381,339,130

31 ديسمبر 2012
اFجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
1,289,837--1,289,837أسهم محلية مسعرة
264,531--264,531أسهم أجنبية مسعرة 

6,071,685--6,071,685استثمار في محافظ مدارة

االستثمارات المتاحة للبيع:
23,267,347--23,267,347أسهم محلية مسعرة

15,684,74515,684,745--أسهم محلية غير مسعرة
7,255,4187,255,418--أسهم أجنبية غير مسعرة
2,545,007--2,545,007استثمار في محافظ مدارة

220,279-220,279-صناديق االستثمار
33,438,407220,27922,940,16356,598,849

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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اTدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)

لم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل فترة التقارير.
فيمــا يلــي أســاليب التقييــم والمعطيــات الهامــة غيــر المدعومــة بمصــادر يمكــن تحديدهــا المســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى 2 والمســتوى 3 مــن اTدوات الماليــة، وكذلــك العالقــة 

المترابطــة بيــن المعطيــات غيــر المرصــودة الرئيســية والقيمــة العادلــة.  

االستثمارات المتاحة للبيع:
يقــوم الفريــق المالــي للمجموعــة بإجــراء تقييمــات للبنــود الماليــة Tغــراض التقاريــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى 3، بالتشــاور مــع المتخصصيــن فــي تقييــم الطــرف ا^خــر بالنســبة لعمليــات 
التقييــم المعقــدة، إذا لــزم اTمــر.  تــم اختيــار أســاليب التقييــم علــى أســاس خصائــص كل أداة، مــع وجــود هــدف عــام وهــو زيــادة اســتخدام المعلومــات التــي تســتند علــى الســوق إلــى أقصــى درجــة. 

فيما يلي طرق التقييم المستخدمة لtدوات المصنفة ضمن المستوى 2 و 3:

يتم تقييم بعض اTوراق المالية غير المسعرة على أساس طريقة مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية باستخدام آخر البيانات المالية المتاحة للجهات المستثمر فيها.  

ــول  ــتخدمة للوص ــو المس ــدالت النم ــت مع ــا.  تراوح ــن اHدارة العلي ــدة م ــة المعتم ــرات المالي ــاس التقدي ــى أس ــة عل ــات النقدي ــات التدفق ــتخدام توقع ــرى باس ــعرة اTخ ــر المس ــة غي ــم اTوراق المالي ــم تقيي يت
إلى القيمة النهائية من %2 إلى %3.  إضافة إلى ذلك، تستند توقعات نمو اHيرادات إلى تقييم النمو المستقبلي لtعمال.  

االفتراضات ا>ساسية المستخدمة في احتساب القيمة العادلة
إن احتساب القيمة العادلة يعتبر هو اTهم لالفتراضات التالية:

معدالت الخصم؛  -
معدالت النمو المستخدمة الستنتاج التدفقات النقدية لما بعد فترة الموازنة.  -

معدالت التضخم المحلية  -

معدالت الخصم
يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام المعدل الخالي من المخاطر، وعالوة مخاطر سوق اTسهم، ومعاملة بيتا وعالوة المخاطر الخاصة بالشركة (معامل ألفا). 

افتراضات حصة السوق
تعد هذه االفتراضات، وكذلك استخدام بيانات القطاع لمعدالت النمو، مهمة حيث أن الوضع النسبي للشركة قد يتغير بالنسبة لمنافسيها على مدى الفترة المتوقعة. 

معدالت النمو المتوقعة ومعدالت التضخم المحلية 
تستند االفتراضات إلى ما تمت اHشارة إليه في تقارير أبحاث القطاع المنشورة. 

تم تقييم صناديق ومحافظ مدارة على أساس صافي قيمة اTصول للصندوق حسبما يحددها مدير الصندوق.

يتم إدراج اTرباح والخسائر المسجلة في بيان الدخل المجمع للسنة ضمن خسارة بيع استثمارات متاحة للبيع.

إن تغيــر المدخــالت لتقييمــات المســتوى 3 إلــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر المبالــغ المســجلة فــي بيــان الدخــل المجمــع أو إجمالــي الموجــودات أو إجمالــي المطلوبــات أو 
إجمالــي حقــوق الملكيــة.

لم يكن هناك تغيرات في طرق التقييم خالل السنة:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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اTدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)

قياس القيمة العادلة 
إن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المصنفــة فــي المســتوى 3 تســتخدم تقنيــات تقييــم تســتند إلــى مدخــالت غيــر مبنيــة علــى البيانــات الســوقية المرصــودة.  كمــا يمكــن تســوية اTدوات الماليــة ضمــن هــذا 

المســتوى مــن اTرصــدة االفتتاحيــة إلــى اTرصــدة الختاميــة علــى النحــو التالــي:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

22,940,16310,379,625الرصيد االفتتاحي

8,980,977(1,801,307)التغير في القيمة العادلة

اHضافات خالل السنة:

8,799,2873,579,561- المشتريات 

29,938,14322,940,163الرصيد الختامي

--إجمالي المبلغ المدرج في بيان الدخل المجمع لtرباح غير المحققة من موجودات المستوى 3

إن تغير المدخالت لتقييمات المستوى 3 إلى افتراضات بديلة محتملة معقولة لن يغير بشكل كبير المبالغ المسجلة في الربح أو الخسارة أو إجمالي الموجودات أو إجمالي المطلوبات أو إجمالي حقوق 
الملكية.

ا>دوات غير المالية 
تم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في 31 ديسمبر 2013 وقد تم تصنيفها ضمن المستوى 3 لمدرج القيمة العادلة وقد تم عرض المطابقات في إيضاح 13. 

وصف المدخالت الهامة غير المدعومة بمصادر يمكن تحديدها لتقييم الموجودات غير المالية:  
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية وفقــا لطريقــة أســعار الســوق، مــن خــالل مقيميــن يأخــذون باعتبارهــم أســعار المعاملــة للعقــارات والعقــارات المماثلــة. تعــد مدخــالت التقييــم الهامــة 
غيــر المدعومــة بمصــادر يمكــن تحديدهــا المســتخدمة لغــرض التقييــم هــي ســعر الســوق للقدم/المتــر المربــع وهــي تختلــف مــن عقــار ^خــر.  ســيؤدي حــدوث تغييــر معقــول فــي هــذه المدخــالت إلــى 

قيمــة تعــادل التغيــر فــي القيمــة العادلــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2013
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تتمثل أهداف إدارة رأس مال المجموعة في ضمان قدرة المجموعة على االستمرار ككيان مستمر وتوفير عائد كافي للمساهمين من خالل تحسين هيكل رأس المال إلى أقصى حد.

تدير المجموعة رأس المال ويتم إجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وفي خصائص الموجودات ذات العالقة. ومن اجل الحفاظ على/أو تعديل هيكل رأس المال فإن 
المجموعة يمكنها القيام بتعديل مبلغ توزيعات اTرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات بهدف تخفيض الدين. 

يتألف هيكل رأس مال المجموعة مما يلي:
(معدل) 31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

دينار كويتيدينار كويتي

2,374,6552,519,280مستحق للبنوك (إيضاح 15)
16,000,0001,706,800قروض Tجل (إيضاح 17)
6,800,0008,400,000مرابحة دائنة (إيضاح 18)

(8,506,863) (12,062,146)ناقًصا: النقد والنقد المعادل (إيضاح 6)
13,112,5094,119,217صافي الدين

127,389,282113,503,526حقوق الملكية 
3.63 %10.29 %نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية
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