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 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار ش.م.ك.ع.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة مجموعة أرزان 
أرزان  السنوي لمجموعة  المالي  التقري�ر  أن أقدم لكم  للتموي�ل واالست�ثمار  المالية 
المالية لسنة 2014، والذي يتضمن النتائج التشغيلية لمجموعة أرزان المالية ويعكس 

مركزها المالي بعد إنجازها للخطة االستراتيجية للفترة من 2012 إلى 2014.

على الرغم من المخاطر االقتصادية والسياسية العديدة المرتبطة باالست�ثمار، ثابرت 
أرزان بكل ثبات لتطبيق استراتيجيتها حتى نهاية سنة 2014 وعينها دائمًا على تحقيق 
أفضل العوائد لمساهميها. وفي خضم االضطرابات التي شهدها المسرح العالمي 
بالغة  أمنية  وتحديات  عميقة  سياسية  تحوالت  إلى  التقلب  شديدة  نفط  أسعار  من 

الخطورة، تمكنت أرزان من المناورة بديناميكية عالية لتصل إلى ما هي عليه اآلن. 

تعافي  شهدت  التي  األخيرة  الفترة  في  حادة  تحوالت  العالمية  األسواق  وشهدت 
بينما  االقتصادية  األزمة  اندالع  قبل  ما  مستويات  إلى  وعودته  األمريكي  االقتصاد 
القارة األوروبية، حيث التزال  التزال تلك األزمة تلقي بظالل قاتمة فوق اقتصاديات 
منطقة اليورو تواجه توترات حادة بين أعضائها وت�كافح للمحافظة على اإلتحاد، في 
تسعى  بينما   2014 سنة  نهاية  قبيل  االقتصادي  االنكماش  مرحلة  اليابان  دخلت  حين 
الرئيسي  المحرك  كانت  أن  بعد  المتباطئ  النمو  السيطرة على معدل  الصين إلحكام 

لنمو االقتصاد العالمي في السنوات األخيرة. 

من المتوقع أن يسجل االقتصاد العالمي نموًا معتدالً ليبلغ 3.3% في سنة 2014، %3.5 
في سنة 2015 و 3.7% في سنة 2016، وت�أتي هذه التوقعات لالقتصاد العالمي بعد 
إعادة التقي�يم التي أجراها في شهر أكتوبر 2014 عدد من المؤسسات المالية الدولية 

ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أثر الهبوط الحاد ألسعار النفط. 

إننا في أرزان، نؤمن بتنويع مصادر الدخل ونحرص على هيكلة استراتيجياتنا بأسلوب ديناميكي لت�كون متعددة األوجه، األمر الذي ساعدنا 
على تجاوز متغيرات الظروف وانعكاساتها وبالتالي تعزي�ز التزامنا تجاه مساهمينا. 

إننا نثق برؤية أرزان ونلتزم باالستراتيجية التي تهدف لتحقيق تلك الرؤية، وهي مصدر إلهام ودعم كبيري�ن لنا، ومن هذا المنطلق نتطلع 
لتحقيق نتائج تفوق توقعات�كم في السنوات القادمة.

وقد عمل المجلس على زيادة عدد األعضاء المستقلين وذوي الكفاءات في مجال المال واالست�ثمار خالل عام 2014 تطبيقًا لمتطلبات 
الحوكمة وإلثراء عماد المجلس ودوره في تحمل المسؤوليات المناطة به.

وعليه، قد أوصى المجلس بصرف مكافأة مالية ألعضاء المجلس وقدرها ستة آالف دينار عن السنة المالية تشجيعًا لهم لما قدموه من 
جهود وآراء سديدة خالل العام المنصرم باإلضافة إلى أربعة آالف دينار بدل أتعاب ألعضاء اللجان. 

في الختام، إن نتائج عام 2014 هي خير دليل على نجاح استراتيجيتنا الجديدة وأداء أعمالنا وأداء موظفينا األكفاء والتزامهم المتواصل 
في العمل الجاد، كما نأمل أن يكون عام 2015 أفضل من األعوام السابقة بتحسن األوضاع االقتصادية بشكل يساعدنا على تحقيق نتائج 

أفضل، وإنني على يقين بأننا سوف نستمر قدمًا في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز في خالل األعوام القادمة.

مقام  إلى  والتقدير  االمتنان  وعظيم  بالشكر  أتوجه  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة  يفوتني  ال  كما 
نواف  الشيخ/  سمو  األمين  عهده  ولي  وإلى  الكويت،  دولة  أمير  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ/  السمو  صاحب  حضرة 
معالي  وإلى  ورعاهم،  الّل  حفظهم  الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح  الحمد  مبارك  جابر  الشيخ/  سمو  وإلى  الصباح،  الجابر  األحمد 
المركزي البنك  محافظ  سعادة  وإلى  المدعج،  عبدالمحسن  الدكتور/  والصناعة  التجارة  ووزي�ر  الوزراء  مجلس  رئيس   نائب 
الدكتور/ محمد يوسف الهاشل وإلى الدكتور/ نايف فالح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، لدعمهم المستمر 

وتوجيهاتهم القّيمة.

جاسم حسن زينل
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

حققـت أرزان ثـروات العديـد مـن اإلنجـازات المهمـة فـي عـام 2014 والتـي أضيفـت إلـى سـجلها الحافـل ومسـيرتها نحـو خلـق آفـاق جديـدة للنمـو، فقـد نجحـت 
بتقديم االستشـارات لالسـتحواذ على أربع عقارات في دول مختلفة وذلك بدعم من شـركائها المسـت�ثمري�ن. إن ثالثة من هذه االسـتحواذات كانت جزءًا من 

إحـدى اسـتراتيجياتنا فـي أرزان ثـروات التـي تركـز علـى تحقيـق دخـل شـهري ثابت، مسـتمر وآمن.

واألهـم مـن االسـتحواذات الجديـدة هـو نجـاح أرزان ثـروات فـي تحقيـق نتائـج مسـتمرة مـن صفقـات سـبق إنجازهـا فـي الماضـي، إننـا فخـورون بأننـا اسـتطعنا 
خـالل سـنة 2014 تنفيـذ أول تخـارج لنـا مـن أحـد الصفقـات وتحقيـق عائـد علـى االسـت�ثمار بلـغ 16.6% بينما كانت نسـبة العائد المتوقعة عند التخـارج هي %12.4. 
ممـا ال شـك فيـه أن هـذا التخـارج يعتبـر إنجـاز مهـم حيـث تـم إعـادة رأس المـال للمسـت�ثمري�ن وأثبـت االختيـار الجيـد لألصـول ومقـدرة أرزان ثـروات علـى تقديـم 

اسـت�ثمارات بعوائـد أعلـى مـن المتوسـط ومخاطر أقل.

إن أرزان ثـروات تسـعى دائمـًا لالسـتمرار فـي أداء مهمتهـا المتمثلـة فـي تقديـم المشـورة ذات الجـودة العاليـة لعمالئهـا وذلـك بهـدف تنويـع محافظهم 
الدوليـة بطريقـة حكيمـة وحـذرة مـع هـدف أساسـي هـو الحفـاظ علـى رأس المـال والدخـل الشـهري المميـز ضمـن اقتصـاد ناضـج. إننـا نعتبـر أن أكبـر نجـاح لنـا 

هـو قدرتنـا علـى تنميـة ثـروات عمالئنـا وحمايـة إرثهم.

فـي هـذه الظـروف التـي تشـهد تقلبـات اقتصاديـة حادة واضطرابات سياسـية هائلـة في أماكن عديدة في العالم، نعتقد بأن عمالءنا يحتاجون السـت�ثمارات 
متنوعة على المسـتوى العالمي وذات دخل آمن ومسـتمر ومما ال شـك فيه أن أرزان ثروات قد حققت أداًء متميزًا في هذا المجال.

مهند أبو الحسن
المدير التنفيذي - أرزان ثروات

أرزان
            ثروات

0
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تهـدف هـذه اإلدارة لبنـاء محافـظ متعـددة األصـول لتحقيـق أداء يفـوق أداء مؤشـرات السـوق. وتقـوم اسـتراتيجية المحافـظ بشـكل أساسـي على الشـركات 
ذات الجـودة العاليـة وذات رؤوس األمـوال الكبيـرة والقـادرة علـى الدخـول فـي اسـت�ثمارات طويلـة األجل والمؤهلـة لالرتفاع في القيمة الرأسـمالية على 
المـدى القصيـر. تنتهـج الشـركة سياسـة متحفظـة مـن حيـث المخاطـر مـع اسـتعداد لتقبـل زيـادة طفيفـة فـي درجـة المخاطـر العتبـارات مرتبطـة باالقتصـاد 

الكلي. 

أصـول المحافـظ متنوعـة وموزعـة علـى القطاعـات المسـتهدفة والتـي ت�توافـق مـع أهـداف كل محفظـة على حـدة، وتجري مراجعـة ت�كوينهـا وأدائها على 
أسـاس ربـع سـنوي. تسـتخدم اإلدارة أسـاليب التحليـل الفنـي واألساسـي بهـدف الوصـول إلـى التوزيع المتـوازن والمرغـوب فيه لألصول. 

تقـوم رؤيـة اإلدارة ومهمتهـا بشـكل رئيسـي علـى أسـاس الخطـط الحاليـة للوسـاطة فيمـا يتعلـق بإعـادة هيكلـة شـركات الوسـاطة التابعـة وإعـادة هيكلـة 
رؤوس أموالهـا، مـع التركيـز بشـكل أساسـي علـى مصـر، حيـت أن توقعـات اإلدارة لالقتصـاد المصـري إي�جابيـة لعـدة اعتبـارات، وخاصـة ألن مصـر هـي إحـدى 
الـدول الرئيسـية التـي سـجل اقتصادهـا نتائـج إي�جابيـة خـالل الفتـرة الماضيـة، ويعـزى نجـاح توسـع اإلدارة فـي مصـر إلـى زيـادة رأس المـال السـتخدام هـذه 

الزيـادة فـي تحقيـق عوائـد مجزيـة مـن عـدة أوجـه. 

سـوف تشـكل شـركتنا في مصر العنصر الرئيسـي لمحفظتنا في السـنة القادمة بسـبب توقعاتنا اإليجابية لالقتصاد المصري، وتقوم الخطط الحالية لنشـاط 
الوسـاطة فـي مصـر علـى توسـيع قاعـدة العمـالء وتقديم مجموعة أوسـع مـن المنتجات للعمالء وفتح فـروع جديدة في مصر. 

وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب اإليجابية لإلدارة ت�كمن في تنويع االست�ثمارات وزيادة العائد منها وتوسيع قاعدة العمالء. 

ت�تابع اإلدارة بشـكل نشـط أداء شـركات الوسـاطة التابعة وهي شـركة المجموعة المالية هيرميس ايفا للوسـاطة المالية ]الكويت[، شـركة ايفا للسمسـرة 
فـي األوراق الماليـة ]مصـر[ وشـركة االستشـارات الماليـة الدوليـة ]األردن[، تقـدم تقاريـ�ر سـنوية وربـع سـنوية كمـا تجـري زيـارات سـنوية لتحسـين الكفـاءة 

التشـغيلية لشـركات الوسـاطة التابعـة لنـا ولـإلدارة ككل. 

طالل بدر البحر
المدير التنفيذي - إدارة األصول والوساطة المالية

أرزان
            إلدارة األصول

أرزان
            إلدارة الوساطة المالية

حقـق قطاعـي االئ�تمـان والتحصيـل أداًء إي�جابيـًا متميـزًا لعـام 2014 علـى الرغـم مـن التحديـات الصعبـة والمنافسـة الشرسـة مـن جميـع المؤسسـات الماليـة، 
حيـث سـجلت إدارتـي ائ�تمـان األفـراد واالئ�تمـان التجـاري للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة ارتفاعـًا كبيـرًا بعـد إجـراء دراسـة للسـوق المحلـي واسـتقطاب 
كفـاءات محترفـة عـدا عـن تعديـل سياسـات وإجـراءات اإلقـراض بهـدف اسـتعادة مركزنا كإحدى أبرز شـركات التمويـ�ل العاملة في دولة الكويـت، األمر الذي نتج 

عنـه زيـادة فـي اإليـرادات مقارنـة بـأداء عـام 2013.

باإلضافـة إلـى ذلـك، حققـت إدارة وسـاطة الت�أميـن نمـوًا نتيجـة ألداء إدارة ائ�تمـان األفـراد، وذلـك مـن خـالل إصـدار وثائـق ت�أميـن السـيارات باإلضافـة إلـى 
إطالقنـا اسـتراتيجية تسـوي�ق جديـدة بإبـرام صفقـات لترويـ�ج منتجـات ت�أمينيـة نيابـة عـن شـركات الت�أميـن المحليـة وخدمـات السـيارات علـى الطـرق. 

وأخيـرًا وليـس آخـرًا، قامـت إدارة االئ�تمـان وبهـدف زيـادة كفـاءة إيـ�رادات التحصيـل، بتحويـ�ل إدارة التحصيـل الداخلـي إلـى شـركة تحصيل متخصصـة تقدم خدمات 
شـاملة ومت�كاملـة تحـت اسـم “شـركة أرزان للتحصيـالت”، تهـدف مـن خاللهـا إلـى تقديـم كافـة خدمـات التحصيـل والمتابعـة لمحفظـة مجموعـة أرزان الماليـة 
والشـركات األخـرى بالسـوق الكويتـي. ولدعـم هـذا النشـاط، تـم اسـتقطاب فريـ�ق عمـل مـن الكفـاءات المحترفـة إلدارتهـا، واسـتطاعت بتميـز تقديـم خدمـات 

التحصيـل لمجموعـة أرزان الماليـة وشـركات ومؤسسـات ماليـة أخـرى ومـن ثـم اإلبقـاء علـى نسـبة التعثـرات عنـد مسـتويات متدنيـة.

خالد سلطان مراد
المدير التنفيذي – قطاع االئ�تمان والتحصيل

أرزان
            لالئ�تمان والتحصيل

تعمـل شـركة أرزان فينتشـر كابيتـال علـى بنـاء بيئـة أعمـال جاذبـة ونشـطة للمبادريـ�ن والمبت�كريـ�ن فـي دولـة الكويت ومنطقة الشـرق األوسـط، فهـذه الفئة 
تحتـاج لدعـم مالـي وفنـي وفقـًا لمعاي�يـر مهنيـة عاليـة. ولهذا السـبب، رسـمنا اسـتراتيجيتنا وشـكلنا فريـ�ق عملنـا لتحقيق ذلك. 

خـالل سـنة 2014 التقينـا بمبادريـ�ن مـن دول مختلفـة وخلفيـات متنوعـة، ودرسـنا 100 فرصـة اسـت�ثمار مختلفـة واسـت�ثمرنا في ثالث شـركات متميـزة، تقع مقر 
أحدهمـا فـي الكويـت. لقـد أنشـأنا سياسـات ولوائـح لالسـت�ثمار عاليـة الجـودة تسـمح لنـا بتقديم قيمـة مضافة إلى الشـركات التي يتـم اختيارها. 

وفـي سـنة 2015، سـوف نسـتمر مـع المبادريـ�ن فـي جميـع أنحـاء منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا مـن خـالل رعايـة المناسـبات واالسـت�ثمار وتقديـم 
المشـورة والدعـم، وسـوف نركـز أكثـر علـى إبـرام الصفقـات ومتابعـة اسـت�ثماراتنا القائمـة. 

نحـن نؤمـن بـأن هـذا المجـال حافـل بالفـرص الهائلـة ونحـن هنـا القتناصهـا، وهنـا نؤكـد أن دور أرزان الفاعـل فـي المجتمـع مـن خـالل توفيـر فـرص العمـل 
الخـاص. وتشـجيع الشـباب والشـابات لالنخـراط فـي العمـل 

حسن جاسم زينل
شـريك

أرزان
            فينتشر كابيتال
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إدارة
            المخاطر وااللتزام

1. مبادئ إدارة المخاطر في أرزان:

ت�كمـن إدارة المخاطـر فـي قلـب اسـتراتيجية أعمـال أرزان ألن أنشـطة الشـركة تنطـوي علـى قـدر مـن المخاطـر ولـذا تطبـق المجموعـة مبـادئ صارمـة فيمـا 
يتعلـق بـإدارة المخاطـر بهـدف المحافظـة علـى حقـوق المسـاهمين وتعظيمهـا. 

تقوم استراتيجيتنا المتعلقة بالمخاطر على المبادئ التالية:

1. الت�أكد من أن ت�كون المخاطر ضمن الحدود المقبولة والمتفق عليها من قبل مجلس اإلدارة. 

2. يجب متابعة المخاطر وإدارتها بصورة مستمرة.

3. تمكين مسؤولي وموظفي المجموعة من ثقافة تقي�يم وإدارة المخاطر في جميع أعمال الشركة.

 

2. حوكمة إدارة المخاطر: 

إلدارة المخاطر اسـتقاللية تامة ضمن الهيكل التنظيمي للشـركة، وال تشـارك إدارة المخاطر في قرارات نشـاطات الشـركة االئ�تمانية أو االسـت�ثمارية، وذلك 
لضمـان عـدم الت�أثيـر سـلبًا علـى قـرارات إدارة المخاطـر وكذلـك للت�أكـد مـن وجـود تـوازن كاٍف بيـن المخاطـر والعوائـد ولت�تمكـن الشـركة مـن تحقيـق أهـداف 

النمـو المطلوبـة والمسـتدامة. 

وقامـت أرزان خـالل سـنة 2014 بعـدة مبـادرات لتعزيـ�ز قدراتهـا فـي مجـال إدارة المخاطـر وذلـك مـن خـالل زيـادة عـدد الموظفيـن وتقديـم دورات تدري�بيـة 
الثقافـة خـالل  مختلفـة لموظفـي إدارة المخاطـر فـي المجموعـة. وقمنـا كذلـك بتطبيـق ثقافـة مخاطـر قويـة ونحـن ملتزمـون بالمحافظـة علـى هـذه 

السـنوات القادمـة ومنهـا سـنة 2015 وذلـك بتوفيـر المزيـد مـن أوجـه التدريـب المختلفـة وزيـادة الوعـي بيـن الموظفيـن. 

3. إدارة المخاطر التشغيلية: 

صممت أرزان وطبقت إطارًا شاماًل إلدارة المخاطر التشغيلية. وفيما يلي العناصر الرئيسية لهذا اإلطار الشامل للمخاطر التشغيلية:

1. التقدير الذاتي للمخاطر والرقابة.

2. سجالت المخاطر المتبقية.

3. مؤشرات المخاطر الرئيسية.

4. تجميع بيانات المخاطر وإدارة األحداث.

ينظـم فريـ�ق المخاطـر ورشـات عمـل منتظمـة إلنجـاز التقي�يمـات الذاتيـة للمخاطـر والرقابـة لمختلـف اإلدارات، وقـد تـم تحديـد وتقي�يـم مجموعـة المخاطـر 
الكامنـة والضوابـط ذات الصلـة بهـا والمخاطـر المتبقيـة. وتوصـل الفريـ�ق مـن خـالل قياس المخاطر المتبقيـة إلى أن ملخص المخاطر بحاجـة الهتمام اإلدارة. 

ويسـتخدم سـجل المخاطـر المتبقيـة لمتابعـة اسـتراتيجيات المخاطـر )القبـول، التجنـب، التحويـ�ل أو التخفيـف( وتخفيـف المخاطـر علـى أسـاس دوري. 

تقوم إدارة المخاطر أيضًا بعملية تجميع وتحليل مؤشرات المخاطر الرئيسية وكانت هناك حاالت حدوث مخاطر تشغيلية. 

باإلضافة إلى ذلك، تسعى إدارة المخاطر باستمرار إلى تحديث السياسات واإلجراءات والصالحيات والهيكل التنظيمي لضمان جودة إدارة المخاطر. 

4. إدارة مخاطر السوق:

أرزان منكشـفة علـى مخاطـر السـوق بسـبب تحـرك أسـعار األسـهم باتجاهـات غيـر مؤاتيـة وتقلب أسـعار العمالت وأسـعار الفائـدة. يتم إدارة مخاطر السـوق 
فـي المقـام األول واالحتفـاظ بهـا داخـل حدود هيكل مجلـس اإلدارة. 

قامـت إدارة المخاطـر بتطبيـق نمـوذج احتسـاب القيمـة المعرضـة للمخاطـر مـرورًا عبـر مراحـل مختلفة من االختبـار والت�أكد بهدف ضمان قـدرة النموذج على 
توفيـر نتائـج دقيقة يمكـن االعتماد عليها. 

وتقوم اإلدارة باحتسـاب القيمة المعرضة للخطر بالنسـبة لالنكشـاف على مخاطر العمالت األجنبية واالسـت�ثمار في األسـهم في سـيناري�وهات وافتراضات 
مختلفـة، علمـًا بـأن المعلومـات التـي يتـم الحصـول عليهـا من احتسـاب القيمة المعرضة للخطر سـوف تسـاعد مدير األعمال في إتخاذ قرارات سـريعة وتجنب 
المخاطـر المفرطـة. وسـوف نقـوم خـالل سـنة 2015 بتحسـين نموذجنـا وزيـادة تغطيتـه لكـي تصبـح نتائج احتسـاب القيمة المعرضـة للمخاطر جـزءًا مت�كاماًل من 

عمليات إتخاذ القرارات الرئيسـية. 

5. حوكمة الشركة:

أنجزت أرزان خالل سنة 2014 نقلة نوعية وأضافت عضوي�ن مستقلين في مجلس إدارتها الحالي وفقًا ألفضل توجيهات حوكمة الشركات. 

تعمـل أرزان أيضـًا وبشـكل تدري�جـي علـى تطبيـق توجيهـات هيئـة أسـواق المـال بشـأن حوكمـة الشـركات، ونحـن واثقـون أننـا سـنكون متوافقـون تمامـًا مـع 
تلـك التوجيهـات قبـل الموعـد النهائـي المقـرر مـن قبـل الهيئـة. لقـد قمنـا بتشـكيل فريـ�ق داخلـي يتبـع الرئيـس التنفيـذي مباشـرة بشـأن مختلـف التطـورات 

المتعلقـة بتطبيـق توصيـات حوكمـة الشـركات وذلـك لضمـان كـون أرزان متوافقـة بالكامـل مـع تلـك المتطلبـات قبـل الموعـد النهائـي المقـرر. 

6. مكافحة غسيل األموال:

تولـي أرزان أهميـة كبـرى للسياسـات والمتطلبـات التنظيميـة والضوابـط المتعلقـة بمكافحـة غسـيل األمـوال وأخـذ مختلـف التطـورات اإلقليميـة والدوليـة 
الـالزم علـى مكافحـة غسـيل األمـوال ونعمـل باسـتمرار علـى تحسـين  التدريـب  بعيـن االعتبـار فـي هـذا السـياق. وقـد وفرنـا خـالل سـنة 2014 لموظفينـا 
سياسـات مكافحـة غسـيل األمـوال بمـا فـي ذلـك عمليـات فـرز بيانـات العمـالء وتحسـين عمليـات الجهـد الـالزم والنافـي للجهالـة وتقديـم التقاريـ�ر الدوريـة 

لمختلـف السـلطات التنظيميـة. 

سهيل الرحمن تور
مدير إدارة المخاطر وااللتزام وغسيل األموال
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سـاهمت إدارة ت�كنولوجيا المعلومات خالل سـنة 2014 في برنامج تحوي�ل أنظمة األعمال األساسـية، والتي تغطي احتياجات أعمال مجموعة أرزان المالية. 
فقـد كان تركيـز إدارة ت�كنولوجيـا المعلومـات خـالل السـنة علـى اسـتراتيجية اإلدارة العليـا، عـن طريـ�ق تغطيـة احتياجـات أعمـال المجموعـة والتـي أطلقـت 
مشـاريع عـدة تعتمـد علـى إعـادة تصميـم البنيـة التحتيـة لت�كنولوجيـا المعلومـات، لتواكـب آخـر التطـورات الت�كنولوجيـة فـي مجـال الشـبكات واألمـن. وقـد تـم 
االتفـاق مـع الشـركة األكثـر تميـزًا بالعالـم لألنظمـة المصرفيـة والمعروفـة باسـم )Temenos( فكانـت بداية مشـروع تحوي�ل نظام المجموعة األساسـي التي 

ترت�كـز علـى تجميـع كافـة متطلبـات االئ�تمـان والتمويـ�ل الحاليـة والمسـتقبلية وهـذا يشـمل الشـركات التابعـة ضمـن المجموعـة. 

وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن اسـتبدال أنظمـة المجموعـة الحاليـة جـاء بسـبب تحسـين وتطويـ�ر خدمـة عمـالء المجموعـة، وقـد تـم االنتهـاء مـن تجميـع كافـة 
متطلبـات األعمـال األساسـية للبـدء فـي تطبيـق النظـام الجديـد )T24( والـذي مـن المتوقـع تشـغيله فـي الربـع الثالـث مـن سـنة 2015. وفـي نفـس السـياق 
قامـت المجموعـة بالتوقيـع مـع شـركة متخصصـة بأنظمـة التحصيـل لتنفيـذ وتطبيـق نظامهـا إلحـدى شـركات المجموعـة، وهـي شـركة أرزان للتحصيـالت. وقد 
قامـت المجموعـة بالتعاقـد مـع الشـركة األفضـل ألنظمـة تحويـ�ل األمـوال والمعروفـة باسـم )Eastents( لتفعيـل خدمـة )Swift( سـويفت والـذي سـيضمن 
سـرعة تحويـ�ل األمـوال بيـن المصـارف وحسـابات عمـالء المجموعـة. حيـث أن جميـع األنظمة التـي تم اختيارها ت�توافق مع اسـتراتيجية ت�كنولوجيـا المعلومات. 

ومـن أهـم األعمـال التـي سـت�تيح القـدرة لمتخـذي القـرار، هـي اسـتقطاب نظـام القـرارت )Decesions Support System DSS( للمجموعـة لمعالجـة األمـور 
 IP-Telephony المتعلقـة بالدعـم والتحليـل الخاصـة بوظائـف التشـغيل وااللتـزام وإتخـاذ القـرارات. كمـا أنجـزت إدارة ت�كنولوجيـا المعلومـات مشـروع نظـام
المعروف باسـم )Lync( من شـركة مايكروسـوفت والذي يعمل على تسـهيل أعمال المجموعة، حيث يضم هذا النظام ت�كنولوجيا إتصاالت متطورة تسـتطيع 

ربـط الفـروع فـي الكويـت والخـارج والشـركات التابعـة، وسـوف يكـون كل ذلـك متوافقـًا مـع خطـط النمـو واالسـتراتيجية الخاصـة بمجموعـة أرزان الماليـة.

أحمد الحميد
مدير الشؤون اإلدارية ونظم المعلومات

ت�كنولوجيا
            المعلومات

إن مهام التدقيق الداخلي لدى أرزان ت�تناسب مع حجم وطبيعة وتنوع األنشطة التي تمارسها الشركة. 

يتبـع مديـر التدقيـق وظيفيـًا إلـى لجنـة التدقيـق المنبثقـة مـن مجلـس اإلدارة وإداريـًا إلـى الرئيـس التنفيـذي. ويتـم إتباع منهجيـة التدقيق الداخلـي المبنية 
علـى المخاطـر فـي مجـال التدقيـق الداخلـي وتخضـع التقاريـ�ر والخطـط السـنوية المقدمـة مـن إدارة التدقيـق إلـى موافقـة لجنـة التدقيـق المنبثقـة مـن 

مجلـس إدارة أرزان.

ينطـوي نطـاق عمـل إدارة التدقيـق الداخلـي علـى تحديـد مـا إذا كانـت إدارة المخاطـر وعمليـات الرقابـة والحوكمـة الخاصـة بـأرزان المصممـة والمعـدة مـن 
قبـل إداراتهـا هـي كافيـة وفعالـة.

تقـوم إدارة التدقيـق الداخلـي بالتحقـق مـن كفايـة وفعاليـة الضوابـط الداخليـة مـن حيـث التشـغيل وااللتـزام المالـي والقانوني من خالل مزيـ�ج من عمليات 
التدقيـق على العمليـات والمعامالت. 

يتـم إعـداد ملخـص بالمالحظـات الرئيسـية ذات المخاطـر حـول كل إدارة مـع توصيـات يتـم تقديمهـا مـن قبـل اإلدارات فـي تقريـ�ر ربـع سـنوي يرفـع إلـى لجنـة 
التدقيـق لمراجعتـه وإصـدار التوجيهـات بشـأنه.

كارتيكيان باالنيسامي
مدير إدارة التدقيق الداخلي

التدقيق
            الداخلي

تـدرك أرزان جيـدًا أن اسـتراتيجيات اإلتصـال والتسـوي�ق تسـير باتجـاه متـواز لـكل منهمـا يعـزز اآلخـر وي�زيـده ثـراء وتؤمـن الشـركة أن اإلتصـال والتسـوي�ق الجيدين 
همـا أسـاس نجـاح األعمـال. إننـا، مـن خـالل إدارتنـا لعمليـة إيصـال عالمتنا للغير نأخـذ بعين االعتبار أصحـاب المصالح وعمالئنـا وموظفينا والسـلطات التنظيمية 
ووسـائل اإلعـالن والمجتمـع ككل. ولذلـك، فـإن هدفنـا هـو توفيـر فهـم أفضـل لـكل جـزء مـن أعمالنـا وأسـلوبنا ومـا نوفـره مـن قيمـة مضافـة مـن خـالل مـا 

نقدمـه لعمالئنـا وعمالئنـا المحتملين.

إننـا نركـز كثيـرًا علـى التواصـل الواضـح والثابـت ألن هـذا التواصـل هـو الوسـيلة الرئيسـية التـي سـاهمت بشـكل كبيـر فـي مـا حققتـه أرزان مـن توسـع ناجـح، 
سـواء مـن حيـث توسـيع نطـاق أعمالنـا لتلبيـة احتياجـات عمالئنـا أو بزيـادة إي�راداتنـا وتحقيـق أهـداف أعمالنـا. هـذه العالمـة ت�تجـه تدري�جيـًا ألن تصبـح معروفـة 

ومميـزة فـي سـوق ت�تزايـد فيـه المنافسـة باسـتمرار. 

تحـرص مجموعـة أرزان الماليـة إلعـادة ت�أكيـد مركزهـا فـي السـوق مـن خـالل تعزيـ�ز أهدافهـا التنظيميـة يوميًا، وهي األهـداف الرامية لحماية ثـروات العمالء 
والمسـاهمين والمحافظـة علـى ثقتهـم وتلبيـة كافـة احتياجاتهـم عـن طريـ�ق تنويـع أنشـطتها الماليـة. إن هدفنـا هـو أن نكـون فـي طليعـة الشـركات فـي 

السـوق كمؤسسـة اسـت�ثمار وتمويـ�ل ذات أنشـطة شـاملة وكاملـة وتعمـل علـى خلـق قيمـة مضافـة لعمالئها.

جواهر مناسا
رئيس قسم التسوي�ق وعالقة العمالء

التسوي�ق
            

الهـدف الرئيسـي إلدارة المـوارد البشـرية فـي مجموعـة أرزان الماليـة هـو توفيـر هيـكل للشـركة يسـاعد فـي تلبيـة متطلبـات األعمـال عـن طريـ�ق إدارة 
المـوارد البشـرية أي إدارة أهـم مـوارد الشـركة. إننـا نجـذب كفـاءات ت�تميـز بـأداء عـالٍ مـن شـتى مياديـن الحيـاة والذيـن يحضـرون معهـم وجهـات نظـر فرديـة 
متميـزة ومهـارات أعمـال فريـدة ألن تنـوع األفـكار يمكننـا مـن توفيـر خدمـات أفضـل لعمالئنـا. تحـرص أرزان علـى إعطـاء موظفيهـا الخبـرة والتدريـب الالزميـن 
للتطـور واالرتقـاء فـي عملهـم، كمـا نوفـر لهـم رواتـب ومزايـا منافسـة وتدري�بـًا جيـدًا وبيئـة عمل حيويـة. إن مبدأ المكافأة والتقدير يشـكل جزءًا أساسـيًا من 
سياسـة المـوارد البشـرية بالشـركة. تسـتمر أرزان فـي تشـجيع موظفيهـا للحصـول علـى درجـات البكالوريـ�وس والماجسـتير والشـهادات المهنيـة المتعلقـة 
بمجـاالت عملهـم وتخصصاتهـم. إننـا فـي أرزان نعتقـد أن أصحـاب العمـل الذيـن يعاملـون موظفيهـم بشـكل جيـد يمكنهـم أن يحققـوا أداًء أفضـل مـن أداء 

نظرائهـم مـن حيـث رضـاء الموظفيـن ونمـو اإليـرادات والربحيـة العامـة.

عبير بطرس
مدير خدمات الموارد البشرية

الموارد
            البشرية 

1415
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يعـد النجـاح الـذي حققتـه مجموعـة أرزان الماليـة للتمويـ�ل واالسـت�ثمار خـالل عـام 2014 مـا هـو إال خطـوة جديـدة فـي مسـار اسـتراتيجيها الراميـة إلـى زيـادة 
أرباحهـا، مـن خـالل التزامنـا بتنفيـذ الخطـة االسـتراتجية التـي تـم وضعهـا لألعـوام 2012 – 2014، والتـي تهـدف إلـى تنويـع مصـادر الدخـل مـع الحفـاظ علـى 

مسـتويات المخاطـر فـى حدودهـا الدنيـا، باإلضافـة إلـى تطويـ�ر بيئـة العمـل التشـغيلية.

وقـد واصلـت مجموعـة أرزان الماليـة أداءهـا القـوي خـالل العـام 2014، فقـد حققـت أرباحـًا صافيـة قدرهـا 3.61 مليـون دينـار كويتـي فـي العـام 2014 مقارنـة 
بأربـاح قدرهـا 2.37 مليـون دينـار كويتـي فـي العـام 2013، بزيـادة نسـبتها 52%، كمـا واصلـت موجـودات مجموعـة أرزان الماليـة نموهـا لتبلـغ 183.71 مليـون 

دينـار كويتـي فـي ديسـمبر 2014 بزيـادة 7% عـن العـام السـابق. 

فيما يلي تظهر كافة المؤشرات المالية األخرى قوة ومتانة أداء مجموعة أرزان المالية:

محمد فريد
مدير اإلدارة المالية

اإلدارة
            المالية
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صافي ربح السنة
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إلى السادة المساهمين
مجموعة أرزان المالية للتموي�ل واالست�ثمار - ش.م.ك.ع.

الكويت

التقري�ر حول البيانات المالية المجمعة
األم”(  )“الشركة  عامة  كويتية  مساهمة  شركة   – واالست�ثمار  للتموي�ل  المالية  أرزان  لمجموعة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
الشامل  والدخل  للدخل  المجمعة  والبيانات   ،2014 ديسمبر   31 في  كما  المجمع  المالي  المركز  بيان  وتشمل  “المجموعة”(  )معًا  لها  التابعة  والشركات 
المحاسبية  السياسات  ألهم  وملخص  التاري�خ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  المجمع  النقدية  التدفقات  وبيان  المجمع  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وبيان 

والمعلومات التوضيحية األخرى.  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة األم هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقًا للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية كما 
هي مطبقة في دولة الكويت، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبًا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة بشكل خالٍ من فروقات 

مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعاي�ير 
الدولية للتدقيق. إن هذه المعاي�ير ت�تطلب االلتزام بمتطلبات قواعد السلوك األخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على ت�أكيدات 

معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من فروقات مادية.

يتضمن التدقيق، القيام بإجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واإلفصاحات التي ت�تضمنها البيانات المالية المجمعة. ويعتمد اختيار 
تلك اإلجراءات على حكم المدققين، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناتجة عن الغش 
أو الخطأ. وللقيام بتقدير تلك المخاطر، يأخذ المدققون بعين االعتبار إجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية المجمعة 
للمنشأة لكي يتسنى لهم تصميم إجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية إجراءات الضبط الداخلي للمنشأة. 
العرض  تقي�يم  وكذلك  اإلدارة،  قبل  من  المعدة  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقي�يم  التدقيق،  يتضمن  كما 

اإلجمالي الشامل للبيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسًا إلبداء رأي حول أعمال التدقيق.

الرأي
 – واالست�ثمار  للتموي�ل  المالية  أرزان  لمجموعة  المالي  المركز  المادية،  النواحي  كافة  من  عادلة،  بصورة  تظهر  المجمعة  المالية  البيانات  أن  برأينا 
ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 2014، والنتائج المالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

وفقًا للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية كما هي مطبقة في دولة الكويت.

التقري�ر حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أن الشركة األم تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقري�ر مجلس إدارة الشركة األم فيما يتعلق 
بهذه البيانات المالية المجمعة، متفقة مع ما هو وارد في تلك السجالت. وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
له وعقد  التنفيذية  )25( لسنة 2012 والالئحة  الشركات رقم  يتطلبها قانون  التي  المعلومات  ت�تضمن جميع  المجمعة  المالية  البيانات  أن  التدقيق، كما 
الت�أسيس والنظام األساسي للشركة األم، والتعديالت الالحقة لها، وأن الجرد قد أجري وفقًا لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت 
التنفيذية له أو عقد  )25( لسنة 2012 والالئحة  المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  المالية  لدينا، لم تقع خالل السنة 
الت�أسيس أو النظام األساسي للشركة األم، والتعديالت الالحقة لها، على وجه يؤثر ماديًا في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي باست�ثناء األمر الذي 

تم مناقشته في إيضاح )1( حول البيانات المالية المجمعة بخصوص فصل منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس مجلس اإلدارة.

كما نبين، أنه ومن خالل تدقيقنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية ألحكام القانون رقم )7( لسنة 2010، 
والتعديالت الالحقة له، بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

كما أنه من خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا أي مخالفات مادية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديالت 
الالحقة له بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المتعلقة به.

 تقري�ر
مراقبي الحسابات
 السنة المنتهية فيالمستقلين

31 ديسمبر 2014
 السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013
د.كد.كإيضاحات

 اإليرادات

71,446,2131,615,070إي�رادات من تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

153,676162,708إي�رادات إي�جار

276,254410,626إي�رادات فوائد

425,007120,018ربح من بيع است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

(364,951)(367,103)التغير في القيمة العادلة الست�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

408,6771,338,985ربح من بيع است�ثمارات متاحة للبيع

223,283183,736ربح من بيع عقارات للمتاجرة

1,227,119(237,382)18الحصة من نتائج شركات زميلة

18406,143184,625ربح من بيع است�ثمار في شركة زميلة

81,866,1891,323,617إي�رادات توزيعات أرباح

452,472304,975إي�رادات وساطة

963,804328,709أتعاب االستشارات

205,753274,529ربح من تحوي�ل عملة أجنبية

134,661,7032,375,505رد مخصص ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة - بالصافي

494,425143,067إي�رادات أخرى

11,379,1149,628,338

المصاريف واألعباء األخرى

(1,719,495)(2,279,178)ت�كاليف موظفين

(1,452,624)(1,643,704)مصاريف عمومية وإدارية

(1,499,226)(996,773)9ت�كاليف تموي�ل

(176,762)(205,360)استهالك 

(603,019)-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(1,831,234)(692,314)17هبوط في قيمة است�ثمارات متاحة للبيع

-(597,529)18هبوط في قيمة شركة زميلة

(6,414,858)(7,282,360)

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضري�بة دعم العمالة الوطنية
4,964,2562,345,978والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-(34,934)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

(63,028)(92,809)ضري�بة دعم العمالة الوطنية

(15,646)(19,173)الزكاة

4,817,3402,267,304ربح السنة

الخاص بـ:

3,608,0532,371,605مساهمي الشركة األم

(104,301)1,209,287الحصص غير المسيطرة

4,817,3402,267,304
 ربحية األسهم األساسية والمخففة الخاصة

بمساهمي الشركة األم
104.5272.978 

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 30 - 84 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل المجمع

(CPA) عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

 جرانت ثورنتون
القطامي والعيبان وشركاهم

علي عبدالرحمن الحساوي
)مراقب حسابات مرخص رقم 30 فئة أ(

 Rödl الشرق األوسط
برقان - محاسبون عالميون
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بيان الدخل الشامل المجمع

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

4,817,3402,267,304ربح السنة

)خسائر( / إي�رادات شاملة أخرى:

بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل المجمع:

501,054(984,935)فروقات ترجمة عمليات أجنبية

216(214)حصة من )خسائر( / إي�رادات شاملة أخرى لشركات زميلة

االست�ثمارات المتاحة للبيع:

4,525,291(12,550,598)- صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل السنة

(406,467)(523,174)- المحّول إلى بيان الدخل المجمع من البيع

692,3131,831,234- المحّول إلى بيان الدخل المجمع نتيجة الهبوط في القيمة

6,451,328(13,366,608)إجمالي )الخسائر( / اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

8,718,632(8,549,268)إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

الخاص بــ:

8,515,175(8,764,621)مساهمي الشركة األم

215,353203,457الحصص غير المسيطرة

(8,549,268)8,718,632

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 30 - 84 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان المركز المالي المجمع

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.كإيضاحات

األصول

129,566,64512,062,146النقد وشبه النقد

1314,549,8989,454,266ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

145,640,7538,120,193است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

156,200,6355,016,378ذمم مدينة وأصول أخرى

311,002,023108,920مستحق من أطراف ذات صلة

161,510,2901,849,329عقارات للمتاجرة

1787,044,47575,973,784است�ثمارات متاحة للبيع

283,050-است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

1853,143,04354,071,423است�ثمار في شركات زميلة

191,891,1231,950,185عقارات است�ثمارية

203,155,7092,725,633ممتلكات ومعدات

183,704,594171,615,307مجموع األصول

الخصوم وحقوق الملكية

الخصوم

212,683,2482,374,655مستحق للبنوك

227,119,9027,492,130ذمم دائنة وخصوم أخرى

31424,547271,060مستحق إلى أطراف ذات صلة

2311,660,00016,000,000قروض ألجل

245,200,0006,800,000مرابحة دائنة

721,432579,856مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

27,809,12933,517,701مجموع الخصوم

حقوق الملكية

2580,288,25780,288,257رأس المال 

2527,142,82632,950,027عالوة إصدار أسهم

(597,141)(557,080)26أسهم خزينة

27375,4976,977,142احتياطي قانوني

-27375,497احتياطي اختياري

12,7173,718احتياطي ترجمة عملة أجنبية

2,184,18814,565,861احتياطي القيمة العادلة

(12,709,887)2,923,699أرباح مرحلة / )خسائر متراكمة(

112,745,601121,477,977مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

43,149,86416,619,629الحصص غير المسيطرة

155,895,465138,097,606مجموع حقوق الملكية

183,704,594171,615,307مجموع الخصوم وحقوق الملكية 

جاسم حسن زينل
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 30 - 84 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
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بيان التدفقات النقدية المجمع

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.كإيضاحات

أنشطة التشغيل

4,817,3402,267,304ربح السنة

تعديالت:

(410,626)(276,254)إي�رادات فوائد

(1,323,617)(1,866,189)8إي�رادات توزيعات أرباح

17692,3141,831,234هبوط في قيمة است�ثمارات متاحة للبيع 

-597,529هبوط في قيمة شركة زميلة

(1,338,985)(408,677)ربح بيع است�ثمارات متاحة للبيع

(184,625)(406,143)18ربح من بيع است�ثمار في شركة زميلة

(1,227,119) 18237,382الحصة من نتائج شركات زميلة

(183,736)(223,283)ربح من بيع عقارات للمتاجرة 

(2,375,505)(4,661,703)13رد مخصص ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة - بالصافي

603,019-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

996,7731,499,226ت�كاليف تموي�ل

205,360176,762استهالك

203,867190,519مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

(91,684)(476,149)

التغيرات في أصول وخصوم التشغيل:

16,041,736(433,929)ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

(494,140)2,479,440است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

12,739(1,184,257)ذمم مدينة وأصول أخرى

(1,257,605) (739,616)مستحق من/ إلى أطراف ذات صلة

924,603(372,228)ذمم دائنة وخصوم أخرى

(106,317)(62,291)مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

14,644,867(404,565)صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

تابع / بيان التدفقات النقدية المجمع

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.كإيضاحات

أنشطة االست�ثمار

(63,784)(576,374)20شراء ممتلكات ومعدات

(1,263,553)-شراء عقارات للمتاجرة

544,6002,863,411المحصل من بيع عقارات للمتاجرة

(22,593,232)(26,300,377)17شراء است�ثمارات متاحة للبيع

2,564,5914,279,553المحصل من بيع است�ثمارات متاحة للبيع

(22,516,609) (4,611,600)18شراء است�ثمارات في شركات زميلة

2,715,0971,316,501المحصل من بيع است�ثمار في شركة زميلة

-283,050است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

1,866,1891,323,617إي�رادات توزيعات أرباح مستلمة

181,579,162717,601إي�رادات توزيعات أرباح من شركة زميلة

276,254410,626إي�رادات فوائد مستلمة

(35,525,869) (21,659,408)صافي النقد المستخدم في األنشطة االست�ثمارية

أنشطة التموي�ل

(144,625)308,593صافي التغير في مستحق للبنوك

14,293,200(4,340,000)الحركة على قروض ألجل

(1,600,000)(1,600,000)سداد مرابحة دائنة 

(461,694)(220,950)شراء أسهم خزينة 

186,555533,756بيع أسهم خزينة 

13,231,116-حصص غير مسيطرة من دمج أعمال

-26,314,882مساهمات حصص غير مسيطرة في رأس المال

(1,499,226)(996,773)ت�كاليف تموي�ل مدفوعة

19,652,30724,352,527صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

3,471,525(2,411,666)صافي )النقص( / الزيادة في النقد وشبه النقد

83,758(83,835)ترجمة عمليات أجنبية 

12,062,1468,506,863النقد وشبه النقد في بداية السنة

129,566,64512,062,146النقد وشبه النقد في نهاية السنة

معامالت غير نقدية )إيضاح 6.1( :

-(5,421,080)بيع جزئي لشركة تابعة

-4,611,600الزيادة في االست�ثمار في شركات زميلة

-876,120الزيادة في االست�ثمارات المتاحة للبيع

-(66,640)الربح من بيع جزئي لشركة تابعة

إن اإليضاحات المبينة على الصفحات 30 - 84 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1. الت�أسيس والنشاط 

باسم شركة  الشركات  لقانون  أبري�ل 1980 وفقًا   15 بتاري�خ  الكويت  األم”( في  )“الشركة  للتموي�ل واالست�ثمار ش.م.ك.ع.  المالية  أرزان  ت�أسست مجموعة 
معدات النقل الدولية – ش.م.ك. )مقفلة(، في 14 ديسمبر 1996 قررت الجمعية العامة غير العادية تغي�ير اسم الشركة إلى الشركة الدولية للمرابحة 
ش.م.ك.ع.   - للتموي�ل  الدولية  الشركة  إلى  األم  الشركة  اسم  تغي�ير  العادية  غير  العامة  الجمعية  قررت   2002 أبري�ل   24 في  والحقًا  )مقفلة(.  ش.م.ك. 

وتوسيع أنشطتها المسموح بها. 

وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 24 يوليو 2013 على تغي�ير اسم الشركة األم من الشركة الدولية للتموي�ل – ش.م.ك. )مقفلة( إلى 
مجموعة أرزان المالية للتموي�ل واالست�ثمار – ش.م.ك.ع. حيث تم تسجيله في السجل التجاري تحت رقم 29629 بتاري�خ 11 نوفمبر 2013.

إن أسهم الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وهي تخضع إلشراف بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

ت�ت�ألف المجموعة من الشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ “المجموعة”(.

 إن تفاصيل الشركات التابعة موضحة في إيضاح 6.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاري�خ 26 يونيو 2014 على تعديل أغراض الشركة األم لتصبح كما يلي:

• االست�ثمار في القطاعات االقتصادية المختلفة من خالل ت�أسيس أو المساهمة في ت�أسيس الشركات والمؤسسات المختلفة التي تزاول أعمااًل 	
شبيهة أو مكملة ألغراض الشركة وذلك لحسابها ولحساب الغير في داخل الكويت أو خارجها.

• إدارة الشركات والمؤسسات المختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية وتسوي�ق الخدمات والمنتجات االست�ثمارية المملوكة لها أو للغير في داخل 	
الكويت أو خارجها.

• تملك واكتساب حق التصرف في كل ما تراه الزمًا لها من األموال المنقولة وغير المنقولة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز ترى الشركة أنها 	
الزمة أو مالئمة لطبيعة عملها أو لتنمية أموالها وبما ال يتضمن اإلتجار في السلع لحسابها.

• مزاولة جميع األعمال المتعلقة بتداول األوراق المالية لحسابها ولحساب الغير في داخل الكويت أو خارجها بما فيها بيع وشراء وتسوي�ق األوراق 	
أعمال  وممارسة  واألجنبية،  المحلية  والخاصة  الحكومية  والهيئات  والمؤسسات  الشركات  تصدرها  التي  وغيرها  وصكوك  أسهم  من  المالية 

الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها.

• القطاعات 	 مختلف  في  األموال  هذه  واست�ثمار  أجنبية  أو  محلية  سواء  والخاصة  العامة  والهيئات  والمؤسسات  والشركات  األفراد  أموال  إدارة 
االقتصادية من خالل المحافظ االست�ثمارية والعقارية في داخل الكويت أو خارجها.

• تقديم المشورة االقتصادية المتعلقة باالست�ثمار وعقد الدورات وإصدار النشرات التعريفية باألنشطة االست�ثمارية المختلفة لألفراد والشركات 	
والمؤسسات المحلية واألجنبية.

• إعداد وتقديم الدراسات واإلستشارات الفنية والتقنية واالقتصادية والتقي�يمية وإعداد دراسات الجدوى لألنشطة االست�ثمارية المختلفة وغيرها 	
من الدراسات مع فحص الجوانب الفنية والمالية واإلدارية المتعلقة بتلك األنشطة وذلك لحسابها أو لحساب الغير داخل الكويت أو خارجها.

• الشركة 	 لحساب  ت�أسيسها  في  والمساهمة  أنواعها  بكافة  واألجنبية  المحلية  االست�ثمار  وصناديق  الجماعي  االست�ثمار  أنظمة  وإدارة  ت�أسيس 
بحيث لالكت�تاب  أو وحداتها  المختصة، وطرح حصصها  الرقابية  الجهات  التي تحددها  المنظمة وللقواعد والشروط  للقوانين  الغير طبقًا   ولحساب 

ال تقل مساهمات الشركة في رأسمال نظام االست�ثمار الجماعي أو صندوق االست�ثمار عن الحد األدنى الذي تحدده الجهات الرقابية، وبيع أو شراء 
حصص أو وحدات في أنظمة االست�ثمار الجماعي أو صناديق االست�ثمار المحلية أو األجنبية لحسابها ولحساب الغير أو تسويقها بشرط الحصول على 
الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة والقيام بوظيفة أمين االست�ثمار ومراقب االست�ثمار ومستشار االست�ثمار بشكل عام وللصناديق 

االست�ثمارية داخل الكويت أو خارجها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.

• المنقولة	 األصول  تملك  من  ذلك  يتطلب  وما  خارجها  أو  الكويت  داخل  االست�ثمار  أوجه  مختلف  في  الغير  ولحساب  لحسابها  األموال   است�ثمار 
وغير المنقولة.

• المحلية 	 والخاصة  الحكومية  والهيئات  والمؤسسات  الشركات  تصدرها  التي  المالية  لألوراق  اإلصدار  مديري  بوظائف  الخاصة  باألعمال  القيام 
واألجنبية والقيام بأعمال وكيل االكت�تاب ومستشار اإلدراج وأمين ومراقب االست�ثمار بما في ذلك إدارة اإلصدارات وتعهدات إدارة عمليات االكت�تاب 

فيها وتلقي الطلبات وتغطية االكت�تاب فيها.

• الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في 	 النقدية في  المالية  السوق  التي تساعد على تطوي�ر وتدعيم قدرة  الخدمات االست�ثمارية  بكافة  القيام 
الجهات(. تلك  الالزمة من  الموافقات  الحصول على  بعد  )وذلك  تعليمات  أو  المختصة من قرارات  الرقابية  الجهات  يصدر عن  القانون وما   حدود 

على أال يترتب على ذلك قيام الشركة بمنح التموي�ل بأي شكل من األشكال.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

1. تابع/ الت�أسيس والنشاط 

• مختلف 	 في  والدولية  المحلية  والمشاريع  والهيئات  والمؤسسات  الشركات  تموي�ل  ترتيبات  وإدارة  وهيكلة  التموي�ل  عمليات  في  الوساطة 
القطاعات االقتصادية طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها الجهات الرقابية المختصة.

• القيام بكافة األعمال المتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليات الدمج واالستحواذ واالنقسام وذلك للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية 	
والخاصة المحلية واألجنبية.

• اإلتجار بوسائط النقل والمعدات الثقيلة والمتعلقة بها.	

• تموي�ل مشتريات السلع الرأسمالية والسلع المعمرة وغير المعمرة.	

• ت�أجير السلع الرأسمالية والسلع المعمرة.	

• القيام بمنح القروض القصيرة والمتوسطة األجل لألشخاص الطبيعي�ين والمعنوي�ين.	

• عمليات االست�ثمار العقاري الهادف إلى إدارة وتطوي�ر وتنمية األراضي السكنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية والتجارية بقصد بيعها نقدًا 	
أو تقسيطًا أو ت�أجيرها.

• إدارة كافة أنواع المحافظ المالية، واست�ثمار وتنمية األموال بتوظيفها محليًا وعالميًا لحساب الشركة أو لحساب عمالئها وما يتطلبه ذلك من 	
عمليات اإلقراض واإلقتراض.

• الوساطة في عمليات اإلقراض واإلقتراض والسمسرة والكفاالت مقابل عمولة أو أجر.	

• التموي�ل والوساطة في عمليات التجارة الدولية والمحلية.	

• إدارة وإنشاء صناديق االست�ثمار المشتركة طبقًا للقانون وبعد موافقة الجهات المختصة.	

• الوساطة في االست�ثمار باألدوات واألوراق المالية الدولية.	

• االست�ثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية سواء بطري�ق مباشر أو من خالل المساهمة في ت�أسيس 	
الشركات المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات.

• القيام ببيع وشراء العمالت األجنبية والمتاجرة في المعادن الثمينة لحساب الشركة فقط.	

• القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالمشاريع العقارية الخاصة والعامة وكذلك الخاصة بتوظيف األموال لحسابها أو لحساب الغير.	

• اإلتجار في األوراق المالية من أسهم وشهادات االست�ثمار وما في حكمها.	

وي�جوز للشركة أن ت�كون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها 
على تحقيق أغراضها في داخل الكويت أو خارجها ولها أن تفتح فروعًا داخل وخارج الكويت بما ال يتعارض مع قانون الشركة وتعليمات الجهات الرقابية 

المختصة.

الرسمية  الجريدة  في  نشره  تم  الذي  الشركات”(،  )“قانون   2012 لسنة   25 رقم  بالقانون  بالمرسوم   2012 نوفمبر   26 بتاري�خ  الصادر  الشركات  قانون  إن 
 بتاري�خ 29 نوفمبر 2012، قام بإلغاء قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960. كما تم الحقًا بتاري�خ 27 مارس 2013 تعديل قانون الشركات هذا بالقانون

رقم 97 لسنة 2013.

بتاري�خ 29 سبتمبر 2013، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار الالئحة التنفيذية لقانون الشركات تحت رقم 425/2013 وذلك وفق متطلبات القانون وعلى 
الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القرار خالل سنة من تاري�خ نشره.  

كما في 31 ديسمبر 2014، لم تقم الشركة األم بتوفيق أوضاعها مع متطلبات القانون الجديد فيما يتعلق بفصل منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس 
مجلس اإلدارة. سوف تعقد الشركة األم اجتماعًا لمجلس اإلدارة لتوفيق أوضاعها فيما يخص هذا المتطلب.

عنوان المكتب المسجل للشركة األم هو ص.ب.: 26442، الصفاة 13125 دولة الكويت.

تم التصري�ح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاري�خ 24 فبــرايــر 2015. إن الجمعية العمومية لمساهمي الشركة 
األم لها القدرة على تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد صدورها.
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2. بيان االلتزام  

تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية الصادرة من قبل مجلس معاي�ير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة 
عن لجنة تفسير المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية التابعة لمجلس معاي�ير المحاسبة الدولية كما تم تعديلها لالستخدام من قبل حكومة دولة الكويت 
للمؤسسات المالية التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي. ت�تطلب تلك التنظيمات تطبيق كافة المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية فيما عدا متطلبات 
معيار المحاسبة الدولي 39 لمخصص انخفاض القيمة المجمع، والذي تم استبداله بمتطلبات بنك الكويت المركزي الخاصة بالحد األدنى للمخصص العام 
وهو 1% للتسهيالت النقدية و 0.5% للتسهيالت غير النقدية. وقد أوجب تطبيق النسبة المعدلة بدءًا من 1 يناير 2007 على صافي الزيادة في التسهيالت 

بعد طرح فئات ضمانات مقيدة محددة خالل فترة التقري�ر المالي.

3. التغيرات في السياسات المحاسبية  

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة متفقة مع تلك السياسات المستخدمة في السنة السابقة باست�ثناء 
ما هو مبين أدناه: 

3.1. المعاي�ير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

هناك عدد من المعاي�ير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014. فيما يلي المعلومات حول هذه المعاي�ير 
الجديدة: 

يفّعل للفترات المالية المعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2014معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 32( 32(: األدوات المالية: العرض – معدل

1 يناير 2014معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36( 36(: انخفاض قيمة األصول – معدل

1 يناير 2014معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 39( 39(: تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط - معدل
 المنشآت االست�ثمارية – التعديالت على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية أرقام 10 و 12 ومعيار

1 يناير 2014المحاسبة الدولي رقم 27

1 يناير 2014التفسير IFRIC( 21( الرسوم

معيار المحاسبة الدولي IAS 32( 32(: األدوات المالية: العرض – معدل   

تقوم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 بإضافة توجيهات تطبيقية لمعالجة التناقضات في تطبيق معاي�ير معيار المحاسبة الدولي 
رقم 32 لتسوية األصول والخصوم المالية في المجالين التالي�ين: 

• معنى “لديها حاليًا حق قانوني ملزم للتسوية”	

• إن بعض إجمالي أنظمة التسوية قد تعتبر معادلة لصافي التسوية 	

المطلوب تطبيق التعديالت بأثر رجعي. إن تطبيق التعديل لم ينتج عنه أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36( 36(: انخفاض قيمة األصول – معدل

تقوم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 36 بالحد من الظروف التي يطلب فيها اإلفصاح عن مبلغ األصول أو الوحدات المنتجة للنقد 
الممكن استرداده وكذلك توضيح اإلفصاحات المطلوبة وتقديم متطلبات واضحة لإلفصاح عن معدل الخصم المستخدم في تحديد انخفاض القيمة 
ت�كاليف االستبعاد( وذلك باستخدام تقنية تقي�يم  )أو االنعكاسات( حيث يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده )استنادًا إلى القيمة العادلة ناقصًا 

حالية. إن تطبيق التعديل لم ينتج عنه أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وفقًا ألحكامها االنتقالية. 

معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 39( 39(: تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط 

يوضح التعديل بأنه ال يوجد هناك حاجة إليقاف محاسبة التحوط إذا تم تجديد أداة تحوط مشتقة، شريطة الوفاء ببعض المعاي�ير. 

الطرف  باستبدال  المقابلة  المقاصة  أطراف  أكثر من  أو  يقوم واحد  أن  األصلية ألداة مشتقة على  األطراف  ت�تفق  حيث  إلى حدث  التجديد  يشير 
المقابل األصلي ليصبح الطرف المقابل الجديد لكل طرف من األطراف. ومن أجل تطبيق التعديالت واستمرار محاسبة التحوط، فإن التجديد لطرف 
مقابل مركزي )CCP( يجب أن يحدث كنتيجة للقوانين أو اللوائح أو إدخال قوانين أو لوائح. كما أن تطبيق التعديل لم ينتج عنه أي ت�أثير مادي على 

البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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3. تابع/ التغيرات في السياسات المحاسبية  

3.1. تابع / المعاي�ير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

المنشآت االست�ثمارية – التعديالت على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية أرقام 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 27

تقوم التعديالت بتعريف عبارة “منشأة است�ثمارية” وتقديم توجيهات دعم ومطالبة المنشآت االست�ثمارية بقياس االست�ثمارات على شكل حصص 
مسيطرة في منشأة أخرى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

إن تطبيق التعديالت لم ينتج عنه أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

التفسير IFRIC( 21( الرسوم

يوضح التفسير رقم 21 ما يلي: 

• الحدث الملزم الذي يؤدي إلى االلتزام هو النشاط الذي يؤدي إلى دفع الرسوم كما هو محدد من قبل تشريع الحكومة. فإذا نشأ هذا النشاط 	
في تاري�خ محدد خالل فترة محاسبية، فإنه يتم تحقق هذا االلتزام بكامله بذلك التاري�خ. 

• يتم تطبيق نفس مبادئ التحقق في البيانات المالية السنوية والمرحلية. 	

المطلوب تطبيق التفسير رقم 21 بأثر رجعي وفقًا ألحكامه االنتقالية وليس له أي ت�أثير جوهري على البيانات المالية المجمعة ألي فترة يتم عرضها.

3.2. المعاي�ير المصدرة من مجلس المعاي�ير الدولية ولكن غير المفّعلة بعد

 بتاري�خ المصادقة على هذه البيانات المالية المجمعة، تم إصدار بعض المعاي�ير/ التعديالت والتفسيرات من قبل مجلس المعاي�ير الدولية ولكن
لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل المجموعة.

تفعيل  تاري�خ  بعد  تبدأ  التي  الفترة  خالل  األولى  وللمرة  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  ضمن  التعديالت  كافة  تبني  يتم  أن  اإلدارة  ت�توقع 
المعيار الجديد أو التعديل أو التفسير. إن المعلومات عن المعاي�ير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية 
للمجموعة مبينة أدناه. هناك بعض المعاي�ير والتفسيرات الجديدة قد تم إصدارها لكن ليس من المتوقع أن يكون لها أي ت�أثير مادي على البيانات 

المالية للمجموعة. 

يفّعل للفترات المالية المعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم )9( األدوات المالية: التحقق والقياس

1 يناير 2017المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم )15(: اإليرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 بيع أو مساهمة األصول بين المست�ثمر 

1 يناير 2016وشركته الزميلة أو شركة المحاصة - معدل

1 يناير 2016المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 11 المحاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة - معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "مبادرة اإلفصاح" - معدل

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 توضيح الطرق المعتمدة لالستهالك واإلطفاء - معدل

1 يوليو 2014معيار المحاسبة الدولي رقم 19 خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين – معدل 

1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة – معدل 
 المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المنشآت االست�ثمارية:

1 يناير 2016 تطبيق است�ثناء التجميع – معدل 

1 يناير 2016التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2012 - 2014

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2010 - 2012

1 يوليو 2014التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2011 - 2013
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3. تابع/ التغيرات في السياسات المحاسبية
3.2. تابع/ المعاي�ير المصدرة من مجلس المعاي�ير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم )9(: األدوات المالية

قام مجلس معاي�ير المحاسبة الدولية IASB باستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 39: األدوات المالية – التحقق والقياس بكامله مع المعيار 
الثالث  المراحل  جميع  على  النهائية  المتطلبات  يشمل   )2014(  )9( رقم  المالية  للتقاري�ر  الدولي  المعيار  إن   .)9( رقم  المالية  للتقاري�ر  الدولي 

لمشاريع األدوات المالية: التصنيف والقياس، انخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.

لم تقم إدارة المجموعة بتقي�يم أثر هذا التعديل الجديد على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم )15(: اإليرادات من العقود مع العمالء

تم استبدال المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم )15( مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )18( “اإليرادات” ومعيـــــــار المحاسبـــــــة الدولي رقم 
11 “عقود اإلنشاء” وتفسيرات محاسبية مختلفة ت�تعلق باإليرادات، وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس 

خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العمالء.

الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:

• تعريف العقد مع العميل.	

• تعريف التزامات األداء في العقد.	

• تحديد سعر المعاملة.	

• توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء كما جاءت بالعقد.	

• تسجيل اإليرادات عند قيام المنشأة بتلبية التزامات األداء.	

كما يتضمن المعيار إرشادات هامة، مثل:

• العقود التي ت�تضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده وذلك ضمن 	
الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.

• التوقيت – فيما إذا تطلب تسجيل اإليرادات خالل فترة التنفيذ أو خالل نقطة محددة من الزمن.	

• التسعير المتغير ومخاطر االئ�تمان – والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة )مثال: تنفيذ مشترط( وتسعيره 	
كما تم تحديث بند المعوقات على اإليرادات.

• قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد ألغراض تمويلية.	

أمور أخرى محددة ت�تضمن:

o المقابل غير النقدي ومقايضة األصول.

o ت�كلفة العقود.

o حق الرد وخيارات العمالء األخرى.

o خيارات المّورد بإعادة الشراء.

o الكفاالت.

o األصيل مقابل الوكيل.

o الترخيص.

o تعويض الكسر.

o األتعاب المقدمة غير القابلة لالسترداد، و

o صفة األمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ. 

لم تقم إدارة المجموعة حتى اآلن بتقي�يم أثر المعيار رقم 15 على هذه البيانات المالية المجمعة. 

أو شركة  الزميلة  المست�ثمر وشركته  بين  األصول  أو مساهمة  بيع  الدولي رقم 28  المحاسبة  المالية رقم 10 ومعيار  للتقاري�ر  الدولي  المعيار 
المحاصة – معدل

التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 15 ورقم 28 “االست�ثمارات في الشركات الزميلة وشركات المحاصة )2011(” تقوم بتوضيح 
معالجة بيع أو مساهمة األصول من المست�ثمر إلى شركته الزميلة أو شركة المحاصة على النحو التالي: 

• ت�تطلب التسجيل الكامل في البيانات المالية للمست�ثمر لألرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو مساهمة األصول التي تشكل العمل )كما هو محدد 	
في المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 3 “دمج األعمال”(. 

• ت�تطلب التسجيل الجزئي لألرباح والخسائر حيثما ال تشكل األصول العمل، أي يتم تسجيل الربح أو الخسارة فقط إلى حد مصالح المست�ثمري�ن التي 	
ليست لها عالقة في تلك الشركة الزميلة أو شركة المحاصة. 

يتم تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عن الشكل القانوني للمعاملة، مثاًل سواء حدثت عملية بيع أو مساهمة األصول من قبل المست�ثمر الذي 
المباشر  البيع  أو من قبل  التابعة(  الشركة  السيطرة على  ينتج عنه فقدان  )ما  التي تمتلك األصول  التابعة  الشركة  الحصص في  بتحوي�ل  يقوم 

لألصول نفسها. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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3.2. تابع/ المعاي�ير المصدرة من مجلس المعاي�ير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 11 المحاسبة عن شراء حصص في عمليات محاصة – معدل 

إن التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 11 “ترتيبات المحاصة” ت�تطلب من مشتري الحصة في عملية المحاصة التي يشكل فيها 
النشاط العمل )كما هو محدد في المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 3 “دمج األعمال”( لتطبيق كافة المبادئ المحاسبية لعمليات دمج األعمال 
في المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 3 والمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية األخرى، باست�ثناء تلك المبادئ التي ت�تعارض مع اإلرشادات الواردة 
في المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 11. كما ت�تطلب تلك التعديالت أيضًا اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقاري�ر 

المالية رقم 3 والمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية األخرى الخاصة بعمليات دمج األعمال. 

 تنطبق التعديالت أيضًا على كل من الشراء المبدئي للحصة في عملية المحاصة وشراء حصة إضافية في عملية المحاصة )في الحالة األخيرة،
ال يتم إعادة قياس الحصص المحتفظ بها سابقًا(. كما تنطبق التعديالت أيضًا بصورة مستقبلية على شراء الحصص في عمليات المحاصة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 1 مبادرة اإلفصاح – معدل   

تقوم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 بإجراء التغيرات التالية: 

• المادية: توضح التعديالت بأن )1( المعلومات ال يجب حجبها بالتجميع أو بتقديم معلومات غير مادية، )2( اعتبارات المادية تنطبق على كل أجزاء 	
البيانات المالية، و )3( حتى عندما يتطلب المعيار إفصاحًا محددًا، عندها يتم تطبيق اعتبارات مادية.   

• بيان المركز المالي وبيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى: تقوم التعديالت بما يلي: )1( تقديم توضيح بأن قائمة بنود المفردات 	
التي سيتم عرضها في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو مناسب وكذلك تقديم إرشادات إضافية حول المجاميع الفرعية 
وشركات  الملكية  حقوق  حسب  المحتسبة  الزميلة  للشركات  األخرى  الشاملة  اإليرادات  من  المنشأة  حصة  أن  توضيح   )2( و  البيانات  هذه  في 

المحاصة يتعين عرضها في مجموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقًا إعادة تصنيفها أم ال في األرباح والخسائر. 

• فيها 	 النظر  يجب  والمقارنة  الفهم  قابلية  أن  لتوضيح  المالحظات  لترتيب  الممكنة  للطرق  إضافية  أمثلة  بإضافة  التعديالت  تقوم  مالحظات: 
 عند تحديد ترتيب المالحظات وإلثبات أن المالحظات ال تحتاج إلى عرضها بالترتيب المحدد حتى اآلن في الفقرة 114 من معيار المحاسبة الدولي

رقم 1. كما قام مجلس معاي�ير المحاسبة الدولية أيضًا بحذف اإلرشادات واألمثلة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية الهامة التي لوحظ 
أنها من المحتمل أن ت�كون غير مفيدة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واإلطفاء – معدل  

تم بيان التعديالت التالية على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( الممتلكات واآلالت والمعدات والمعيار رقم )38( األصول غير الملموسة:

• تعتبر طريقة استهالك األصول على أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك األصل طريقة غير مناسبة الستهالك الممتلكات واآلالت 	
والمعدات.

• الناتج من النشاط الذي يستخدم األصل غير الملموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باست�ثناء بعض 	 تعتبر طريقة إطفاء على أساس الدخل 
الحاالت المحددة.

• التوقعات التي تشير إلى انخفاض سعر البيع للمواد التي يتم إنتاجها باستخدام أصول تحتوي على ت�كنولوجيا أو توقعات ذات عائد تجاري 	
بطيء والتي بدورها قد تؤدي إلى انخفاض التوقعات االقتصادية من ذلك األصل.

لم تقم إدارة المجموعة حتى اآلن بتقي�يم أثر هذه المعاي�ير الجديدة على البيانات المالية للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم 19 خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين – معدل  

البند بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 19 – منافع الموظفين لتوضيح المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي يجب فيها أن تنسب  يقوم هذا 
مساهمات الموظفين أو الغير المرتبطة بالخدمة إلى فترات الخدمة. باإلضافة إلى ذلك، يسمح هذا البند بوسيلة عملية إذا كان مبلغ المساهمات 
مستقل عن عدد سنوات الخدمة في أن المساهمات يمكن، لكن ليس مطلوبًا، أن يتم االعتراف بها كتخفيض في ت�كلفة الخدمة في الفترة التي 

يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة. 

ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة – معدل

إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27 “البيانات المالية المنفصلة” تسمح بأن يتم اختياريًا المحاسبة عن االست�ثمارات في الشركات 
التابعة وشركات المحاصة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. 

لم تقم إدارة المجموعة حتى اآلن بتقي�يم أثر هذا المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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3. تابع/ التغيرات في السياسات المحاسبية
3.2. تابع/ المعاي�ير المصدرة من مجلس المعاي�ير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 المنشآت االست�ثمارية: تطبيق است�ثناء التجميع – معدل 

تهدف التعديالت إلى توضيح الجوانب التالية: 

• اإلعفاء من إعداد بيانات مالية مجمعة: تؤكد التعديالت بأن اإلعفاء من إعداد بيانات مالية مجمعة لشركة أم متوسطة متاح للشركة األم التي 	
هي شركة تابعة لشركة است�ثمارية حتى لو قامت الشركة االست�ثمارية بقياس جميع الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة. 

• باألنشطة 	 ت�تعلق  خدمات  تقدم  التي  التابعة  الشركة  إن  األم:  للشركة  االست�ثمارية  باألنشطة  ت�تعلق  خدمات  تقدم  التي  التابعة  الشركة 
االست�ثمارية للشركة األم ال يجب تجميعها إذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة است�ثمارية. 

• تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل مست�ثمر شركة غير است�ثمارية على شركة است�ثمارية مست�ثمر فيها: عند تطبيق طريقة حقوق الملكية 	
على شركة زميلة أو شركة محاصة، عندها يمكن للشركة غير االست�ثمارية المست�ثمرة في شركة است�ثمارية االحتفاظ بقياس القيمة العادلة 

المطبق من قبل الشركة الزميلة أو شركة المحاصة لحصصها في الشركات التابعة. 

• بالشركات 	 المتعلقة  العادلة تقوم بتقديم اإلفصاحات  بالقيمة  التابعة لها  التي تقيس الشركات  المطلوبة: الشركة االست�ثمارية  اإلفصاحات 
االست�ثمارية المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 12.     

لم تقم إدارة المجموعة حتى اآلن بتقي�يم أثر هذه المعاي�ير الجديدة على البيانات المالية للمجموعة. 

التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2012 - 2014

1. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 5 - تقوم هذه التعديالت بإضافة إرشادات محددة في المعيار الدولي للتقاري�ر المالية 
رقم 5 في الحاالت التي تقوم فيها المنشأة بإعادة تصنيف األصل من محتفظ به لغرض البيع إلى محتفظ به لغرض التوزيع والعكس بالعكس وفي 

الحاالت التي ت�توقف فيها محاسبة األصل المحتفظ به لغرض التوزيع. 

التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 7 - تقوم هذه التعديالت بتقديم إرشادات إضافية لتوضيح فيما إذا كان عقد الخدمات   .2
مستمر باالنشغال في األصل المحّول، والتوضيح حول موازنة اإلفصاحات في البيانات المالية المكثفة المرحلية. 

3. التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 - تقوم هذه التعديالت بتوضيح أن سندات الشركات ذات الكفاءة العالية المستخدمة في تقي�يم 
معدل الخصم الخاص بمنافع ما بعد الخدمة يجب تقويمه بنفس العملة التي ستدفع بها تلك المنافع. 

4. التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 34 – تقوم هذه التعديالت بتوضيح معنى “في مكان آخر في التقري�ر المرحلي” وت�تطلب اسنادًا 
ترافقيًا.

التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2010 - 2012 

1. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS 3( 3( - إن المبلغ المحتمل الذي ال ينطبق عليه تعريف أداة حق الملكية يتم قياسه 
الحقًا بالقيمة العادلة في تاري�خ كل تقري�ر مالي مع تسجيل التغيرات في بيان الدخل المجمع.

2. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS 13( 13( - إن اإلضافة على أساس االستنتاجات تؤكد معالجة القياس الحالية للذمم 
المدينة والدائنة قصيرة األجل. 

3. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS 8( 8( - اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بتقديرات اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات 
اإلجمالية بالقطاعات التشغيلية )الشرح والمؤشرات االقتصادية(.

إن مطابقة أصول القطاعات المعلنة مع إجمالي أصول المنشأة مطلوبة في حال يتم تقديمها بشكل منتظم إلى رئيس صّناع القرارات التشغيلية.

4. التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و IAS 16( 38 و 38( - عند إعادة تقي�يم البنود، يتم تعديل القيمة الدفترية اإلجمالية بشكل ثابت 
على إعادة تقي�يم صافي القيمة الدفترية.

التقاري�ر مقدمة  المنشأة  إلى  العليا  اإلدارة  موظفي  خدمات  تقدم  التي  المنشآت  إن   -  24 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت   .5 
أو الشركة األم للمنشأة مقدمة التقاري�ر تعتبر أطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقاري�ر.

التحسينات السنوية على المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية دورة 2011 - 2013 

1. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS  1( 1( - إن التعديل على أساس االستنتاجات يوضح بأن المنشأة التي تقوم بإعداد بياناتها 
المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 1 قادرة على استخدام كل من:

• المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية المفعلة حاليًا 	

• المعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية التي تم إصدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي تسمح بالتطبيق المبكر	

يجب تطبيق نفس النص لكل معيار دولي على جميع الفترات المقدمة.

2. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS 3( 3( - ال يتم تطبيق المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 3 على تشكيل ترتيب مشترك في 
البيانات المالية لنفس الترتيب المشترك. 

3. التعديالت على المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم IFRS 13( 13( - إن نطاق إعفاء المحفظة )IFRS 13.52( يتضمن كافة البنود التي لها مراكز موازنة 
في السوق و/أو المخاطر االئ�تمانية للطرف المقابل التي يتم تسجيلها وقياسها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39/المعيار الدولي للتقاري�ر 

المالية رقم 9، بغض النظر عما إذا كان ينطبق عليها تعريف األصل/االلتزام المالي.

4. التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 40 - تقوم هذه التعديالت بتوضيح العالقة المتبادلة بين المعيار الدولي للتقاري�ر المالية رقم 3 ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 40 عند تصنيف العقار كعقار است�ثماري أو عقار يشغله المالك.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

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

4.1. أساس اإلعداد

تم عرض هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي، وهو عملة التشغيل الخاصة بالشركة األم، وقد تم إعدادها على أساس مبدأ الت�كلفة 
التاريخية، فيما عدا بعض االست�ثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واست�ثمارات متاحة للبيع تم قياسها بالقيمة العادلة.

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

4.2. أساس التجميع

تسيطر الشركة األم على المنشأة عندما ت�تعرض، أو يكون لها الحق، بعوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ويكون لها القدرة على الت�أثير على 
تلك العوائد من خالل سلطتها على المنشأة. يتم تجميع الشركات التابعة بالكامل من التاري�خ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى المجموعة ويتوقف 
تجميعها من التاري�خ الذي ت�توقف فيه تلك السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لتاري�خ التقري�ر والتي ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاري�خ 
التقري�ر للشركة األم، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. يتم عمل التعديالت لتعكس ت�أثير المعامالت الهامة واألحداث األخرى التي تقع بين هذا 

التاري�خ وتاري�خ التقري�ر للبيانات المالية للشركة األم.

لغرض التجميع، تم حذف كافة المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة، بما في ذلك األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات 
المجموعة. وحيث أن الخسائر غير المحققة نتيجة معامالت بيع األصول بين شركات المجموعة قد تم عكسها ألغراض التجميع، إال أن تلك األصول 
تم اختبارها لتحديد أي انخفاض في قيمتها وذلك بالنسبة للمجموعة ككل. تم تعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية للشركات التابعة، أينما 

وجدت، للت�أكد من توحيد السياسات المحاسبية المطبقة للمجموعة.

تم تسجيل األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الخاصة بالشركات التابعة أو الشركات التي تم استبعادها خالل السنة، من تاري�خ الحيازة إلى 
تاري�خ االستبعاد.

إن الحصص غير المسيطرة المدرجة كجزء من حقوق الملكية تمثل جزءًا من أرباح أو خسائر وصافي أصول الشركة التابعة التي ال تمتلكها المجموعة.  
تقوم المجموعة بفصل اإليرادات أو الخسائر الشاملة للشركات التابعة بين مالكي الشركة األم والحصص غير المسيطرة وفق حصص ملكية كل منهم 

في تلك الشركات.

عند بيع حصة مسيطرة في الشركات التابعة، فإن الفرق بين سعر البيع وصافي قيمة األصول باإلضافة إلى فرق الترجمة التراكمي والشهرة يسجل 
في بيان الدخل المجمع. 

4.3. دمج األعمال

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة االستحواذ عند المحاسبة عن عمليات دمج األعمال. يتم احتساب المقابل المحّول من قبل المجموعة للحصول على 
 السيطرة على الشركة التابعة بمجموع مبلغ القيم العادلة لألصول التي حولتها المجموعة بتاري�خ االستحواذ، أو الخصوم التي ت�كبدتها المجموعة
أو حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة، والتي ت�تضمن القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ينشأ عن ترتيب مقابل محتمل. يتم تسجيل ت�كاليف الشراء 
 كمصاريف عند حدوثها. بالنسبة لكل عملية دمج أعمال، يقوم المشتري بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة

أو بنسبة الحصة في صافي قيمة األصول المحددة للشركة المشتراة.

عند تحقيق دمج األعمال في مراحل، فإن القيمة العادلة في تاري�خ الشراء لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقًا في الشركة المشتراة يتم 
إعادة قياسها وفق القيمة العادلة كما في تاري�خ الشراء من خالل بيان الدخل المجمع.

تقوم المجموعة بإدراج األصول المشتراة والخصوم المفترضة المحددة ضمن دمج األعمال بغض النظر عن ما إذا كان قد تم إدراجها سابقًا في 
بتاري�خ  العادلة  بالقيمة  المفترضة بشكل عام  المشتراة والخصوم  يتم قياس األصول  المشتراة قبل عملية االستحواذ.  للشركة  المالية  البيانات 

االستحواذ.  

عندما تقوم المجموعة بشراء أعمال، تقوم بتقي�يم األصول والخصوم المالية المقدرة لغرض تحديد التصنيف المناسب وفقًا للشروط التعاقدية 
والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاري�خ الشراء. ويتضمن هذا الفصل بين المشتقات في العقود األصلية للشركة المشتراة.

يتم إثبات الشهرة بعد إدراج األصول غير الملموسة المحددة بشكل منفصل. وقد تم احتسابها باعتبارها الزيادة في مبلغ )أ( القيمة العادلة للمقابل 
المحّول، )ب( المبلغ المدرج ألي حصة غير مسيطرة في الشركة المشتراة، و )ج( القيمة العادلة بتاري�خ االستحواذ ألي حقوق ملكية حالية في الشركة 
المشتراة، تزيد عن القيم العادلة بتاري�خ االستحواذ لصافي األصول المحددة. إذا كانت القيم العادلة لصافي األصول المحددة ت�تجاوز المبلغ المحتسب 

أعاله، فإنه يتم إدراج المبلغ الزائد )أي ربح نتيجة المفاصلة( في بيان الدخل المجمع مباشرة.  

4.4. الشهرة

تمثل الشهرة المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن دمج األعمال غير المحددة إفراديًا والمثبتة بشكل منفصل عن الشهرة. وتظهر الشهرة 
بالت�كلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4. تابع/ السياسات المحاسبية المهمة 

4.5. تحقق اإليرادات

ت�تحقق اإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وعندما يكون باإلمكان قياس اإليرادات بصورة موثوق بها بغض 
النظر عن تاري�خ الدفع.

الضرائب استبعاد  بعد  تقديمها  المزمع  أو  المستلمة  للمبالغ  العادلة  القيمة  إلى  بالرجوع  الخدمات  تقديم  من  الناتجة  اإليرادات  قياس   يتم 
أو المرتجعات أو الخصومات. تقوم المجموعة بتطبيق معاي�ير تحقق اإليرادات المبينة أدناه على كل عنصر من عناصر اإليرادات بشكل منفصل. 

4.5.1. إي�رادات من تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

يتم احتساب الفوائد على التسهيالت االئ�تمانية في بداية التعاقد مع العميل، ويقـوم العميل بتسديد كامل المبلغ المستحق )متضمنًا الفوائد( 
على أقساط شهرية متساوية وعلى فترة التعاقد. يتم توزيع الفوائد على مدة العقد باستخدام طريقة “الفائدة الفعلية”. ويتم اعتبار الفائدة 

المتعلقة باألقساط القائمة كدخل مؤجل وتضمينه في بيان المركز المالي المجمع كخصم من ذمم التسهيالت االئ�تمانية. 

4.5.2. إي�راد عمولة

يتم قيد إي�رادات العمولة في بيان الدخل المجمع بتاري�خ التعاقد مع العميل.

4.5.3. إي�رادات فوائد

يتم إثبات إي�رادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

4.5.4. إي�رادات إي�جار

يتم االعتراف بإي�رادات اإليجارات على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقود ذات الصلة.

4.5.5. إي�رادات توزيعات األرباح

يتم إثبات إي�رادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في تحصيلها.

4.5.6. إي�رادات أتعاب من تقديم خدمات معامالت 

 يتم إدراج األتعاب الناتجة مقابل تقديم خدمات معينة وخدمات وساطة ومعامالت االكت�تاب في الدين وحقوق الملكية للغير أو الناتجة 

 عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض بشأن معاملة للغير عند إتمام تلك المعاملة. 

 

4.6. مصاريف تشغيلية

يتم إثبات مصاريف التشغيل في بيان الدخل المجمع عند االستفادة من الخدمة أو بتاري�خ مصدرها. 

4.7. ت�كاليف تموي�ل

يتم إثبات ت�كاليف التموي�ل على أساس توزيع نسبي زمني مع األخذ باالعتبار الرصيد القائم للقروض المستحقة ومعدل الفائدة عليها.

إن ت�كاليف التموي�ل التي ت�تعلق مباشرة بحيازة أو إنشاء أصل يحتاج إنشاؤه إلى فترة زمنية طويلة لكي يصبح جاهزًا لالستخدام المحدد له أو بيعه 
يتم رسملتها كجزء من ت�كلفة ذلك األصل. تنتهي رسملة ت�كاليف التموي�ل عندما ت�كتمل على نحو واضح كافة األنشطة الالزمة إلعداد األصل للغرض 

المقصود منه أو بيعه. يتم االعتراف بت�كاليف التموي�ل األخرى كمصاريف في الفترة التي يتم ت�كبدها فيها.

4.8. الضرائـب

4.8.1. ضري�بة دعم العمالة الوطنية

تحتسب ضري�بة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزي�ر المالية رقم 24 لسنة 2006 بواقع 2.5% من ربح المجموعة الخاص 
بمالكي الشركة األم الخاضع للضري�بة. وفقًا للقانون، يجب اقتطاع اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات 

المدرجة التي تخضع لضري�بة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.

4.8.2. حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1% من ربح المجموعة الخاص بمالكي الشركة األم الخاضع للضري�بة وفقًا لعملية االحتساب 
المعدلة بناًء على قرار أعضاء مجلس المؤسسة والذي ينص على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتحوي�ل 

إلى اإلحتياطي القانوني يجب است�ثناؤها من ربح السنة عند تحديد الحصة. 

4.8.3. الزكاة

تحتسب حصة الزكاة بنسبة 1% من ربح المجموعة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 58/2007 الساري المفعول اعتبارًا 
من 10 ديسمبر 2007.

بموجب لوائح ضري�بة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ال يسمح بترحيل أي خسائر إلى السنوات المستقبلية أو ردها لسنوات سابقة.
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4.9. التقاري�ر القطاعية

لدى المجموعة أربعة قطاعات تشغيلية: وهي التسهيالت االئ�تمانية واالست�ثمارات والعقارات والوساطة المالية. عند تحديد قطاعات التشغيل 
هذه، ت�تبع اإلدارة خطوط الخدمات الخاصة بالمجموعة التي تمثل المنتجات والخدمات الرئيسية. يتم إدارة كل قطاع بشكل مستقل حيث يتطلب 

مناهج وموارد مختلفة. إن جميع التحويالت بين القطاعات ت�تم بأسعار تجارية بحتة.

ألغراض اإلدارة، تستخدم المجموعة نفس سياسات القياس المستخدمة في البيانات المالية. إضافة إلى ذلك، ال يتم توزيع األصول والخصوم غير 
المتعلقة مباشرة بأنشطة عمل أي قطاع تشغيل إلى أي من هذه القطاعات. 

4.10. است�ثمار في شركات زميلة

الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة ت�أثير مهم عليها وهي ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع مشترك. إن الت�أثير الجوهري هو 
القدرة على المشاركة في القرارات المالية والسياسات التشغيلية للشركة المست�ثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه 

السياسات.

يتم المحاسبة عن است�ثمار المجموعة في الشركات الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية وت�تطلب هذه الطريقة إثبات حصة المجموعة بتاري�خ 
انخفاض في  الزميلة ناقصًا أي  التغيرات الالحقة في صافي أصول الشركة  بالت�كلفة باإلضافة لحصة المجموعة في كافة  المالي  بيان المركز 

القيمة، ويعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة.

الزميلة  للشركة  الطارئة  وااللتزامات  والخصوم  لألصول  المحددة  العادلة  القيمة  صافي  عن  المجموعة  حصة  امتالك  ت�كلفة  في  زيادة  أي  إن 
المسجلة بتاري�خ االمتالك يتم االعتراف بها كشهرة.

يتم إدراج الشهرة ضمن القيمة الدفترية لالست�ثمار ويتم فحص انخفاض قيمتها كجزء من قيمة هذا االست�ثمار. يتم االعتراف في الحال في بيان 
الدخل المجمع بأي زيادة، بعد إعادة التقدير لحصة الشركة األم في القيمة العادلة لألصول والخصوم وااللتزامات الطارئة المحددة عن ت�كلفة 

اإلمتالك.

يتم تخفيض توزيعات األرباح المستلمة من الشركة الزميلة من القيمة الدفترية لالست�ثمار. إن التعديالت على القيمة الدفترية يمكن أن ت�كون أيضًا 
ضرورية إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في الشركة الزميلة التي تنتج عن التغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة. يتم االعتراف في 

الحال في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع بالتغيرات في حصة المجموعة من حقوق ملكية الشركة الزميلة.

عندما ت�تساوى أو تزيد حصة المجموعة في الخسائر من الشركة الزميلة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة متضمنًا أية ذمم مدينة غير 
مضمونة، فال تعترف المجموعة بخسائر إضافية ما لم ت�ت�كبد التزامات أو أن تقوم بإجراء دفعات نيابة عن الشركة الزميلة. 

الخسائر غير  الزميلة، ويتم حذف  الشركة  المجموعة في  الزميلة بحدود حصة  الشركة  المالية مع  العمليات  المحققة من  األرباح غير  يتم حذف 
المحققة أيضًا ما لم توفر المعاملة دلياًل على االنخفاض في قيمة األصل المحّول.

التي تم  الخسائر  ت�كون  انخفاض قيمة األصل أو عندما  الزميلة عندما يوجد دليل على  يتم إجراء تقي�يم النخفاض قيمة االست�ثمار في الشركات 
االعتراف بها في سنوات سابقة لم تعد قائمة.

البيانات المالية  تاري�خ  بتاري�خ مبكر ال يزيد عن ثالثة أشهر من  البيانات المالية للشركة األم أو  بتاري�خ  البيانات المالية للشركة الزميلة  يتم إعداد 
أو األحداث  العمليات المهمة  بآثار  للشركة األم ويتم استخدام سياسات محاسبية متماثلة. وحيثما يكون ذلك عمليًا فإنه يتم إدخال تعديالت 

األخرى التي أجريت بين تاري�خ البيانات المالية للشركات الزميلة وتاري�خ البيانات المالية للشركة األم.

عندما تفقد المجموعة ت�أثيرًا جوهريًا على الشركة الزميلة تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي است�ثمار محتفظ له بقيمته العادلة. أي فرق بين 
القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان ت�أثير جوهري عليها والقيمة العادلة لالست�ثمار المحتفظ به والمحصل من البيع يتم إثباته في بيان 

الدخل المجمع.

4.11. األدوات المالية

4.11.1. التحقق والقياس المبدئي وعدم التحقق

يتم تحقق األصول والخصوم المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية وتقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة المعدلة 
الالحق لألصول  القياس  العادلة.  بالقيمة  الدخل والتي تقاس مبدئيًا  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  تلك  باست�ثناء  المعامالت،  بت�كاليف 

والخصوم المالية مبين أدناه.

يتم إلغاء األصل المالي )وأينما كان ذلك منطبقًا إلغاء جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية متشابهة( عند: 

• انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل. 	

• تحوي�ل المجموعة لحقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أنها أخذت على عاتقها التزامًا بدفع هذه التدفقات النقدية المستلمة 	
بالكامل بدون ت�أخير كبير إلى طرف آخر بموجب ترتيبات “التمري�ر البيني”. 

)أ( تحوي�ل المجموعة بشكل أساسي جميع مخاطر ومنافع األصل. 

)ب( لم تحّول المجموعة ولم تحتفظ، على نحو جوهري، بكامل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل إال أنها حّولت السيطرة على األصل.

عندما تقوم المجموعة بتحوي�ل الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك األصول المالية وعندما تدخل المجموعة في ترتيبات القبض والدفع 
ولم تقم بتحوي�ل كافة مخاطر ومزايا األصل أو تحوي�ل السيطرة على األصل، ويتحقق األصل الجديد بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل.

يتم إلغاء االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو نفاذه. عندما يتم استبدال التزام قائم بالتزام آخر من نفس المقترض بشروط 
مختلفة إلى حد كبير أو أن يتم تغي�ير شروط االلتزام المالي بشكل كبير فإن هذا االستبدال أو التعديل يعامل كإلغاء لاللتزام األصلي واالعتراف 

بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق بين المبالغ الدفترية المتعلقة بذلك في بيان الدخل المجمع.
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4.11. تابع/ األدوات المالية

4.11.2. التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

لغرض القياس الالحق، فإن األصول المالية يتم تصنيفها إلى الفئات التالية عند التحقق المبدئي:

• قروض وذمم مدينة؛	

• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل؛	

• است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق؛	

• أصول مالية متاحة للبيع.	

إن كافة األصول المالية، غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، تخضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفاض قيمتها على األقل بتاري�خ 
كل البيانات المالية وذلك لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي بأن أحد األصول المالية أو مجموعة األصول المالية قد انخفضت قيمتها. 

يتم تطبيق معاي�ير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات األصول المالية المبينة أدناه. 

• قروض وذمم مدينة

المبدئي يتم  ثابتة أو محددة وغير مسعرة في سوق نشط. بعد اإلثبات  المدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات  القروض والذمم 
قياسها بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة. يتم حذف الخصم عندما يكون ت�أثيره غير 

مادي.

بالنسبة للذمم المدينة الفردية الكبيرة فإنه يتم خفض قيمتها عندما يت�أخر استحقاقها أو يوجد دليل موضوعي آخر بأن طرف آخر سوف يعجز عن 
السداد. بالنسبة للذمم المدينة التي ال تعتبر قد انخفضت قيمتها بشكل فردي، يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة، وذلك بالرجوع إلى قطاع 
ومنطقة طرف مقابل وغيرها من خصائص مخاطر االئ�تمان المشتركة. عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض القيمة على معدالت الت�أخر التاريخية 

األخيرة للطرف المقابل لكل مجموعة محددة.

تقوم المجموعة بتصنيف القروض والذمم المدينة إلى الفئات التالية:

- النقد وشبه النقد

يت�كون النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر وال 
تخضع لمخاطر هامة للتغيرات في القيمة.

- ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

المخصصات  يتم وضع  العامة والمحددة.  المخصصات  ناقصًا  المطفأة،  بالت�كلفة  المالي  المركز  بيان  االئ�تمانية في  التسهيالت  إثبات ذمم  يتم 
المحددة من أجل تخفيض الذمم المدينة التي انخفضت قيمتها إلى قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة ويتم وضع المخصصات العامة بمعدل %1 
لذمم التسهيالت االئ�تمانية التي لم يتم عمل مخصصات محددة لها، وذلك لتوفير المخصصات للخسائر التي يعرف بالخبرة أنها موجودة، ولكن 
لم يتم تحديدها بعد، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد. تستند القيم الممكن تحقيقها إلى التدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي على أساس محفظة لمجموعات الذمم المدينة المتماثلة.

- ذمم مدينة وأصول أخرى

تسجل الذمم المدينة واألصول األخرى بالمبلغ األصلي ناقصًا مخصص أي مبالغ ال يمكن تحصيلها. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها 
عندما يصبح تحصيل المبلغ بالكامل لم يعد محتماًل. يتم شطب الديون المعدومة عند استحقاقها.

- مستحق من أطراف ذات صلة

ثابتة دفعات  ذات  وهي  المقترض  إلى  مباشرة  األموال  بتقديم  المجموعة  تنتجها  مالية  أصول  في  صلة  ذات  أطراف  من  مستحق   يتمثل 
أو محددة وغير مدرجة في سوق نشط. 

• أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يعتمد تصنيف االست�ثمارات على أنها أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االست�ثمارات. عندما 
ال يتم تصنيف االست�ثمارات على أنها است�ثمارات بغرض المتاجرة ولكن يتاح بسهولة الوثوق بالقيمة العادلة، وأن التغير في القيمة العادلة 
يتم التعامل معه كجزء من بيان الدخل المجمع، يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق المبدئي. كما أن جميع األدوات 

المالية المشتقة تندرج تحت هذه الفئة.

يتم قياس األصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة واألرباح أو الخسائر تسجل في بيان الدخل المجمع. كما أن القيم العادلة لألصول المالية في 
هذه الفئة يتم تحديدها بالرجوع إلى معامالت األسواق النشطة أو باستخدام تقنيات تقي�يم عند عدم وجود سوق نشط.

• است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق   

االست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة والتي لها تاري�خ استحقاق ثابت بخالف 
القروض والذمم المدينة. ُتصنف االست�ثمارات كاست�ثمارات محتفظ بها لتاري�خ االستحقاق إذا كان للمجموعة نية وقدرة على االحتفاظ بها لتاري�خ 

االستحقاق.

يتم قياس االست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق الحقًا بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. في حال وجود دليل 
بالقيمة  المالي  األصل  يتم قياس  ائ�تماني خارجي،  تصنيف  إلى  بالرجوع  تحديده  يتم  االست�ثمارات،  انخفاض في قيمة  موضوعي على وجود 
يتم  القيمة،  في  االنخفاض  خسائر  فيها  بما  لالست�ثمار،  المدرجة  القيمة  على  تغي�يرات  أي  المقدرة.  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية 

االعتراف بها في بيان الدخل المجمع.
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4.11. تابع/ األدوات المالية

4.11.2. تابع/ التصنيف والقياس الالحق لألصول المالية

• األصول المالية المتاحة للبيع

أخرى فئات  أي  في  إلدراجها  مؤهلة  غير  أو  الفئة  لهذه  محددة  إما  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  للبيع  المتاحة  المالية  األصول   إن 
لألصول المالية. 

األصول المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق فيتم إثباتها بالت�كلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت. يتم تسجيل 
ت�كاليف انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع. إن جميع األصول المالية األخرى المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما أن األرباح والخسائر 
تسجل في اإليرادات الشاملة األخرى وتدرج ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية، باست�ثناء خسائر انخفاض القيمة، وفروقات تحوي�ل 
العمالت األجنبية على األصول النقدية تسجل في بيان الدخل. وعند استبعاد األصل أو الت�أكد من انخفاض قيمته يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة 
المتراكمة، التي تم إثباتها في بيان الدخل الشامل اآلخر، من احتياطي القيمة العادلة إلى بيان الدخل المجمع ويظهر كتعديل إعادة تصنيف ضمن 

بيان الدخل الشامل اآلخر.

تقوم المجموعة بتاري�خ كل بيانات مالية بتقي�يم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية متاحة 
للبيع. وفي حالة است�ثمارات حقوق الملكية المصنفة كأصول مالية متاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي هبوطًا جوهريًا أو طويالً في القيمة 
العادلة الست�ثمارات حقوق الملكية األدنى من ت�كلفتها. يتم تقي�يم “االنخفاض الجوهري” مقابل الت�كلفة األصلية لالست�ثمار و”االنخفاض المتواصل” 
مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أقل من ت�كلفتها األصلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفاض القيمة، يتم حذف الخسارة التراكمية من 

الدخل الشامل اآلخر ويتم تسجيلها في بيان الدخل المجمع. 

يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر، باست�ثناء األصول المالية التي هي عبارة عن أوراق دين تسجل في بيان الدخل المجمع 
فقط إذا كان باإلمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة انخفاض القيمة.

4.11.3. التصنيف والقياس الالحق للخصوم المالية

ت�تضمن الخصوم المالية للمجموعة مستحق إلى بنوك وذمم دائنة وخصوم أخرى ومستحق إلى أطراف ذات صلة وقروض ألجل ومرابحة دائنة. 

يعتمد القياس الالحق للخصوم المالية على تصنيفها كما يلي:

• الخصوم المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تدرج هذه الخصوم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم تصنيف المستحق إلى البنوك وذمم دائنة وخصوم أخرى والمستحق إلى أطراف 
ذات صلة والقروض ألجل والمرابحة الدائنة كخصوم مالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

قروض ألجل ومستحقة إلى البنوك  

تقاس كافة القروض ألجل والمستحقة إلى البنوك الحقًا بالت�كلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر 
في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق الخصوم وأيضًا من خالل طريقة معدل الفائدة الفعلية وعملية اإلطفاء.

ذمم دائنة وخصوم أخرى

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

مرابحة دائنة

تمثل المرابحة الدائنة المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل ألصول تم شراؤها وفقًا لترتيبات مرابحة. يتم إثبات المرابحة الدائنة بالمبلغ 
اإلجمالي للذمم الدائنة، ناقصًا ت�كلفة التموي�ل المؤجلة. يتم تحميل ت�كلفة التموي�ل المؤجلة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل 

اإلقتراض الخاص بها والرصيد القائم.

يتم إدراج جميع الت�كاليف المتعلقة باألرباح ضمن ت�كاليف التموي�ل.
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4.12. الت�كلفة المطفأة لألدوات المالية

يتم احتساب هذه الت�كلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص انخفاض القيمة. إن عملية االحتساب ت�أخذ بعين االعتبار أي عالوة أو خصم 
على الشراء وت�تضمن ت�كاليف ورسوم المعاملة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلية.

4.13. المحاسبة بتاري�خ المتاجرة والتسوية

يتم إثبات كافة المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية لألصول المالية بتاري�خ المتاجرة، أي، التاري�خ الذي ت�تعهد فيه الجهة بشراء أو بيع األصل. إن 
الشراء أو البيع بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي ت�تطلب تسليمها ضمن إطار الزمن المتعارف عليه بشكل عام بموجب 

القوانين أو األعراف السائدة في السوق.

4.14. مقاصة األدوات المالية

ت�تم المقاصة بين األصول والخصوم المالية وصافي المبلغ المبين في بيان المركز المالي المجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة للتنفيذ 
لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد نية السداد على أساس الصافي أو استرداد األصول وتسوية الخصوم في آن واحد.

4.15. القيمة العادلة لألدوات المالية

ت�تحدد القيمة العادلة لألصول المالية المتاجر بها في أسواق مالية منظمة بتاري�خ كل تقري�ر مالي بالرجوع إلى األسعار المعلنة في السوق أو عروض 
أسعار المتداول )سعر الشراء للمراكز الطويلة وسعر العرض للمراكز القصيرة(، بدون أي خصم لت�كاليف المعاملة. 

بالنسبة لألدوات المالية في أسواق غير نشطة، ت�تحدد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقي�يم مناسبة. ت�تضمن هذه األساليب استخدام معامالت 
حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير، أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة 

أو نماذج تقي�يم أخرى.

هناك تحليل للقيمة العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى عن كيفية قياسها مبينة في إيضاح 33.

4.16. انخفاض قيمة األصول المالية

بتاري�خ كل مركز مالي يتم إجراء تقدير فيما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن يكون أصل مالي محدد أو مجموعة أصول مالية قد انخفضت قيمتها. وفي 
حالة وجود هذا الدليل يتم إثبات خسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع. يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي:

1. بالنسبة لألصول المدرجة بالقيمة العادلة فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين الت�كلفة والقيمة العادلة.

المخصومة  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  هو  القيمة  انخفاض  فإن  بالت�كلفة  المدرجة  لألصول  بالنسبة   .2
المستقبلية باستخدام أسعار السوق الحالية للعائد ألصل مالي مشابه.

للتدفقات  الحالية  الدفترية والقيمة  القيمة  بين  الفرق  القيمة هي  االنخفاض في  المطفأة، فإن قيمة  بالت�كلفة  المدرجة  بالنسبة لألصول   .3
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي.

المالي انخفاض قيمة األصل  انخفاض قيمة الخسائر المسجل في السنوات السابقة عندما يظهر مؤشر على عدم وجود خسائر   يتم تسجيل عكس 
أو انخفاضها ويمكن ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحيث يقع بعد تسجيل انخفاض القيمة. باست�ثناء عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بأدوات 
يتجاوز معه  الذي ال  الحد  المجمع إلى  الدخل  بيان  القيمة يتم إدراجها في  انخفاض  للبيع فإن كافة عمليات عكس  الملكية المصنفة كمتاحة  حقوق 
القيمة الدفترية لألصل ت�كلفته المطفأة في تاري�خ العكس. إن عمليات عكس انخفاض القيمة المتعلقة بأدوات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع 

تدرج في احتياطي القيمة العادلة. 
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4.17 اختبار انخفاض قيمة الشهرة واألصول غير المالية

لغرض تقدير مبلغ االنخفاض، يتم تجميع األصول إلى أدنى مستويات تشير إلى تدفقات نقدية بشكل كبير )وحدات منتجة للنقد(. وبناًء عليه، يتم اختبار 
انخفاض قيمة بعضًا من تلك األصول وبشكل منفرد ويتم اختبار البعض اآلخر على أنه وحدة منتجة للنقد. يتم توزيع الشهرة على تلك الوحدات المنتجة 
للنقد والتي يكون من المتوقع أن تستفيد من سبل التعاون المتعلقة بدمج األعمال وتمثل أقل مستوى تم وضعه من قبل إدارة المجموعة للعوائد 

المرجوة من هذا الدمج لغرض مراقبة الشهرة. 

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 األقل.  

كما يتم اختبار كافة مفردات األصول األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد في أي وقت ت�كون هناك ظروف أو تغيرات تشير إلى أن القيمة المدرجة قد ال 
يكون من الممكن استردادها.

القيمة  تمثل  التي  استردادها،  الممكن  القيمة  النقد  إنتاج  أو وحدة  لألصل  الدفترية  القيمة  يتجاوز  الذي  بالمبلغ  القيمة  انخفاض  إثبات خسارة  يتم 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  بتقدير  اإلدارة  تقوم  التشغيلية  القيمة  لتحديد  أكبر.  أيهما  التشغيلية  والقيمة  البيع  حتى  الت�كاليف  ناقصًا  العادلة 
البيانات  إن  النقدية.  التدفقات  لتلك  الحالية  القيمة  المناسب الحتساب  الفائدة  تحديد معدل  النقد وكذلك  إنتاج  المتوقعة من كل وحدة من وحدات 
المستخدمة إلجراءات اختبار انخفاض القيمة ترتبط مباشرة بآخر موازنة معتمدة للمجموعة معدلة حسب الالزم الستبعاد ت�أثير عمليات إعادة التنظيم 
وتحسين األصل المستقبلية. ت�تحدد عوامل الخصم إفراديًا لكل وحدة منتجة للنقد وتعكس تقي�يم اإلدارة لسجالت المخاطر المعنية، مثل عوامل مخاطر 

السوق وعوامل المخاطر المرتبطة بأصل محدد.

إن خسائر االنخفاض في القيمة للوحدات المنتجة للنقد تقلل أواًل من القيمة الدفترية ألي شهرة مرتبطة بتلك الوحدة المنتجة للنقد. يتم تحميل أي 
خسارة انخفاض في القيمة بالتناسب على األصول األخرى في الوحدة المولدة للنقد. وباست�ثناء الشهرة، يتم إعادة تقي�يم جميع األصول الحقًا للتحقق 
من وجود مؤشرات على أن خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة سابقًا لم تعد موجودة. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة 

المستردة للوحدة المولدة للنقد عن قيمتها الدفترية.

4.18. عقارات للمتاجرة

يتم إثبات عقارات للمتاجرة بالت�كلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. الت�كلفة هي المصاريف المت�كبدة لوضع العقار في حالته الحالية بما 
في ذلك ت�كلفة التموي�ل المحددة. صافي القيمة الممكن تحقيقها تستند إلى سعر البيع المقدر ناقصًا أية ت�كاليف أخرى متوقع ت�كبدها عند االكتمال 

واالستبعاد.

4.19. عقارات است�ثمارية

ت�تمثل العقارات االست�ثمارية في تلك العقارات المحتفظ بها لغرض الت�أجير أو الزيادة في قيمتها ويتم محاسبتها باستخدام نموذج الت�كلفة. تقاس 
االست�ثمارات العقارية مبدئيًا بالت�كلفة التي تمثل سعر الشراء وأية مصروفات متعلقة مباشرة بهذه االست�ثمارات المشتراة، والت�كلفة بتاري�خ اكتمال 

البناء أو التطوي�ر للعقارات التي شيدتها الشركة. 

األرباح  إن  القيمة.  في  انخفاض  خسائر  وأية  المتراكم  االستهالك  خسائر  ناقصًا  بالت�كلفة  العقارية  االست�ثمارات  إدراج  يتم  المبدئي،  للتحقق  والحقًا 
والخسائر الناتجة عن بيع العقارات االست�ثمارية يتم إدراجها في بيان الدخل المجمع. 

العمر اإلنتاجي المقدر الحتساب االستهالك، باست�ثناء األراضي، هو 25 سنة باستخدام طريقة القسط الثابت. كما ت�تم مراجعة القيم الدفترية المدرجة 
بتاري�خ كل بيانات مالية على أساس فردي لتقي�يم ما إذا كان يتم تسجيلها بالزيادة عن قيمها المستردة. يتم أخذ مخصص لخسائر االنخفاض في القيمة، 

إن وجدت، عندما ت�تجاوز القيمة الدفترية القيمة المستردة. 

عقار  إلى  االست�ثماري  العقار  من  للتحوي�ل  بالنسبة  االستخدام.  في  تغير  هناك  يكون  عندما  فقط  االست�ثمارية  العقارات  من  أو  إلى  التحويالت  ت�تم 
يشغله المالك، فإن الت�كلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاري�خ التغير في االستخدام. فإذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارًا 
است�ثماريًا، عندها تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقًا للسياسة المدرجة ضمن بند الممتلكات والمعدات حتى تاري�خ التغير في االستخدام.

4.20. ممتلكات ومعدات

يتم تسجيل األراضي بالت�كلفة ناقصًا أية خسائر انخفاض في القيمة بناًء على تقاري�ر مقيمين مستقلين مؤهلين.

النفقات الرأسمالية على األصول خالل اإلنشاء يتم تصنيفها كأصول قيد اإلنشاء. والحقًا يتم تحميل هذه الت�كاليف على بيان الدخل المجمع في حالة 
التخلي عن المشروع، أو، في حالة اكتمال المشروع، يتم رسملتها وتحويلها إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة، ومن ذلك الوقت يتم تحميل 
االستهالك باستخدام المعدل المطبق على الفئة المعنية. يتم رسملة الفائدة المت�كبدة على األموال التي يتم الحصول عليها خصيصًا لتموي�ل أنشطة 

اإلنشاء باستخدام معدل الفائدة الفعلية المت�كبدة خالل اإلنشاء.

يتم إدراج أصول الممتلكات والمعدات األخرى بالت�كلفة ناقصًا االستهالك المتراكم. تقوم المجموعة باستهالك هذه األصول باستخدام طريقة القسط 
الثابت بمعدالت مقدرة لالستهالك الكامل لت�كلفة الممتلكات والمعدات على مدار أعمارها اإلنتاجية المتوقعة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك دوريًا للت�أكد من أن الطريقة وفترة االستهالك متفقتين مع المنفعة االقتصادية المتوقعة مـن بنود 
الممتلكات وفي حالة الممتلكات المست�أجرة، يتم تحديد العمر اإلنتاجي المتوقع لها على نفس األساس المتبع بالنسبة لألصول المملوكة، أو فترة 

عقد الت�أجير ذي الصلة، إذا كانت أقصر. 

يتم تحديث تقديرات القيمة المتبقية المادية وتقديرات العمر اإلنتاجي الالزم، سنويًا على األقل.

عند بيع األصول أو استبعادها يتم استبعاد ت�كلفتها واالستهالك المتراكم المتعلق بها من الحسابات، ويتم إثبات أي ربح أو خسارة تنتج من التصرف 
فيها في بيان الدخل المجمع.
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4.21. مخصصات وأصول والتزامات طارئة

يتم تسجيل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث ماضي ويكون هناك احتمال الطلب من المجموعة 
تدفق مصادر اقتصادية إلى الخارج ويكون باإلمكان تقدير المبالغ بشكل موثوق فيه. إن توقيت أو مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد.

يتم قياس المخصصات بالنفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي استنادًا إلى الدليل األكثر وثوقًا والمتوفر بتاري�خ البيانات المالية، بما في 
ذلك المخاطر والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بااللتزام الحالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية طلب تدفق في تسوية تحدد 

بالنظر في درجة االلتزامات ككل. كما يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث ت�كون القيمة الزمنية للمال مادية.

ال يتم إثبات األصول المحتملة في البيانات المالية المجمعة لكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمال حدوث تدفقًا نقديًا للمنافع االقتصادية.

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

4.22. حقوق الملكية واالحتياطيات وتوزيعات األرباح

يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم المصدرة والمدفوعة.

ت�تضمن عالوة اإلصدار أي عالوات مستلمة من إصدار رأس المال. يتم خصم أي ت�كاليف معامالت مرتبطة بإصدار األسهم من عالوة اإلصدار. 

يت�كون االحتياطي القانوني واالختياري من توزيعات ألرباح الفترة الحالية والسابقة وفقًا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم 
وتعديالته. 

ت�تضمن البنود األخرى لحقوق الملكية ما يلي:

• األجنبية 	 للشركات  المالية  البيانات  تحوي�ل  عن  الناتجة  األجنبية  العمالت  تحوي�ل  فروقات  من  يت�كون  والذي   – األجنبية  العمالت  تحوي�ل  احتياطي 
للمجموعة إلى الدينار الكويتي.

• احتياطي القيمة العادلة – والذي يت�كون من األرباح والخسائر المتعلقة باألصول المالية المتاحة للبيع.	

ت�تضمن األرباح المرحلة / )الخسائر المتراكمة ( كافة األرباح الحالية واألرباح المرحلة من الفترة السابقة والخسائر. 

وجميع المعامالت مع المالكين تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق الملكية. 

تدرج توزيعات األرباح المستحقة لمساهمي حقوق الملكية ضمن الخصوم األخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العامة.

4.23. أسهم خزينة

ت�ت�ألف أسهم خزينة من أسهم رأس المال المصدرة للشركة األم والمعاد شراؤها من قبل المجموعة ولم يتم حتى حينه إعادة إصدارها أو إلغائها. 
المشتراة في حساب مقابل  لت�كلفة األسهم  المرجح  المتوسط  إدراج  يتم  الطريقة  الت�كلفة. وطبقًا لهذه  الخزينة بطريقة  المحاسبة عن أسهم  يتم 
ضمن حقوق الملكية. ال تستحق أسهم الخزانة توزيعات أرباح نقدية يمكن أن تقوم المجموعة بتوزيعها. وي�ؤدي إصدار توزيعات أسهم إلى زيادة عدد 

أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط ت�كلفة السهم الواحد بدون الت�أثير على إجمالي ت�كلفة أسهم الخزينة. 

عند إعادة إصدار أسهم الخزينة، تقيد األرباح بحساب منفصل “احتياطي أسهم خزينة” في حقوق ملكية المساهمين. يتم تحميل أية خسائر محققة على 
نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب. ويتم تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المرحلة ثم على االحتياطي االختياري واالحتياطي 
القانوني. الحقًا لذلك، إذا نتجت أرباح من أسهم الخزينة، يتم تحوي�ل مبلغ إلى االحتياطيات واألرباح المرحلة يعادل الخسارة المحملة سابقًا على هذا 

الحساب.

4.24. المعامالت مع األطراف ذات الصلة

ت�تمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة، كبار المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، الموظفين التنفيذي�ين وأفراد عائالتهم والشركات المملوكة 
لهم. ت�تم كافة المعامالت مع أطراف ذات صلة بموافقة إدارة المجموعة.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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4.25. مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

الموظفين  خدمة  مدة  طول  وإلى  النهائي  الراتب  إلى  عادة  يستند  المكافأة  هذه  استحقاق  إن  لموظفيها.  الخدمة  نهاية  مزايا  المجموعة  تقدم 
غير  المخصص  تحديد  ويتم  الوظيفة.  في  البقاء  فترة  طوال  المزايا  لهذه  المتوقعة  الت�كلفة  تستحق  أدنى.  كحد  معينة  خدمة  فترة  إلتمام  ويخضع 

الممول بالمبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنهاء الشركة خدماتهم بتاري�خ التقري�ر.

الموظفين. مرتبات  من  كنسبة  االجتماعية  للت�أمينات  العامة  المؤسسة  إلى  مساهمات  بتقديم  المجموعة  تقوم  الكويتي�ين  للموظفين   بالنسبة 
إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروف عند استحقاقها.

4.26. ترجمة عملة أجنبية

4.26.1. عملة التشغيل والعرض

بتحديد عملتها  المجموعة  تقوم كل منشأة في  األم.  للشركة  التشغيل  أيضًا عملة  الكويتي وهو  بالدينار  المجمعة  المالية  البيانات  تم عرض 
التشغيلية الخاصة بها وقياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة التشغيلية.

4.26.2. معامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة 

يتم تحوي�ل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى عملة التشغيل المتعلقة بالمنشأة حسب أسعار التحوي�ل السائدة بتاري�خ المعاملة. يتم إثبات أرباح 
وخسائر تحوي�ل العملة األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية المقومة بالعملة األجنبية وفقًا لمعدالت 
التحوي�ل في نهاية السنة في بيان الدخل المجمع. بالنسبة للبنود غير النقدية، ال يتم إعادة ترجمتها في نهاية السنة ويتم قياسها بالت�كلفة 
ترجمتها  يتم  والتي  العادلة  بالقيمة  المقاسة  النقدية  غير  البنود  باست�ثناء  المعاملة(،  تاري�خ  في  الصرف  أسعار  باستخدام  )تحّول  التاريخية 

باستخدام أسعار الصرف في التاري�خ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

4.26.3. العمليات األجنبية 

عند تجميع البيانات المالية للمجموعة يتم تحوي�ل كافة أصول وخصوم ومعامالت شركات المجموعة إلى الدينار الكويتي إذا كانت عملتها بغير 
الدينار الكويتي. إن عملة التشغيل لشركات المجموعة بقيت كما هي دون تغي�ير خالل فترة البيانات المالية.

الشهرة والتعديالت  التعامل مع  المالية. تم  البيانات  بتاري�خ  الكويتي حسب سعر اإلقفال  الدينار  إلى  تحوي�ل األصول والخصوم  التجميع تم  عند 
بالقيمة العادلة، الناتجة عن امتالك منشأة أجنبية كأصول وخصوم للشركة األجنبية يتم ترجمتها إلى الدينار الكويتي بسعر اإلقفال. تم تحوي�ل 
الدخل  ضمن  الصرف  فروقات  إثبات  يتم  المالية.  البيانات  فترة  مدى  على  التحوي�ل  سعر  بمتوسط  الكويتي  الدينار  إلى  والمصروفات  اإليرادات 
الشامل اآلخر وإدراجها في حقوق الملكية ضمن احتياطي تحوي�ل عملة أجنبية. عند استبعاد عملة أجنبية يتم إعادة تصنيف الفروقات المتراكمة 

لتحوي�ل العملة األجنبية المثبتة في حقوق الملكية إلى بيان الدخل المجمع وت�ثبت كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد.

4.27. أصول محتفظ بها بصفة األمانة

األصول المحتفظ بها بصفة األمانة ال يتم معاملتها كأصول للمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه البيانات المالية المجمعة.
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5. أحكام اإلدارة الهامة والتقديرات غير المؤكدة 

لإليرادات  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  المجموعة  إدارة  من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
والمصروفات واألصول والخصوم واإلفصاح عن الخصوم المحتملة في نهاية فترة البيانات المالية. ولكن عدم الت�أكد من هذه االفتراضات والتقديرات 

يمكن أن يؤدي إلى نتائج ت�تطلب تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المت�أثر في المستقبل.

5.1. األحكام الهامة لإلدارة 

قامت اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، بأخذ األحكام التالية، والتي تؤثر بشكل كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية:

5.1.1. تصنيف األدوات المالية

يتم إصدار األحكام عند تصنيف األدوات المالية استنادًا إلى نية اإلدارة عند الشراء.

تقوم المجموعة بتصنيف األصول المالية كأصول محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تمت حيازتها بصفة أساسية من أجل تحقيق ربح قصير األجل.

إن تصنيف األصول المالية كأصول محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام اإلدارة بمراقبة أداء تلك األصول المالية. 
وعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغيرات في القيم العادلة يتم إدراجها كجزء من الربح أو الخسارة 

في حسابات اإلدارة، عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يعتمد تصنيف األصول كقروض وذمم مدينة على طبيعة تلك األصول. في حالة عدم قدرة المجموعة على تداول هذه األصول المالية بسبب 
عدم وجود سوق نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها، حينئذ يتم تصنيف األصول كقروض وذمم مدينة.

االست�ثمارات المحتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة والتي لها تاري�خ استحقاق ثابت بخالف 
القروض والذمم المدينة. ُتصنف االست�ثمارات كاست�ثمارات محتفظ بها لتاري�خ االستحقاق إذا كان للمجموعة نية وقدرة على االحتفاظ بها لتاري�خ 

االستحقاق. 

إن كافة األصول المالية األخرى يتم تصنيفها كاست�ثمارات متاحة للبيع.

5.1.2. القيم العادلة لألصول والخصوم المشتراة 

إن تحديد القيمة العادلة لكل من األصول والخصوم وااللتزامات الطارئة نتيجة لدمج األعمال يتطلب أحكامًا هامة.

5.1.3. تقي�يم السيطرة

عند تحديد السيطرة، فإن اإلدارة تراعي ما إذا كان يوجد لدى المجموعة القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المست�ثمر فيها 
لتحقيق إي�رادات لنفسها. إن تقي�يم األنشطة والقدرة المتعلقة باستخدام سيطرتها للت�أثير على مختلف العوائد يتطلب أحكامًا هامة.

5.2. التقديرات غير المؤكدة 

إن المعلومات حول التقديرات واالفتراضات التي لها أهم األثر على تحقق وقياس األصول والخصوم واإليرادات والمصاريف مبينة أدناه. قد تختلف 
النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك التقديرات.

5.2.1. انخفاض قيمة األصول ذات األعمار اإلنتاجية المحددة

القيمة  ت�تحدد  المحددة.  األعمار  انخفاض قيمة األصول ذات  كانت توجد أي إشارة على  إذا  بتقي�يم ما  المجموعة  إدارة  المالي، تقوم  المركز  بتاري�خ 
القابلة لالسترداد لألصل على أساس طريقة “القيمة التشغيلية” لألصل. تستخدم هذه الطريقة توقعات التدفقات النقدية المقدرة على مدى العمر 

اإلنتاجي لألصل. 

5.2.2. انخفاض قيمة شركات زميلة

المجموعة في شركاتها  إذا كان ضروريًا االعتراف بأي خسارة لالنخفاض في قيمة است�ثمار  المجموعة ما  الملكية تحدد  بعد تطبيق طريقة حقوق 
الزميلة بتاري�خ كل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االست�ثمار في الشركة الزميلة. وفي حالة وجود مثل 
هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وت�ثبت هذا 

المبلغ في بيان الدخل المجمع.

5.2.3. انخفاض قيمة است�ثمارات متاحة للبيع

تعامل المجموعة االست�ثمارات المتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاضًا هامًا أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل 
من الت�كلفة أو إذا كان هناك دليل موضوعي آخر على انخفاض القيمة. يتطلب تحديد ما هو “مهم” وما هو “طوي�ل المدة” إتخاذ حكم مهم.

5.2.4. انخفاض قيمة الذمم المدينة

يتم عمل تقدير المبلغ الممكن تحصيله من األرصدة التجارية المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل أمرًا غير ممكنًا. بالنسبة للمبالغ الكبيرة يتم 
التقدير بشكل إفرادي. أما المبالغ التي ال تعتبر وهي فردية كبيرة، ولكنها مت�أخرة، يتم تقي�يمها بشكل مجمع ويتم عمل مخصص لها بناًء على طول 

الفترة الزمنية المت�أخرة وفقًا لمعدالت االسترداد التاريخية.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

5. تابع/ أحكام اإلدارة المهمة والتقديرات غير المؤكدة 

5.2. تابع/ التقديرات غير المؤكدة 

5.2.5. تصنيف العقارات 

تقرر اإلدارة عند شراء العقارات ما إذا كانت ستصنف هذه العقارات “للمتاجرة” أو “ممتلكات محتفظ بها للتطوي�ر” أو “عقارات است�ثمارية”. 

تصنف المجموعة الممتلكات على أنها للمتاجرة إذا تم شراؤها بشكل رئيسي للبيع في السياق العادي للعمل.

تصنف المجموعة الممتلكات على أنها ممتلكات قيد التطوي�ر إذا تم شراؤها بنية تطوي�رها.

وتصنف المجموعة الممتلكات كعقارات است�ثمارية إذا تم الحصول عليها لتحقيق إي�رادات من إي�جار أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو الستخدامها في 
غرض مستقبلي غير محدد.

5.2.6. األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك

تقوم اإلدارة بمراجعة تقديرها لألعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك بتاري�خ كل بيانات مالية استنادًا إلى االستخدام المتوقع لألصول. كما أن 
التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات ت�تعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات.

5.2.7. دمج األعمال

تستخدم اإلدارة تقنيات تقي�يم في تحديد القيم العادلة للعناصر المختلفة لعمليات دمج األعمال. وبصفة خاصة، فإن القيمة العادلة لمبلغ محتمل 
تعتمد على نتيجة العديد من التغيرات التي تؤثر على الربحية المستقبلية.

5.2.8. القيمة العادلة لألدوات المالية

تقوم اإلدارة بتطبيق تقنيات تقي�يم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال ت�توفر هناك أسعار سوق نشط( واألصول غير المالية. وهذا يتطلب 
من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات استنادًا إلى معطيات سوقية، وذلك باستخدام بيانات واضحة سيتم استخدامها من قبل المتداولين في السوق 
لألدوات  المقدرة  العادلة  القيم  تختلف  تقديراتها. قد  أفضل  باستخدام  اإلدارة  تقوم  غير معلنة،  البيانات  تلك  كانت  المالية. فإذا  األداة  في تسعير 

المالية عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة على أسس تجارية بتاري�خ البيانات المالية )إيضاح 33(. 

5.2.9. الت�أثير الجوهري

يوجد الت�أثير الجوهري عندما يمنح حجم حقوق التصويت للمنشأة بالنسبة إلى حجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى القدرة الفعلية للمنشأة للقيام 
بتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة.  

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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6. الشركات التابعة

6.1. تشكيل المجموعة 
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المملوكة مباشرة من قبل المجموعة: 

نسبة حقوق التصويت 
 المحتفظ بها كما في

31 ديسمبر
تاري�خ البيانات الماليةاألنشطة الرئيسيةمكان الت�أسيس

اسم الشركة

20142013

مزاولة كافة األنشطة الكويت97%97%شركة العدان العقارية ذ.م.م.  
31 ديسمبر 2014العقارية

 شركة أرزان سي سي للتحصيالت – ذ.م.م.
الكويت80%80%]سابقًا:شركة العدان الدولية للتحصيالت – ذ.م.م.[

مزاولة األنشطة العقارية 
وتحصيل األموال نيابة عن 

أطراف أخرى
31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2014خدمات عقاريةالكويت99%51%شركة كويت انفست العقارية – ذ.م.م.  

تقديم الخدمات المالية من لبنان100%100%الشركة الدولية للتموي�ل - ش.م.ل. 
30 سبتمبر 2014تموي�ل وإدارة ووساطة

30 سبتمبر 2014خدمات وساطةمصر74.67%74.67%شركة ايفا للسمسرة في األوراق المالية – ش.م.م.  

30 سبتمبر 2014خدمات وساطةاألردن65.20%65.20%شركة االستشارات المالية الدولية – ذ.م.م.  

 المملكة100%100%شركة انفست السعودية العقارية – ذ.م.م.  
31 ديسمبر 2014خدمات عقاريةالعرب�ية السعودية

است�ثمار القطعة )67( – زمبالي – جنوب أفريقيا 
30 سبتمبر 2014أنشطة است�ثماريةجنوب أفريقيا100%100%المحدودة

اإلمارات العرب�ية 100%100%شركة أرزان ويلث المحدودة
30 سبتمبر 2014خدمات استشارات ماليةالمتحدة

31 ديسمبر 2014إدارة المشروعاتالكويت99%99%شركة أرزان في سي إلدارة المشاريع ذ.م.م.

30 سبتمبر 2014عقاراتالمملكة المتحدة9.44%9.44%شركة هيل توب 1 المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتالمملكة المتحدة33.79%33.79%شركة هيل توب 2 المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتالمملكة المتحدة43.53%32.39%شركة هيل توب 3 المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتالمملكة المتحدة45.41%11.73%شركة هيل توب 4 المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتالمملكة المتحدة-21.87%شركة هيل توب 5 المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتالنروي�ج-10.14%شركة هيل توب النروي�ج المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتألمانيا-10.24%شركة هيل توب ألمانيا المحدودة

30 سبتمبر 2014عقاراتجزر الكايمان-99.29%شركة هاي ايكويتي المحدودة 

30 سبتمبر 2014عقاراتجزر الكايمان-99.29%شركة هاي ديت المحدودة

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

6. تابع/ الشركات التابعة
6.1. تابع/ تشكيل المجموعة

- خالل السنة، قامت المجموعة ببيع 49% من حصة ملكيتها في شركة كويت انفست العقارية - ذ.م.م. لطرف ذي صلة مقابل است�ثمارات بقيمة عادلة 
للبيع  التي تم حيازتها كاست�ثمارات متاحة  المبادلة مما نتج عنه ربح بمبلغ 66,640 د.ك. تم تصنيف االست�ثمارات  تاري�خ  بلغت 5,487,720 د.ك كما في 
واست�ثمار في شركات زميلة )إيضاح 17 و 18(. وبما أن المجموعة التزال تسيطر على هذه الشركة التابعة قبل وبعد بيع حصة الملكية، تم تسجيل الربح 

الناتج من بيع تلك الشركة التابعة مباشرة في حقوق الملكية.
- خالل السنة، قامت المجموعة بالمشاركة في ت�أسيس شركة هيل توب 5 المحدودة - المملكة المتحدة بمبلغ 1,675,536 د.ك بما يمثل حصة ملكية تبلغ 

21.87% في هذه الشركة التابعة.
- خالل السنة، قامت المجموعة بالمشاركة في ت�أسيس شركة هيل توب ألمانيا المحدودة بمبلغ 769,994 د.ك بما يمثل حصة ملكية تبلغ 10.24% في 

هذه الشركة التابعة.
- خالل السنة، قامت المجموعة بالمشاركة في ت�أسيس شركة هيل توب النروي�ج المحدودة بمبلغ 806,658 د.ك بما يمثل حصة ملكية تبلغ 10.14% في 

هذه الشركة التابعة.
- خالل السنة، قامت المجموعة بالمشاركة في ت�أسيس شركة هاي ايكويتي المحدودة بمبلغ 400,824 د.ك بما يمثل حصة ملكية تبلغ 99.29% في 

هذه الشركة التابعة.
- خالل السنة، قامت المجموعة بالمشاركة في ت�أسيس شركة هاي ديت المحدودة بمبلغ 1,190,750 د.ك بما يمثل حصة ملكية تبلغ 99.29% في هذه 

الشركة التابعة.
المحدودة، شركة هيل  المتحدة  المملكة  المحدودة، شركة هيل توب 2  المتحدة  المملكة   1 أنها تسيطر على شركة هيل توب  المجموعة  - تعتبر 
توب 3 المملكة المتحدة المحدودة، شركة هيل توب 4 المملكة المتحدة المحدودة، شركة هيل توب 5 المحدودة – المملكة المتحدة، شركة هيل توب 
ألمانيا المحدودة وشركة هيل توب النروي�ج المحدودة رغم أنها تمتلك حصة ملكية أقل من 50%. نتيجة لترتيب تعاقدي مع شركاء الطرف اآلخر، حصلت 
المجموعة على أغلبية حقوق التصويت من خالل أسهم الفئة “أ” في هذه الشركات، ويتعين الحصول على موافقة المجموعة على كافة القرارات 

التشغيلية الرئيسية. 

6.2. الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة
تضم المجموعة الشركات التابعة التالية مع حصة حقوق الملكية غير المسيطرة:

  الحصص غير المسيطرة الهامة
نسبة حصص الملكية وحقوق 
التصويت المحتفظ بها من قبل

الحصص غير المسيطرة
الحصص غير المسيطرة المتراكمةالربح المخصص للحصص غير المسيطرةاالسم

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.كد.كد.ك%%

-5,420,698-(380)-49%شركة كويت انفست العقارية - ذ.م.م.
شركة ايفا للسمسرة في األوراق المالية - 

ش.م.م.
%25.33%25.3327,83130,341200,965171,383

447,162450,856(6,041)(19,470)34.80%34.80%شركة االستشارات المالية الدولية - ذ.م.م.
2,792,98496,979(22,217)90.56225,927%90.56%شركة هيل توب 1 المحدودة - المملكة المتحدة
7,760,3464,019,863(89,299)56.47232,869%67.61%شركة هيل توب 3 المحدودة - المملكة المتحدة
7,897,4654,981,614-54.59454,879%88.27%شركة هيل توب 4 المحدودة - المملكة المتحدة
-5,752,798---78.13%شركة هيل توب 5 المحدودة - المملكة المتحدة

-6,535,663---10.14%شركة هيل توب النروي�ج المحدودة
-6,574,554---10.24%شركة هيل توب ألمانيا المحدودة

لم يتم توزيع أية أرباح للحصص غير المسيطرة خالل السنتين 2014 و 2013

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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6. تابع/ الشركات التابعة

6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 
فيما يلي معلومات مالية موجزة عن الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة الهامة قبل االستبعادات التي ت�تم داخل 

المجموعة:

1( شركة كويت انفست العقارية – ذ.م.م.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

11,056,65213,765,829األصول غير المتداولة

7,5227,522األصول المتداولة

11,064,17413,773,351مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

1,524434,557الخصوم المتداولة

1,524434,557مجموع الخصوم

5,641,95213,338,794حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
-5,420,698الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

145,164(1,665,236)اإليرادات

(615,619)(610,908)مصاريف وأعباء أخرى

(470,455)(2,275,764)خسارة السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

-(380)خسارة السنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(470,455)(2,276,144)خسارة السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

(470,455)(2,275,764)مجموع الخسارة الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

-(380)مجموع الخسارة الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(470,455)(2,276,144)مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

--صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

--صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

--صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

--صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

2( شركة ايفا للسمسرة في األوراق المالية – ذ.م.م.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

165,26975,930األصول غير المتداولة

2,992,1083,632,313األصول المتداولة

3,157,3773,708,243مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

2,364,0853,031,642الخصوم المتداولة

2,364,0853,031,642مجموع الخصوم

592,327505,218حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
200,965171,383الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

484,464476,475اإليرادات

(356,694)(374,604)مصاريف وأعباء أخرى

82,02989,440ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم

27,83130,341ربح السنة الخاص بالحصص غير المسيطرة

109,860119,781ربح السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

82,02989,440مجموع اإليرادات الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

27,83130,341مجموع اإليرادات الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

109,860119,781مجموع الدخل الشامل للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

7,934256,977صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

(6,855)(212)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االست�ثمارية

7,722250,122صافي التدفقات النقدية

تابع/  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

3( شركة االستشارات المالية الدولية – ذ.م.م.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

1,0251,839األصول غير المتداولة

1,833,4691,724,490األصول المتداولة

1,834,4941,726,329مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

549,545430,767الخصوم المتداولة

549,545430,767مجموع الخصوم

837,787844,706حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
447,162450,856الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

70,60881,174اإليرادات

(98,720)(126,557)مصاريف وأعباء أخرى

(11,505)(36,479)خسارة السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(6,041)(19,470)خسارة السنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(17,546)(55,949)خسارة السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

(11,505)(36,479)مجموع الخسارة الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(6,041)(19,470)مجموع الخسارة الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(17,546)(55,949)مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

113,752235,568صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

42,81488,665صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

(2,900)(1,400)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

155,166321,333صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

4( شركة هيل توب 1 المملكة المتحدة المحدودة 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

2,916,4473,115,698األصول غير المتداولة

167,6786,461األصول المتداولة

3,084,1253,122,159مجموع األصول

3,015,071-الخصوم غير المتداولة

--الخصوم المتداولة

3,015,071-مجموع الخصوم

291,14110,109حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
2,792,98496,979الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

255,635169,782اإليرادات

(194,315)(6,157)مصاريف وأعباء أخرى

(2,316)23,551ربح / )خسارة( السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(22,217)225,927ربح / )خسارة( السنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(24,533)249,478ربح / )خسارة( السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

(2,316)23,551مجموع اإليرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(22,217)225,927مجموع اإليرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(24,533)249,478مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

8,0636,461صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

8,0636,461صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

5455

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

5( شركة هيل توب 3 المملكة المتحدة المحدودة 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

11,299,10911,291,122األصول غير المتداولة

180,504182,180األصول المتداولة

11,479,61311,473,302مجموع األصول

4,221,571-الخصوم غير المتداولة

1,509133,149الخصوم المتداولة

1,5094,354,720مجموع الخصوم

3,717,7583,098,719حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
7,760,3464,019,863الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

347,911405,928اإليرادات

(564,064)(3,481)مصاريف وأعباء أخرى

(68,837)111,561ربح / )خسارة( السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(89,299)232,869ربح / )خسارة( السنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(158,136)344,430ربح / )خسارة( السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

(68,837)111,561مجموع اإليرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

(89,299)232,869مجموع اإليرادات / )الخسائر( الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

(158,136)344,430مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

182,017(1,513)صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

182,017(1,513)صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

6( شركة هيل توب 4 المملكة المتحدة المحدودة  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

8,922,1208,883,620األصول غير المتداولة

24,821241,887األصول المتداولة

8,946,9419,125,507مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

--الخصوم المتداولة

--مجموع الخصوم

1,049,4764,143,893حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
7,897,4654,981,614الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

-530,973اإليرادات

-(15,646)مصاريف وأعباء أخرى

-60,448ربح السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

-454,879ربح السنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

-515,327ربح السنة

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

--إي�رادات شاملة أخرى للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

--مجموع اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

-60,448مجموع اإليرادات الشاملة للسنة الخاصة بمساهمي الشركة األم

-454,879مجموع اإليرادات الشاملة للسنة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

-515,327مجموع الدخل الشامل للسنة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

241,887(217,066)صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

241,887(217,066)صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

5657

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

7( شركة هيل توب 5 المملكة المتحدة المحدودة  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

-7,314,640األصول غير المتداولة

-34,369األصول المتداولة

-7,349,009مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

--الخصوم المتداولة

--مجموع الخصوم

-1,596,211حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
-5,752,798الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

-34,369صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

-34,369صافي التدفقات النقدية

8( شركة هيل توب النروي�ج المحدودة  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

-7,077,363األصول غير المتداولة

-195,391األصول المتداولة

-7,272,754مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

--الخصوم المتداولة

--مجموع الخصوم

-737,091حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
-6,535,663الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

-195,391صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

-195,391صافي التدفقات النقدية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

6. تابع/ الشركات التابعة
6.2. تابع/ الشركات التابعة مع الحصص غير المسيطرة الهامة 

9( شركة هيل توب ألمانيا المحدودة   

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

-7,150,572األصول غير المتداولة

-169,085األصول المتداولة

-7,319,657مجموع األصول

--الخصوم غير المتداولة

--الخصوم المتداولة

--مجموع الخصوم

-745,103حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
-6,574,554الحصص غير المسيطرة

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

-169,085صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االست�ثمارية

-169,085صافي التدفقات النقدية

6.3. حصص في منشآت غير مهيكلة: 
ليس لدى المجموعة حصصًا في منشآت غير مهيكلة. 

7. إي�رادات من تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة
 السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2014
 السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013
د.كد.ك

1,175,5881,398,797إي�رادات فوائد من تسهيالت ائ�تمانية

216,273     270,625خصم وعمولة وأتعاب

1,446,2131,615,070

8. إي�رادات توزيعات أرباح
 السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2014
 السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013
د.كد.ك

من:

304,455356,822است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

1,561,734966,795است�ثمارات متاحة للبيع

1,866,1891,323,617

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

5859

9. ت�كاليف تموي�ل

ت�تعلق ت�كاليف التموي�ل بأنشطة إقتراض المجموعة بما في ذلك المبالغ المستحقة إلى البنوك والقروض ألجل والمرابحة الدائنة. 

10. ربحية السهم األساسية والمخففة 
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

السنة باست�ثناء أسهم الخزينة.

لم يكن لدى الشركة األم أية أسهم مخففة محتملة.

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

3,608,0532,371,605ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )د.ك(

797,059,057796,502,656المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باست�ثناء أسهم الخزينة( - سهم

4.5272.978ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

11. صافي ربح / )خسارة( أصول مالية 

فيما يلي تحليل صافي ربح / )خسارة( األصول المالية حسب الفئة:

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2014

 السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013

د.كد.ك

276,254410,626النقد وشبه النقد

6,107,9163,990,575ذمم التسهيالت االئ�تمانية

494,689111,889است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

15,30444,426است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

1,145,767474,547است�ثمارات متاحة للبيع

8,039,9305,032,063صافي ربح محقق وغير محقق

5,950,274(12,381,673)صافي )الخسارة( / الربح غير المحقق المعترف به مباشرة في حقوق الملكية

(4,341,743)10,982,337

12. النقد وشبه النقد 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

6,460,7098,947,736نقد وأرصدة لدى البنوك

3,105,9363,114,410ودائع ألجل )تستحق خالل 1 - 3 أشهر(

9,566,64512,062,146

تحمل الودائع ألجل معدل فائدة فعلي 1.75% )31 ديسمبر 2013: 1.75%( سنويًا.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

13. ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

17,168,58723,401,664إجمالي ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

   (983,643)(1,603,343)إي�رادات مؤجلة

15,565,24422,418,021  

(10,957,594)(708,325)مخصص محدد لديون مشكوك في تحصيلها

  (2,006,161)(307,021)مخصص عام لديون مشكوك في تحصيلها

14,549,898 9,454,266   

يستحق إجمالي ذمم تسهيالت األقساط االئ�تمانية المدينة كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

8,434,34319,278,570خالل سنة واحدة

8,734,2444,123,094بعد سنة

17,168,58723,401,664

إن معدل الفائدة الفعلي على إي�رادات ذمم تسهيالت األقساط يتراوح من 2.5% إلى 8% )31 ديسمبر 2013: من 3% إلى9%( سنويًا.
إن الحركة على مخصص ذمم تسهيالت األقساط كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

اإلجماليمخصص عاممخصص محدداإلجماليمخصص عاممخصص محدد

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

10,957,5942,006,16112,963,75514,767,423569,66515,337,088الرصيد االفت�تاحي

2,172-12,35012,3502,172-ترجمة عملة أجنبية

---(7,299,056)-(7,299,056)مشطوبات

82,59197,780180,37155,11632,26987,385المحمل للسنة

-1,412,715(1,412,715)---تحوي�ل 

(2,462,890)(8,488)(2,454,402)(4,842,074)(1,809,270)(3,032,804)عكس خالل السنة

708,325307,0211,015,34610,957,5942,006,16112,963,755الرصيد الختامي

يتفق مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، من كافة النواحي المادية، مع المتطلبات الخاصة للمعاي�ير الدولية للتقاري�ر المالية. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
ت�كوي�ن مخصص عام بنسبة 1% على أرصدة تسهيالت األقساط التي لم يكن المخصص محددًا لها وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي.

يتضمن إجمالي ذمم التسهيالت االئ�تمانية مبلغ 1,144,873 د.ك )31 ديسمبر 2013: 3,148,937 د.ك( يتعلق بأطراف ذات صلة )أنظر إيضاح 31(. إن هذا المبلغ 
مضمون عن طري�ق رهن بعض األسهم المحلية واألجنبية. 

يتضمن إجمالي ذمم التسهيالت االئ�تمانية مبلغ 24,704 د.ك )31 ديسمبر 2013: 252,719 د.ك( يمثل محفظة قروض عمالء تم بيعها إلى بنك محلي بموجب 
اتفاقية بيع دين )إيضاح 21(. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.
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تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

14. است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

2,020,8982,371,605أسهم محلية مسعرة

103,0012,371,605أسهم أجنبية مسعرة 

3,516,854796,502,656است�ثمارات في محافظ مدارة

5,640,7532.978

تم رهن محفظة است�ثمار بقيمة دفترية تبلغ 3,516,854 د.ك )31 ديسمبر 2013: 5,910,407 د.ك( مقابل قروض ألجل )إيضاح 23(.

15. ذمم مدينة وأصول أخرى

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

7,391,8555,537,317ذمم تجارية مدينة

(2,094,742)(2,094,742)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

5,297,1133,442,575

6,82917,576ذمم قروض موظفين

51,81846,882مدفوعات مقدمًا وت�أمينات مستردة

930,241-دفعة مقدمة لشراء است�ثمارات

844,875579,104أصول أخرى

6,200,6355,016,378

16. است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ت�تضمن العقارات للمتاجرة حصة است�ثمارات المجموعة في عقارات خارج الكويت.

إن حركة عقارات للمتاجرة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

2,538,5933,954,715الرصيد في 1 يناير

1,263,553-إضافات

(2,679,675)(407,536)البيع

2,131,0572,538,593

(689,264)(620,767)مخصص عقارات للمتاجرة

1,510,2901,849,329الرصيد في 31 ديسمبر

إن الحركة على مخصص عقارات للمتاجرة كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

689,264717,993الرصيد في 1 يناير

(28,729)(68,497)متعلق بالبيع

620,767689,264الرصيد في 31 ديسمبر 

17. است�ثمارات متاحة للبيع

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

27,309,38439,653,408أسهم محلية مسعرة

10,497,87311,963,271أسهم محلية غير مسعرة

34,938,9687,086,319أسهم أجنبية غير مسعرة

14,037,51017,081,333است�ثمار في محافظ مدارة

260,740189,453صناديق االست�ثمار

87,044,47575,973,784

إن الحركة على است�ثمارات متاحة للبيع كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

75,973,78451,795,829الرصيد في 1 يناير

26,300,37722,593,232اإلضافات خالل السنة

(2,940,568)(2,679,088)بيع خالل السنة

4,525,291(12,550,598)التغير في القيمة العادلة

 87,044,47575,973,784الرصيد في 31 ديسمبر 

ت�تضمــن االســت�ثمارات غيــر المســعرة اســت�ثمارات بقيمــة دفتريــة 24,481,820 د.ك )31 ديســمبر 2013: 2,755,147 د.ك( أدرجــت بالت�كلفــة نظــرًا لعــدم توفــر مصــادر 
أخــرى يمكــن االعتمــاد عليهــا لتقديــر القيمــة العادلــة. ال تشــير دراســات اإلدارة وتوقعــات التدفقــات النقديــة لهــذه االســت�ثمارات إلــى أيــة مؤشــرات علــى 

االنخفــاض فــي قيمــة تلــك االســت�ثمارات.  

:2013 ديســمبر   31( د.ك   28,844,009 دفتريــة  قيمــة  بإجمالــي  مــدارة  محافــظ  فــي  مســعرة  وغيــر  مســعرة  واســت�ثمارات  محليــة  أســهم  رهــن   تــم 
31,603,700 د.ك( مقابل مستحق لبنوك، وقروض ألجل ومرابحة دائنة )إيضاح 21 و 23 و 24(.

يتــم تســجيل االســت�ثمارات فــي الصناديــق المــدارة بصافــي قيمــة األصــول التــي يقدمهــا مديــرو الصناديــق والتــي تمثــل أفضــل تقديــر للقيمــة العادلــة 
المتوافــرة لهــذه االســت�ثمارات.

خالل السنة، استلمت المجموعة است�ثمارًا بقيمة 876,120 د.ك كجزء من المقابل المستلم عن بيع حصة في شركة تابعة )إيضاح 6.1(.

 اعترفــت المجموعــة خــالل الســنة بخســارة هبــوط فــي القيمــة بمبلــغ 692,314 د.ك )31 ديســمبر 2013: 1,831,234 د.ك( فيمــا يخــص بعــض االســت�ثمارات.
ليس لدى اإلدارة علم بأية عوامل قد تشير إلى انخفاض آخر في القيمة مقابل االست�ثمارات المتاحة للبيع. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

18. است�ثمار في شركات زميلة
18.1. فيما يلي تفاصيل االست�ثمار في شركات زميلة للمجموعة:

نسبة الملكية

النشاط31 ديسمبربلد الت�أسيس

20142013

%%

الوساطة المالية50.0050.00الكويتشركة أوفست القابضة ش.م.ك.ع.

عقارات34.0026.95الكويت شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م.

الخدمات28.8928.89الكويتشركة األولى للمسالخ )ش.م.ك.( مقفلة

عقارات20.1320.13الكويتشركة عقارات الخليج ذ.م.م.

عقارات20.0020.00الكويتشركة بيت الصفاة ذ.م.م.

عقارات84.2584.25المملكة المتحدةهيل لالست�ثمار العقاري المحدودة

عقارات96.9696.96المملكة المتحدةسورتيس المحدودة

عقارات97.8497.84المملكة المتحدةهنت العقارية المحدودة

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

شركة أوفست القابضة 
ش.م.ك.م.

شركة الوافر للخدمات 
التسويقية 
ش.م.ك.م.

هيل لالست�ثمار العقاري 
هنت العقارية سورتيس المحدودةالمحدودة

المحدودة

31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر31 ديسمبر

2014201320142013201420132014201320142013

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

35,126,2208,410,9598,653,00520,290,17321,393,24120,168,59720,732,055 32,896,51140,757,732 29,206,808األصول 

5,966,407232,750322,169897,8021,262,0541,179,3641,078,499 5,267,2718,343,382 8,496,100الجزء المتداول

29,159,8138,178,2098,330,83619,392,37120,131,18718,989,23319,653,556 27,629,24032,414,350 20,710,708الجزء غير المتداول

15,407,9574,952,1744,957,9039,362,9929,748,41011,417,69311,652,259 975,69717,628,459 957,270الخصوم

5,895,960310,875251,794287,723299,312340,876220,234 580,5445,155,654 469,207الجزء المتداول

9,511,9974,641,2994,706,1099,075,2699,449,09811,076,81711,432,025 395,15312,472,805 488,063الجزء غير المتداول

28,249,538 31,920,81423,129,27319,718,2633,458,7853,695,10210,927,18111,644,8318,750,9049,079,796

--------)774,244( )131,204(حصص غير مسيطرة

31,146,57023,129,27319,718,2633,458,7853,695,10210,927,18111,644,8318,750,9049,079,796 28,118,334صافي األصول 

-5,897,427892,704440,0131,261,7611,026,3211,271,425 1,932,17811,925,932 2,100,999اإليرادات

-4,166,829589,625402,537902,9421,085,567728,730 1,641,8528,514,823 11,157,439المصاريف واألعباء األخرى

-542,695)59,246(1,730,598303,07937,476358,819 290,3263,411,109 )9,056,440(صافي )الخسارة( / الربح

إجمالي )خسارة( / دخل 
-542,695)59,246(1,730,598303,07937,476358,819 290,3263,411,109 )9,056,440(شامل

-530,973)57,445(145,163785,622188,540255,55631,573347,911)2,111,642(حصة المجموعة من النتائج 

تعد باقي الشركات الزميلة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة.

18. تابع/ است�ثمار في شركات زميلة 

18.2. فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة المادية للمجموعة:
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تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

18. تابع/ است�ثمار في شركات زميلة 
18.2. تابع/ فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة المادية للمجموعة:

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

شركة أوفست القابضة ش.م.ك.ع.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

31,146,570 28,118,334صافي أصول الشركة الزميلة

15,573,285 14,059,167حصة المجموعة في صافي األصول

597,529 -الشهرة

(2,404,986)(3,002,515)هبوط في القيمة

13,765,828 11,056,652القيمة الدفترية

شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك.م.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

 23,129,27319,718,263صافي أصول الشركة الزميلة

 7,863,9535,313,514حصة المجموعة في صافي األصول

 8,439,6065,592,857الشهرة

 16,303,55910,906,371القيمة الدفترية

هيل لالست�ثمار العقاري المحدودة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

3,458,7853,695,102صافي أصول الشركة الزميلة

2,916,4483,115,698حصة المجموعة في صافي األصول

2,916,4483,115,698القيمة الدفترية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تابع/ است�ثمار في شركات زميلة . 18
18.2. تابع/ فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة المادية للمجموعة:

سورتيس المحدودة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

10,927,18111,644,831صافي أصول الشركة الزميلة

10,594,99511,291,122حصة المجموعة في صافي األصول

10,594,99511,291,122القيمة الدفترية

هنت العقارية المحدودة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

8,750,9049,079,796صافي أصول الشركة الزميلة

8,561,8848,883,620حصة المجموعة في صافي األصول

8,561,8848,883,620القيمة الدفترية

18.3. فيما يلي معلومات مجمعة عن الشركات الزميلة والتي ت�كون إفراديًا غير مادية.  

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

مجموع الحصة في أصول وخصوم شركات زميلة:

3,745,7263,912,205األصول

(28,092 )(36,221)الخصوم

3,709,505 3,884,113

مجموع الحصة من نتائج شركات زميلة:

37,432306,247اإليرادات

228,581(45,802)ربح السنة

--حصة المجموعة من اإليرادات الشاملة األخرى

228,581(45,802)حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل

1,916,313717,601التوزيعات النقدية المستلمة من الشركات الزميلة
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تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تابع/ است�ثمار في شركات زميلة . 18
18.3. تابع/ فيما يلي معلومات مجمعة عن الشركات الزميلة والتي ت�كون إفراديًا غير مادية.

إن الحركة على است�ثمارات في شركات زميلة كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

54,071,42333,408,914في 1 يناير

4,611,60022,516,609إضافات 

(1,131,876)(2,308,954)استبعادات 

 1,227,119(237,382)حصة في النتائج 

216(214)حصة في )الخسائر( / اإليرادات الشاملة األخرى

(717,601) (1,579,162)توزيعات أرباح

-(597,529)هبوط في قيمة شركة زميلة

(1,223,750)(337,151)تخفيض رأسمال شركة زميلة 

(8,208)(479,588)ترجمة عملة أجنبية لشركات زميلة أجنبية

53,143,04354,071,423في 31 ديسمبر

- خــالل الســنة، اســتلمت المجموعــة أســهمًا إضافيــة فــي شــركة الوافــر للخدمــات التســويقية – ش.م.ك. )مقفلــة( بقيمــة تبلــغ 4,611,600 د.ك كجــزء 
مــن المقابــل المســتلم عــن بيــع حصــة فــي شــركة تابعــة )إيضــاح 6.1(. نتــج عــن هــذه األســهم اإلضافيــة شــهرة تقديريــة إضافيــة بقيمــة 2,846,749 د.ك 
تــم اإلعتــراف بهــا كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة. تــم تحديــد القيمــة العادلــة لصافــي األصــول والخصــوم المشــتراة تقديريــًا مــن قبــل إدارة 

الشــركة األم وتخضــع الشــهرة اإلضافيــة الناتجــة للمراجعــة خــالل اثنــا عشــر شــهرًا مــن تاريــ�خ االســتحواذ.
- خالل السنة، قامت المجموعة ببيع إحدى شركاتها الزميلة محققة ربحًا بمبلغ 406,143 د.ك.

- نتيجــة الختبــارات هبــوط القيمــة فــي القيمــة الدفتريــة لالســت�ثمار فــي الشــركات الزميلــة، اعترفــت المجموعــة بخســارة هبــوط فــي القيمــة بمبلــغ 
597,529 د.ك )2013: ال شــيء د.ك(.

- جميع الشركات الزميلة غير مدرجة.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

عقارات است�ثمارية . 19

اإلجماليمبانيأراضي

د.كد.كد.ك

الت�كلفة

11,023,7501,484,9892,508,739 يناير 2014 

311,023,7501,484,9892,508,739 ديسمبر 2014

االستهالك المتراكم 

558,554558,554-1 يناير 2014 

59,06259,062-المحمل للسنة

617,616617,616-31 ديسمبر 2014 

صافي القيمة الدفترية

1,023,750867,3731,891,123كما في 31 ديسمبر 2014

1,385,5681,635,3693,020,937القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2014

الت�كلفة

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

1,023,750926,4351,950,185كما في 31 ديسمبر 2013

1,071,1931,553,8072,625,000القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2013

ال يتــم اســتهالك األراضــي. يتــم اســتهالك المبانــي علــى مــدى 25 ســنة. إن القيمــة العادلــة للعقــارات االســت�ثمارية تســتند إلــى تقي�يمــات مســتقلة، يمثــل 
العقــار االســت�ثماري، الجــزء مــن المبنــى المقــام علــى األرض والمؤجــر لطــرف ثالــث وعليــه يجــب أن يعامــل كعقــار اســت�ثماري وفقــًا لمعيــار المحاســبة 

الدولــي رقــم 40. 
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 ممتلكات ومعدات. 20

مباني أراضي
معدات مكتبية 

وأجهزة 
كمبيوتر

تركيبات 
أعمال قيد برامج كمبيوتروديكور

اإلجماليالتنفيذ

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2014:

الت�كلفة

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

82,471152,64347,1493,003291,108576,374-إضافات

(7,987)---(7,987)--استبعادات

1,316,2502,085,041536,405335,101137,803313,1084,723,708في 31 ديسمبر

االستهالك المتراكم

1,429,688-741,963350,932258,23078,563-في 1 يناير 

146,298-80,89727,65314,00523,743-المحمل للسنة

(7,987)---(7,987)--متعلق باالستبعادات

1,567,999-822,860370,598272,235102,306-في 31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

1,316,2501,262,181165,80762,86635,497313,1083,155,709في 31 ديسمبر 

مباني أراضي
معدات مكتبية 

وأجهزة 
كمبيوتر

تركيبات 
أعمال قيد برامج كمبيوتروديكور

اإلجماليالتنفيذ

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2013:

الت�كلفة

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 

يتم استهالك المباني على مدى 25 سنة. 
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للمعــدات والتركيبــات والديكــورات المكتبيــة للمجموعــة ألغــراض احتســاب االســتهالك هــي 4 ســنوات، باســت�ثناء برامــج الكمبيوتــر 

التــي يتــم اســتهالكها خــالل 3 ســنوات. ال يتــم اســتهالك األراضــي.

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعةتابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

21. مستحق للبنوك
يمثــل هــذا البنــد تســهيالت ائ�تمانيــة ممنوحــة للمجموعــة مــن بنــك محلــي فــي شــكل تســهيالت ســحب علــى المكشــوف. يتــم تحميــل التســهيالت االئ�تمانيــة 
فائــدة بنســبة 4.5% )31 ديســمبر 2013: 4.5%( ســنويًا وتســتحق عنــد الطلــب. تــم منــح التســهيالت االئ�تمانيــة مقابــل رهــن اســت�ثمارات متاحــة للبيــع )إيضــاح 17(.

يتضمن الرصيد أيضًا مبلغ 76,087 د.ك )31 ديسمبر 2013: 238,222 د.ك( مستحق لبنك مقابل بيع محفظة لبعض التسهيالت االئ�تمانية )إيضاح 13(. 

 ذمم دائنة وخصوم أخرى. 22

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

1,043,987 701,505ذمم تجارية دائنة

2,726,0092,901,670ذمم دائنة أخرى

139,500186,849فائدة مستحقة 

155,099108,668مخصص إجازة موظفين

331,469296,535المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

2,730,308      2,842,290المستحق لضري�بة دعم العمالة الوطنية والزكاة

224,030224,113مستحق للمساهمين 

7,119,9027,492,130

 قروض ألجل. 23
تستحق القروض لبنوك محلية وأجنبية خالل فترات متفاوتة وتحمل معدل فائدة يتراوح من 4.5% إلى 5.5% )31 ديسمبر 2013: من 4.5% - 5%( سنويًا. 

تستحق القروض كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

8,890,00011,190,000خالل سنة واحدة

2,770,0004,810,000بعد سنة

11,660,00016,000,000

القــروض ممنوحــة بالدينــار الكويتــي ومضمونــة مقابــل تحويــ�ل عقــود تســهيالت ائ�تمانيــة ورهــن اســت�ثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل 
واســت�ثمارات متاحــة للبيــع وعقــارات اســت�ثمارية وممتلــكات ومعــدات ) إيضــاح 13 و 14 و 17 و 19 و 20(.

24. مرابحة دائنة
يمثــل هــذا البنــد تمويــ�ل إســالمي مــن مؤسســة ماليــة محليــة بمعــدل ربــح يبلــغ 5.00% )31 ديســمبر 2013: 6.00%( ســنويًا. إن هــذا التمويــ�ل مضمــون برهــن 

اســت�ثمارات متاحــة للبيــع )إيضــاح 17(. 
فيما يلي استحقاق مرابحة دائنة:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

1,600,000 -خالل سنة واحدة

5,200,000 5,200,000بعد سنة

5,200,000 6,800,000
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تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 رأس المال وعالوة اإلصدار. 25
كما في 31 ديسمبر 2014 يت�كون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع من 802,882,570 سهمًا بقيمة 100 فلس للسهم )31 ديسمبر 

2013: 802,882,570 سهمًا( وجميع األسهم نقدية.
إن عالوة اإلصدار غير متاحة للتوزيع.

 أسهم خزينة. 26

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

6,033,3925,483,436عدد أسهم الخزينة

%0.683%0.751نسبة الملكية

286,586427,708القيمة السوقية )د.ك(

557,080597,141الت�كلفة )د.ك(

تم تصنيف احتياطيات الشركة األم المساوية لت�كلفة أسهم الخزينة كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع.

27. االحتياطيات
احتياطي قانوني

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات، وعقد الت�أسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما، يتم تحوي�ل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي 
الشركة األم )قبل المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضري�بة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( إلى حساب 

االحتياطي القانوني ويحق للشركة األم إيقاف هذا التحوي�ل السنوي عندما يصل رصيد االحتياطي إلى 50% من رأس المال المدفوع. 
إن توزيع االحتياطي اإلجباري مقيد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى 5% على رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح 

المرحلة بمثل هذه التوزيعات.

احتياطي اختياري
يتطلب النظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما تحوي�ل 10% من أرباح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )قبل المساهمة في مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضري�بة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( إلى االحتياطي االختياري. ال توجد قيود على توزيع االحتياطي 

االختياري.

 الجمعية العمومية السنوية . 28
اعتمدت الجمعية العامة السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في 26 يونيو 2014 البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

وعدم توزيع أي أرباح.
 كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في 26 يونيو 2014 على إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 12,709,887 د.ك كما في

31 ديسمبر 2013 عن طري�ق تحوي�ل مبلغ 5,732,745 د.ك من عالوة إصدار األسهم ومبلغ 6,977,142 د.ك من االحتياطي القانوني.
 أيضًا، وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاري�خ 26 يونيو 2014 على صرف مبلغ 37,500 د.ك ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في

31 ديسمبر 2013 والذي تم صرفه وإدراجه ضمن مصاريف السنة الحالية.
ال يقترح مجلس إدارة الشركة األم توزيعات أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

 أصول بصفة األمانة. 29
إن محافظ االست�ثمار المدارة من قبل المجموعة واألصول المحتفظ بها بصفة أمانة وااللتزامات المتعلقة بها ال يتم معاملتها كأصول أو خصوم 

المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع. بلغ إجمالي أصول األمانة بتاري�خ المركز المالي 3,978,021 د.ك )31 ديسمبر 2013: 
2,456,041 د.ك(.

 معلومات قطاعية. 30
ــ�ر الداخليــة لــإلدارة التــي ت�تــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار التشــغيلي  تحــدد قطاعــات التشــغيل الخاصــة بهــا اســتنادًا إلــى معلومــات التقاري

الرئيســي مــن أجــل تخصيــص المــوارد للقطــاع وتقي�يــم أدائــه، مــن ثــم مطابقتهــا مــع أربــاح أو خســائر المجموعــة. 
تمــارس المجموعــة أنشــطتها بشــكل رئيســي داخــل دولــة الكويــت وجميــع أصولهــا وخصومهــا داخــل دولــة الكويــت باإلضافــة إلــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي والشــرق األوســط ودول أخــرى. تعمــل المجموعــة فــي أربعــة قطاعــات أعمــال: وهــي تســهيالت األقســاط االئ�تمانيــة واالســت�ثمارات والعقــارات 

والوســاطة الماليــة. إن التحليــل القطاعــي إلجمالــي اإليــرادات واألربــاح ومجمــوع األصــول ومجمــوع الخصــوم لقطاعــات األعمــال هــو كمــا يلــي:

تسهيالت أقساط 
وساطة است�ثماراتائ�تمانية

اإلجماليالعقاراتمالية

د.كد.كد.كد.كد.ك

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

376,95911,379,114(1,613,676)6,298,3806,317,451إجمالي اإليرادات

313,6344,817,340(2,147,686)3,341,7343,309,658ربح / )خسارة( السنة

كما في 31 ديسمبر 2014

28,137,884136,219,77515,945,5253,401,410183,704,594مجموع األصول

27,809,129-16,948,9177,946,5822,913,630مجموع الخصوم

11,188,967128,273,19313,031,8953,401,410155,895,465صافي األصول

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

4,094,0334,640,191547,670346,4449,628,338إجمالي اإليرادات

1,373,926448,466167,168277,7442,267,304ربح السنة

كما في 31 ديسمبر 2013

23,203,042123,003,64819,009,1036,399,514171,615,307مجموع األصول

33,517,701-20,529,9729,525,3193,462,410مجموع الخصوم

2,673,070113,478,32915,546,6936,399,514138,097,606صافي األصول

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

7273

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

31. معامالت وأرصدة مع أطراف ذات صلة
ت�تمثــل األطــراف ذات الصلــة فــي الشــركات الزميلــة، كبــار المســاهمين، أعضــاء مجلــس اإلدارة، موظفــي اإلدارة الرئيســي�ين للمجموعــة والشــركات التــي 
تســيطر عليهــا هــذه األطــراف أو التــي لهــا ت�أثيــر جوهــري عليهــا بشــكل مشــترك. يتــم اعتمــاد سياســات وشــروط التســعير لهــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة 
المجموعــة. تــم حــذف كافــة المعامــالت بيــن الشــركة األم وشــركاتها التابعــة، التــي تعتبــر أطــراف ذات صلــة بالشــركة األم، عنــد التجميــع ولــم يتــم اإلفصــاح 

عنهــا فــي هــذا اإليضــاح. 
إن تفاصيل المعامالت المهمة مع األطراف ذات الصلة واألرصدة هي كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

بيان المركز المالي المجمع

1,144,8733,148,937ذمم تسهيالت األقساط االئ�تمانية المدينة - اإلجمالي )إيضاح 13(

1,002,023108,920مستحق من أطراف ذات صلة

224,030224,113مستحق إلى المساهمين )إيضاح 22(

424,547271,060مستحق إلى أطراف ذات صلة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

بيان الدخل المجمع

65,630708,363فائدة من ذمم تسهيالت األقساط االئ�تمانية المدينة

184,625-ربح من بيع است�ثمار في شركة زميلة

461,241-ربح من بيع است�ثمارات متاحة للبيع 

48,712-ربح من بيع عقارات للمتاجرة

603,019-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

466,779335,298رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

37,20334,492مزايا نهاية الخدمة

تم تصنيف احتياطيات الشركة التابعة المساوية لت�كلفة أسهم الخزينة كاحتياطيات غير قابلة للتوزيع.

 32. أهداف وسياسات إدارة المخاطر 
تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها للعديد من المخاطر المالية: مخاطر السوق، مخاطر االئ�تمان ومخاطر السيولة.

يضع مجلس إدارة الشركة األم سياسات تخفيف كل من المخاطر الموضحة أدناه.
ال تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة، ألغراض المضاربة.

فيما يلي أدناه توضيح ألهم المخاطر المالية التي ت�تعرض لها المجموعة.

32.1. مخاطر السوق 
أ( مخاطر العملة األجنبية 

تعمــل المجموعــة بشــكل رئيســي فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، وبلــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وت�تعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة الناشــئة مــن تعرضــات متعــددة للعمــالت األجنبيــة. تنشــأ مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن الصفقــات التجاريــة 

المســتقبلية، واألصــول والخصــوم المعتــرف بهــا وصافــي االســت�ثمارات فــي العمليــات األجنبيــة.
لتخفيــف تعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر العمــالت األجنبيــة، ت�تــم مراقبــة التدفقــات النقديــة بغيــر الدينــار الكويتــي وفــق سياســات إدارة المخاطــر 
الخاصــة بالمجموعــة. بشــكل عــام، فــإن إجــراءات إدارة المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة تميــز بيــن التدفقــات النقديــة بالعملــة األجنبيــة قصيــرة األجــل 

)تســتحق خــالل اثنــا عشــر شــهرًا( وبيــن التدفقــات األجنبيــة طويلــة األمــد. 
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32.1. تابع/ مخاطر السوق

كان لدى المجموعة صافي التعرضات الهامة التالية بالعمالت األجنبية، محولة إلى الدينار الكويتي بسعر اإلقفال:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

14,445,4858,192,741دوالر أمريكي

 6,701,7876,431,914ليرة لبنانية

3,291,5614,582,070جنيه إسترليني

 1,693,7531,586,873جنيه مصري

 211,943136,883درهم إماراتي

(7,908) (7,908)ريال سعودي

-862,531يورو

 38,09938,099ريال عماني

 837,119843,507دينار أردني

(27,730) (29,973)راند جنوب أفريقي

-754,951كورون نروي�جي

يوضــح الجــدول التالــي بشــكل مفّصــل حساســية المجموعــة للزيــادة والنقــص بنســبة 2% )2013: 2%( فــي الدينــار الكويتــي مقابــل العمــالت األجنبيــة. 
يتضمــن تحليــل الحساســية فقــط األصــول والخصــوم النقديــة القائمــة والمقّومــة بالعملــة األجنبيــة، ويقــوم بتعديــل ترجمتهــا بنهايــة الســنة مقابــل 
تغيــر بنســبة 2% فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يشــير الرقــم الموجــب أدنــاه إلــى زيــادة الربــح وحقــوق الملكيــة ويشــير الرقــم الســالب إلــى 
انخفــاض الربــح وحقــوق الملكيــة. تبقــى كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة. لــم يكــن هنــاك أي تغي�يــر فــي الطــرق واالفتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد 

تحليــل الحساســية.

الت�أثير بنسبةالت�أثير بنسبة 2+%الت�أثير بنسبة 2+%
%-2 

الت�أثير بنسبة
%-2 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.كد.كد.ك

(297,826)(246,218)246,218297,826ربح السنة

(141,726)(329,769)141,726 329,769حقوق الملكية 

ب( مخاطر معدل الفائدة
تنتــج مخاطــر معــدل الفائــدة مــن احتمــال ت�أثيــر تغيــر معــدالت الفائــدة علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة. وبمــا أن 
المجموعــة ال يوجــد لديهــا مخاطــر فائــدة كبيــرة علــى أصولهــا 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 اإلقتراضــات بأســعار 
فائــدة ثابتــة ومتغيــرة. قــام مجلــس اإلدارة بإنشــاء مســتويات لمخاطــر معــدل الفائــدة مــن خــالل وضــع حــدود علــى فجــوات معــدل الفائــدة لفتــرات 

محــددة. 
ــًا وت�تــم المحافظــة علــى إســتراتيجيات التحــوط المســتخدمة، إذا تطلــب األمــر ذلــك، لضمــان بقــاء األوضــاع فــي الحــدود  ت�تــم مراقبــة األوضــاع يومي

الموضوعــة. 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت
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32.1. تابع/ مخاطر السوق

ب( تابع/ مخاطر معدل الفائدة

كان تعــرض المجموعــة لمعــدل الفائــدة علــى أســاس اتفاقيــات إعــادة التســعير التعاقديــة واالســتحقاق فــي المقــام األول فــي 31 ديســمبر 2014 
كمــا يلــي:

حتى شهر 
واحد

 من 1 إلى
3 أشهر

من 3 أشهر 
إلى 12 شهرًا

المجموع 
الفرعي 

لغاية سنة 
واحدة

أكثر من 
سنة

بنود ال تحمل 
اإلجماليفائدة

معدل 
الفائدة 
الفعلية

)%(د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

األصول

9,566,6451.75--9,566,645-6,460,7093,105,936النقد وشبه النقد

 ذمم تسهيالت أقساط
8-14,549,8982.5-2,975,2461,478,5324,206,8018,660,5795,889,319ائ�تمانية مدينة

است�ثمارات بالقيمة العادلة 
-5,640,7535,640,753-----من خالل بيان الدخل

-6,200,6356,200,635-----ذمم مدينة وأصول أخرى

-1,002,0231,002,023-----مستحق من أطراف ذات صلة

9,435,9554,584,4684,206,80118,227,2245,889,31912,843,41136,959,954-

الخصوم

2,683,2484.5--2,683,248-2,607,16176,087مستحق للبنوك

-7,119,9027,119,902-----ذمم دائنة وخصوم أخرى

-424,547424,547-----مستحق إلى أطراف ذات صلة

5.5-11,660,0004.5-170,000340,0008,380,0008,890,0002,770,000قروض ألجل

5,200,0005--5,200,000--5,200,000مرابحة دائنة

مخصص مكافأة نهاية خدمة 
-721,432721,432-----الموظفين

7,977,161416,0878,380,00016,773,2482,770,0008,265,88127,809,129-

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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32.1. تابع/ مخاطر السوق

ب( تابع/ مخاطر معدل الفائدة

كان تعــرض المجموعــة لمعــدل الفائــدة علــى أســاس اتفاقيــات إعــادة التســعير التعاقديــة واالســتحقاق فــي المقــام األول فــي 31 ديســمبر 2013 
كمــا يلــي:

حتى شهر 
واحد

 من 1 إلى
3 أشهر

من 3 أشهر 
إلى 12 شهرًا

المجموع 
الفرعي 

لغاية سنة 
واحدة

أكثر من 
سنة

بنود ال تحمل 
اإلجماليفائدة

معدل 
الفائدة 
الفعلية

)%(د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

األصول

12,062,1461.75--12,062,146-8,947,7363,114,410النقد وشبه النقد

ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية 
9-9,454,2663-1,897,0461,752,4843,703,1837,352,7132,101,553مدينة

است�ثمارات بالقيمة العادلة 
-8,120,1938,120,193-----من خالل بيان الدخل

--------ذمم مدينة وأصول أخرى

-5,016,3785,016,378-----مستحق من أطراف ذات صلة

است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ 
108,920108,92015-283,050283,050--االستحقاق

10,844,7824,866,8943,986,23319,697,9092,101,55313,245,49135,044,953-

الخصوم

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

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

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

5-16,000,0004.5-2,000,0004,000,0005,190,00011,190,0004,810,000قروض ألجل

6,800,0006-800,0001,600,0005,200,000-800,000مرابحة دائنة

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

5,174,6554,000,0005,990,00015,164,65510,010,0008,343,04633,517,701-

يوضــح الجــدول التالــي حساســية نتيجــة الســنة لتغي�يــر محتمــل بقــدر معقــول فــي معــدالت الفائــدة بنســبة 1+% و 1-% )2013: 1+% و 1-%( بت�أثيــر ذلــك 
مــن بدايــة الســنة. تعتبــر هــذه التغي�يــرات محتملــة بقــدر معقــول علــى أســاس مالحظــة الظــروف الحاليــة للســوق. تقــوم الحســابات علــى أســاس 

األدوات الماليــة للمجموعــة المحتفــظ بهــا فــي تاريــ�خ كل مركــز مالــي. تبقــى كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة. 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

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

د.كد.كد.كد.ك

33,752 (33,752)(45,733)45,733ربح السنة
33,752  (33,752)(45,733)45,733حقوق الملكية 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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32.1. تابع/ مخاطر السوق

ج( المخاطر السعرية
ت�تعــرض المجموعــة إلــى مخاطــر ســعر حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق باســت�ثمارات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا. يتــم تصنيــف اســت�ثمارات حقــوق 
الملكيــة علــى أنهــا اســت�ثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل )بمــا فــي ذلــك األوراق الماليــة المتداولــة( واســت�ثمارات متاحــة للبيــع.

وتقــوم المجموعــة إلدارة مخاطــر األســعار الناشــئة مــن االســت�ثمارات فــي ســندات حقــوق الملكيــة بتنويــع محفظتهــا. يتــم تنويــع المحفظــة وفــق 
الحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة. 

تم تحديد تحليالت الحساسية أدناه على أساس التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكية بتاري�خ البيانات المالية المجمعة.   
إذا تغيــرت أســعار األســهم بنســبة 10% بالزيادة/النقصــان فــإن ت�أثيــر ذلــك علــى الربــح للســنة وحقــوق الملكيــة للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 

2014 و 2013 ســيكون كمــا يلــي:

حقوق الملكيةربح السنة

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.كد.كد.ك

 است�ثمارات بالقيمة العادلة
812,019±564,075±812,019±564,075±من خالل بيان الدخل

7,597,378±8,704,448±--است�ثمارات متاحة للبيع

32.2. مخاطر االئ�تمان
مخاطــر االئ�تمــان هــي مخاطــر أن يفشــل أحــد أطــراف األداة الماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه مســببًا خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر. ت�تــم مراقبــة سياســة 
ومخاطــر االئ�تمــان للمجموعــة علــى أســس مســتمرة. وتهــدف المجموعــة إلــى تجنــب التركيــزات االئ�تمانيــة للمخاطــر فــي أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء 

فــي موقــع محــدد أو نشــاط معيــن ويت�أتــى ذلــك مــن خــالل تنويــع األنشــطة والحصــول علــى الضمانــات حيثمــا كان ذلــك مالئمــًا. 
ينحصر تعرض المجموعة لمخاطر االئ�تمان في القيم الدفترية لألصول المالية المعترف بها بتاري�خ بيان المركز المالي، كما هو ملخص أدناه: 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014 

د.كد.ك

9,566,64512,062,146النقد وشبه النقد

   9,454,266 14,549,898ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

5,910,407 3,516,854است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )إيضاح 14(

6,200,6355,016,378ذمم مدينة وأصول أخرى

1,002,023108,920مستحق من أطراف ذات صلة

283,050 -است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

34,836,05532,835,167اإلجمالي 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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32.3. تركيز األصول
إن توزيع األصول حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

دول مجلس الكويت
التعاون الخليجي

بلدان الشرق 
الواليات المتحدةأوروبا ودول أخرىاألوسط األخرى

اإلجمالياألمريكية

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

في 31 ديسمبر 2014

4,427,384122,5924,384,803498,792133,0749,566,645النقد وشبه النقد
ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية 

14,549,898--5,425,461-9,124,437مدينة

است�ثمارات بالقيمة العادلة من 
5,640,753--103,000-5,537,753خالل بيان الدخل

2,510,331344,6412,886,2823,511455,8706,200,635ذمم مدينة وأصول أخرى 

1,002,023-552,3569,097155,794284,776مستحق من أطراف ذات صلة

1,510,290-196,343-1,313,947-عقارات للمتاجرة

52,062,621522,18983,99122,151,20912,224,46587,044,475است�ثمارات متاحة للبيع

53,143,043-22,073,325--31,069,718است�ثمار في شركات زميلة

1,891,123----1,891,123عقارات است�ثمارية

3,155,709--2,939,2769,492206,941ممتلكات ومعدات

110,114,9992,321,95813,246,27245,207,95612,813,409183,704,594اإلجمالي 

دول مجلس الكويت
التعاون الخليجي

بلدان الشرق 
الواليات المتحدةأوروبا ودول أخرىاألوسط األخرى

اإلجمالياألمريكية

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

في 31 ديسمبر 2013 

12,062,146-7,312,605394,2963,905,833449,412النقد وشبه النقد
ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية 

9,454,266--5,235,512-4,218,754مدينة

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

5,016,378-412,75069,6493,602,241931,738ذمم مدينة وأصول أخرى 

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

1,849,329-214,064-1,635,265-عقارات للمتاجرة

75,973,784-68,887,465782,097108,1256,196,097است�ثمارات متاحة للبيع
است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ 

283,050-283,050---االستحقاق

54,071,423-25,515,111--28,556,312 است�ثمار في شركات زميلة

1,950,185----1,950,185عقارات است�ثمارية

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

171,615,307-121,908,9542,891,53313,225,34833,589,472اإلجمالي

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت
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32.4. مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أال ت�كــون المجموعــة قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. ولتحديــد هــذه المخاطــر فقــد قامــت اإلدارة بتوفيــر 

مصــادر تمويــ�ل متنوعــة ومراقبــة ســيولة األصــول والســيولة بشــكل يومــي.
يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق أصــول وخصــوم المجموعــة. تــم تحديــد اســتحقاقات األصــول والخصــوم علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــ�خ 
المركــز المالــي إلــى تاريــ�خ االســتحقاق التعاقــدي. يتــم تحديــد قائمــة االســتحقاق لالســت�ثمارات المتاحــة للبيــع علــى أســاس تقديــر اإلدارة لتصفيــة هــذه 

االســت�ثمارات.

قائمة استحقاقات األصول والخصوم كما في 31 ديسمبر 2014:

لغاية شهر واحد
 من 1 إلى
3 أشهر

 من 3 إلى
12 شهرًا

المجموع 
الفرعي لغاية 

سنة واحدة
اإلجماليأكثر من سنة

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

األصول

9,566,645-9,566,645-6,460,7093,105,936النقد وشبه النقد

2,975,2461,478,5324,206,8018,660,5795,889,31914,549,898ذمم تسهيالت أقساط ائ�تمانية مدينة

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 
5,640,753-5,640,753--5,640,753الدخل

163,2143,217,839638,7204,019,7732,180,8626,200,635ذمم مدينة وأصول أخرى

1,002,023-1,002,0231,002,023--مستحق من أطراف ذات صلة

1,510,290-1,510,2901,510,290--عقارات للمتاجرة

87,044,47587,044,475----است�ثمارات متاحة للبيع

53,143,04353,143,043----است�ثمار في شركات زميلة

1,891,1231,891,123----عقارات است�ثمارية

3,155,7093,155,709----ممتلكات ومعدات

15,239,9227,802,3077,357,83430,400,063153,304,531183,704,594مجموع األصول

الخصوم

2,683,248-2,683,248--2,683,248مستحق للبنوك

963,837886,0502,270,9084,120,7952,999,1077,119,902ذمم دائنة وخصوم أخرى

424,547-424,547424,547--مستحق إلى أطراف ذات صلة

170,000340,0008,380,0008,890,0002,770,00011,660,000قروض ألجل

5,200,000-5,200,000--5,200,000مرابحة دائنة

721,432721,432----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

9,017,0851,226,05011,075,45521,318,5906,490,53927,809,129مجموع الخصوم

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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قائمة استحقاقات األصول والخصوم كما في 31 ديسمبر 2013:

لغاية شهر واحد
 من 1 إلى
3 أشهر

 من 3 إلى
12 شهرًا

المجموع 
الفرعي لغاية 

سنة واحدة
اإلجماليأكثر من سنة

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

األصول

12,062,146-12,062,146-8,947,7363,114,410النقد وشبه النقد

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

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 
8,120,193-8,120,193--8,120,193الدخل

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

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

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

75,973,78475,973,784----است�ثمارات متاحة للبيع

283,050-283,050283,050--است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

54,071,42354,071,423----است�ثمار في شركات زميلة

1,950,1851,950,185----عقارات است�ثمارية

2,725,6332,725,633----ممتلكات ومعدات

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

الخصوم

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

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

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

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

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 الخصوم

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت
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إن قائمة االستحقاقات التعاقدية للخصوم المالية استنادًا إلى التدفقات النقدية غير المخصومة هي كما يلي:

لغاية شهر واحد
 من 1 إلى
3 أشهر

 من 3 إلى
 12 شهرًا

المجموع 
الفرعي لغاية 

سنة واحدة
اإلجماليأكثر من سنة

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

31 ديسمبر 2014
الخصوم المالية

2,716,789-2,716,789--2,716,789مستحق للبنوك

963,837886,0502,270,9084,120,7952,999,1077,119,902ذمم دائنة وخصوم أخرى

424,547-424,547424,547--مستحق إلى أطراف ذات صلة

217,158427,8998,710,1379,355,1942,975,00212,330,196قروض ألجل

5,331,068-5,331,068--5,331,068مرابحة دائنة

721,432721,432----مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

9,228,8521,313,94911,405,59221,948,3936,695,54128,643,934

لغاية شهر واحد
 من 1 إلى
3 أشهر

 من 3 إلى
12 شهرًا

المجموع 
الفرعي لغاية 

سنة واحدة
اإلجماليأكثر من سنة

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك

31 ديسمبر 2013
الخصوم المالية

2,404,338-2,404,338--2,404,338مستحق للبنوك

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

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

 18,273,626 6,361,664 11,911,962 5,754,523 4,092,042 2,065,397قروض ألجل

 7,106,850 5,220,658 1,886,192 1,009,041 50,137 827,014مرابحة دائنة

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

6,382,7677,277,8267,476,56321,137,15614,990,70436,127,860

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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33.1. التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
ت�تمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــة لتحويــ�ل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــ�خ 

القيــاس. 
إن األصــول والخصــوم الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي يتــم تصنيفهــا إلــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة 

العادلــة. يتــم تحديــد المســتويات الثــالث بنــاًء علــى قابليــة المالحظــة للمدخــالت الهامــة للقيــاس وذلــك علــى النحــو التالــي:
• مستوى 1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة ألصول وخصوم مماثلة.	
•  مسـتوى 2: معطيـات غيـر األسـعار المدرجـة المتضمنـة فـي مسـتوى 1 والتـي يمكـن ت�تبعهـا لألصـول والخصـوم سـواء بصـورة مباشـرة )كاألسـعار(	

أو بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار(.
• مستوى 3: معطيات األصول والخصوم المالية التي ال تستند إلى معلومات سوقية يمكن ت�تبعها )معطيات غير قابلة للمراقبة(.	

33.2. قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
يمكن أيضًا تصنيف القيم الدفترية ألصول وخصوم المجموعة كما هو مدرج في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

األصول المالية:

قروض وذمم مدينة بالت�كلفة المطفأة:

9,566,64512,062,146النقد وشبه النقد

14,549,8989,454,266ذمم التسهيالت االئ�تمانية

6,200,6355,016,378ذمم مدينة وأصول أخرى 

1,002,023108,920مستحق من أطراف ذات صلة

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق بالت�كلفة المطفأة:

283,050-است�ثمار محتفظ به حتى تاري�خ االستحقاق

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

5,640,7538,120,193است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

االست�ثمارات المتاحة للبيع:

62,562,65573,218,637است�ثمارات متاحة للبيع – بالقيمة العادلة

24,481,8202,755,147است�ثمارات متاحة للبيع - بالت�كلفة

124,004,429111,018,737اإلجمالي 

الخصوم المالية:

خصوم مالية بالت�كلفة المطفأة

2,683,2482,374,655مستحق للبنوك

7,119,9027,492,130ذمم دائنة وخصوم أخرى

424,547271,060مستحق إلى أطراف ذات صلة 

11,660,00016,000,000قروض ألجل

5,200,0006,800,000مرابحة دائنة

721,432579,856مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

27,809,12933,517,701اإلجمالي 

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة



 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

 مجموعة أرزان المالية للتموي�ل
واالست�ثمار – ش.م.ك.ع.

والشركات التابعة لها - الكويت

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

8283

تابع/ قياس القيمة العادلة . 33
33.2. تابع/ قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

تــرى اإلدارة، باســت�ثناء بعــض االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع والمدرجــة بالت�كلفــة لألســباب المذكــورة فــي إيضــاح 17 حــول هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة، أن 
القيــم الدفتريــة لألصــول والخصــوم الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 تقــارب قيمتهــا العادلــة. 

يتحدد المستوى الذي يقع ضمنه أصل أو التزام مالي بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية للقيمة العادلة.

إن األصــول والخصــوم الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة علــى نحــو مت�كــرر فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع مصنفــة إلــى التسلســل الهرمــي 
للقيمــة العادلــة كمــا يلــي:

المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2014

د.كد.كد.كد.ك

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

2,020,898--2,020,898أسهم محلية مسعرة

103,001--103,001أسهم أجنبية مسعرة 

3,516,854--3,516,854است�ثمار في محافظ مدارة

االست�ثمارات المتاحة للبيع:

27,309,384--27,309,384أسهم محلية مسعرة

9,907,0129,907,012--أسهم محلية غير مسعرة

11,048,01011,048,010--أسهم أجنبية غير مسعرة

12,335,40014,037,509-1,702,109است�ثمار في محافظ مدارة

260,740-260,740-صناديق االست�ثمار

34,652,246260,74033,290,42268,203,408

المستوى 4المستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2013

د.كد.كد.كد.ك

است�ثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

2,018,491--2,018,491أسهم محلية مسعرة

191,595--191,595أسهم أجنبية مسعرة 

5,910,407--5,910,407است�ثمار في محافظ مدارة

االست�ثمارات المتاحة للبيع:

39,653,408--39,653,408أسهم محلية مسعرة

10,484,84310,484,843--أسهم محلية غير مسعرة

5,809,6005,809,600--أسهم أجنبية غير مسعرة

3,437,63313,643,70017,081,333است�ثمار في محافظ مدارة

189,453-189,453-صناديق االست�ثمار

51,211,534189,45329,938,14381,339,130

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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لم ت�كن هناك تحويالت بين المستويات خالل فترة التقاري�ر.

فيمــا يلــي أســاليب التقي�يــم والمعطيــات الهامــة غيــر المدعومــة بمصــادر يمكــن تحديدهــا والمســتخدمة فــي تحديــد قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى 2 
والمســتوى 3 مــن األدوات الماليــة، وكذلــك العالقــة المترابطــة بيــن المعطيــات غيــر المرصــودة الرئيســية والقيمــة العادلــة.  

االست�ثمارات المتاحة للبيع:

يقــوم الفريــ�ق المالــي للمجموعــة بإجــراء تقي�يمــات للبنــود الماليــة ألغــراض التقاريــ�ر الماليــة، بمــا فــي ذلــك القيــم العادلــة للمســتوى 3، بالتشــاور مــع 
المتخصصيــن فــي تقي�يــم الطــرف اآلخــر بالنســبة لعمليــات التقي�يــم المعقــدة، إذا لــزم األمــر. تــم اختيــار أســاليب التقي�يــم علــى أســاس خصائــص كل أداة، مــع 

وجــود هــدف عــام وهــو زيــادة اســتخدام المعلومــات التــي تســتند علــى الســوق إلــى أقصــى درجــة. 

فيما يلي طرق التقي�يم المستخدمة لألدوات المصنفة ضمن المستوى 2 و 3:

يتــم تقي�يــم بعــض األوراق الماليــة غيــر المســعرة علــى أســاس طريقــة مضاعفــة الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة باســتخدام آخــر البيانــات الماليــة المتاحــة 
للجهــات المســت�ثمر فيهــا. 

يتــم تقي�يــم األوراق الماليــة غيــر المســعرة األخــرى باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة علــى أســاس التقديــرات الماليــة المعتمــدة مــن اإلدارة العليــا.  
تراوحــت معــدالت النمــو المســتخدمة للوصــول إلــى القيمــة النهائيــة مــن 2% إلــى 3%. إضافــة إلــى ذلــك، تســتند توقعــات نمــو اإليــرادات إلــى تقي�يــم النمــو 

المســتقبلي لألعمال. 

االفتراضات األساسية المستخدمة في احتساب القيمة العادلة

إن احتساب القيمة العادلة يعتبر هو األهم لالفتراضات التالية:

• معدالت الخصم؛	

• معدالت النمو المستخدمة الستنتاج التدفقات النقدية لما بعد فترة الموازنة	

• معدالت التضخم المحلية	

معدالت الخصم

يتــم احتســاب معــدالت الخصــم باســتخدام المعــدل الخالــي مــن المخاطــر، وعــالوة مخاطــر ســوق األســهم، ومعامــل بيتــا وعــالوة المخاطــر الخاصــة بالشــركة 
)معامــل ألفا(. 

افتراضات حصة السوق

تعــد هــذه االفتراضــات، وكذلــك اســتخدام بيانــات القطــاع لمعــدالت النمــو، مهمــة حيــث أن الوضــع النســبي للشــركة قــد يتغيــر بالنســبة لمنافســيها علــى 
مــدى الفتــرة المتوقعــة. 

معدالت النمو المتوقعة ومعدالت التضخم المحلية 

تستند االفتراضات إلى ما تمت اإلشارة إليه في تقاري�ر أبحاث القطاع المنشورة. 

تم تقي�يم الصناديق االست�ثمارية على أساس صافي قيمة األصول للصندوق حسبما يحددها مدير الصندوق.

يتم إدراج األرباح والخسائر المسجلة في بيان الدخل المجمع للسنة ضمن ربح من بيع است�ثمارات متاحة للبيع.

 إن تغيــر المدخــالت لتقي�يمــات المســتوى 3 إلــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر المبالــغ المســجلة فــي بيــان الدخــل المجمــع
أو إجمالي األصول أو إجمالي الخصوم أو إجمالي حقوق الملكية.

لم يكن هناك تغيرات في طرق التقي�يم خالل السنة.

قياس القيمة العادلة للمستوى الثالث

إن األصــول والخصــوم الماليــة المصنفــة فــي المســتوى 3 تســتخدم تقنيــات تقي�يــم تســتند إلــى مدخــالت غيــر مبنيــة علــى البيانــات الســوقية المرصــودة.  
كمــا يمكــن تســوية األدوات الماليــة ضمــن هــذا المســتوى مــن األرصــدة االفت�تاحيــة إلــى األرصــدة الختاميــة علــى النحــو التالــي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

29,938,14322,940,163الرصيد االفت�تاحي

(1,801,307)2,476,159التغير في القيمة العادلة

اإلضافات خالل السنة:

876,1208,799,287- المشتريات 

33,290,42229,938,143الرصيد الختامي

--إجمالي المبلغ المدرج في بيان الدخل المجمع لألرباح غير المحققة من أصول المستوى 3

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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33.2. تابع/ قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

تابع/ قياس القيمة العادلة للمستوى الثالث

 إن تغيــر المدخــالت لتقي�يمــات المســتوى 3 إلــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر المبالــغ المســجلة فــي الربــح أو الخســارة
أو إجمالي األصول أو إجمالي الخصوم أو إجمالي حقوق الملكية.

األدوات غير المالية 

تــم تقي�يــم القيمــة العادلــة للعقــارات االســت�ثمارية فــي 31 ديســمبر 2014 وقــد تــم تصنيفهــا ضمــن المســتوى 3 للتسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وقــد 
تــم عــرض المطابقــات فــي إيضــاح 19. 

وصف المدخالت الهامة غير المدعومة بمصادر يمكن تحديدها لتقي�يم األصول غير المالية:  

ــة للعقــارات االســت�ثمارية وفقــًا لطريقــة أســعار الســوق، مــن خــالل مقيميــن يأخــذون باعتبارهــم أســعار المعاملــة للعقــارات  ــد القيمــة العادل تــم تحدي
والعقــارات المماثلــة. تعــد مدخــالت التقي�يــم الهامــة غيــر المدعومــة بمصــادر يمكــن تحديدهــا المســتخدمة لغــرض التقي�يــم هــي ســعر الســوق للقــدم/

المتــر المربــع وهــي تختلــف مــن عقــار آلخــر ســيؤدي حــدوث تغي�يــر معقــول فــي هــذه المدخــالت إلــى قيمــة تعــادل التغيــر فــي القيمــة العادلــة. 

 إدارة مخاطر رأس المال. 34
ت�تمثــل أهــداف إدارة رأســمال المجموعــة فــي ضمــان قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار ككيــان مســتمر وتوفيــر عائــد كافــي للمســاهمين مــن خــالل تحســين 

هيــكل رأس المــال إلــى أقصــى حــد.

تديــر المجموعــة رأس المــال ويتــم إجــراء التعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وفــي خصائــص األصــول ذات العالقــة. ومــن أجــل 
الحفــاظ علــى أو تعديــل هيــكل رأس المــال فــإن المجموعــة يمكنهــا القيــام بتعديــل مبلــغ توزيعــات األربــاح المدفوعــة للمســاهمين أو إعــادة رأس المــال 

للمســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول بهــدف تخفيــض الديــن. 

يت�ألف هيكل رأسمال المجموعة مما يلي:

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

د.كد.ك

2,683,2482,374,655مستحق للبنوك )إيضاح 21(

11,660,00016,000,000قروض ألجل )إيضاح 23(

5,200,0006,800,000مرابحة دائنة )إيضاح 24(

(12,062,146)(9,566,645)ناقصًا: النقد وشبه النقد )إيضاح 12(

9,976,60313,112,509صافي الدين

155,895,465138,097,606حقوق الملكية 

%9.49%6.40نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

تابع/ إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة


