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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 
 

 السادة أعضاء جملس اإلدارة احملرتمنياىل 
 .عش.م.ك -شركة االستشارات املالية الدولية 

 الكويـت
 

 املقدمة
 ا(الشركة األم) والشركات التابعة هل .عش.م.ك -االستشارات املالية الدولية  ي املكثف اجملمع املرفق لشركهقمنا مبراجعة بيان املركز املايل املرحل

واالرباح او اخلسائر وااليرادات الشامله والبيانات املرحلية املكثفة اجملمعة املتعلقة به لبيان االرباح او اخلسائر  2015 سبتمرب 30("اجملموعة") كما يف 
أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ. ان اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض  التسعهلتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لفرتة او  االخرى

حول هذه . ان مسؤوليتنا هي أن نعرب عن استنتاجنا  2هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة وفقا الساس االعداد كما هو مبني يف ايضاح 
 املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة استنادا اىل مراجعتنا.

 

 نطاق املراجعة
املتعلق مبهام املراجعة "مراجعة املعلومات املالية املرحلية من قبل مدقق احلسابات املستقل للمنشأة". تتضمن  2410قمنا مبراجعتنا وفقا للمعيار الدويل 

املرحلية توجيه االستفسارات بشكل رئيسي إىل األشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية، وتطبيق اجراءات املراجعة مراجعة املعلومات املالية 
صول على التحليلية واجراءات أخرى.  ان نطاق املراجعة يقل بشكل جوهري عن التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وبالتايل ال متكننا من احل

 ول كافة األمور اجلوهرية واليت ميكن أن يتم حتديدها من خالل التدقيق.  وبناء عليه، فاننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.         تأكيدات ح
 

 االستنتاج
عدادها من كافة النواحي استنادا اىل مراجعتنا، مل يرد اىل علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة املرفقة مل يتم إ

 . 2املادية، وفقا الساس االعداد كما هو مبني يف ايضاح 
 

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى 
 

 ة وحسبما وصل اليـهما هو وارد يف الدفاتر احملاسبيمتفقة مع  املكثفة اجملمعة املالية املرحلية املعلومات باالضافة اىل ذلك واستنادا اىل مراجعتنا ، فان
لعقــد  والتعــديالت الالحقــة لــه ، أو 2012لســنة ) 25رقــم (الحكــام قــانون الشــركات واعتقادنــا مل يــرد اىل علمنــا وجــود ايــه خمالفــات ماديــه علمنــا 

ه يف شـأن النقـد وبنـك والتعـديالت الالحقـة لـ 1968لسـنة  32الالحقـه هلمـا ، أو القـانون رقـم والتعـديالت  التأسيس والنظـام األساسـي للشـركة األم
خـالل يف شان هيئه اسواق املال و الئحته التنفيذيـه  2010لسنه  7الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية واللوائح املتعلقة به او الحكام قانون رقم 

   .املايل مركزها على أوالشركه االم نشاط  علىعلى وجه يؤثر ماديا  2015 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  التسعه فرتة
 
 
 
 
 

 علي عبد الرمحن احلساوي  )CPA(عبداللطيف حممد العيبان 
 30مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم   فئة أ) 94(مراقب مرخص رقم 

 الشرق األوسطرودل   القطامي والعيبان وشركاهم – جرانت ثورنتون
 حماسبون عامليون –برقان   
 
 
 
 

 الكويت
----------- 2015 
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المجمع المرحلي المكثف االرباح او الخسائربيان 
 

 اشهر المنتهية في التسعه  الثالثة اشهر المنتهية في  
  

 اتايضاح
 برسبتم 30

2015 
 سبتمرب 30 

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 

 اإليرادات
 (غير مدقق) 

 (غري مدقق)  د.ك
 (غير مدقق)  د.ك

 (غري مدقق)  د.ك
 د.ك

 329,180  242,576  170,003  40,091  فوائد اداتر يإ

 531,915  81,927  424,783  39,345  ايرادات مماثلهأتعاب اداره و 

 218,713  161,409  -  115,009   أرباح يعاتيرادات توز إ

الفندقة واخلدمات املتعلقة من عمليات  الدخلصايف 
 13,840,287  12,746,897  3,378,824  2,631,487 6 هبا
من استثمارات بالقيمه العادله ربح  /)اخلسارة( صايف

 )23,282(  )336,556(  69,792  )231,280(  االرباح او اخلسائر خالل من
 1,856,935  -  1,856,935  -  ربح من بيع شركات تابعه

 )859,510(  611,423  )194,596(  375,732 12 حصة يف نتائج شركات زميلة وشركات حماصة

 30,144  6,754,606  -  - ب 11 ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 -  32,105  -  -  استثمارية لعقاراتالتغري يف القيمه العادله 

 )170,242(  )120,492(  132,722  203,924  أخرى )خسائر(/ايرادات 
  3,174,308  5,838,463  20,173,895  15,754,140 

         المصاريف واألعباء األخرى
 )5,136,759(  )4,654,149(  )1,760,113(  )1,895,236(  وظفني املكاليف ت

 )9,965,160(  )10,077,042(  )2,558,208(  )2,788,856(  أخرى واعباء تشغيل مصروفات

 )1,086,559(  )205,975(  )1,016,143(  )77,622( 11 هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 )3,584,150(  )3,945,100(  )1,224,278(  )1,280,602(  ستهالكا

 )8,341,307(  )9,103,952(  )3,219,201(  )2,943,204(  فوائد ومصاريف مماثلة
  )8,985,520(  )9,777,943(  )27,986,218(  )28,113,935( 

حصه مؤسسه الكويت للتقدم قبل  الخسارة
العلمي وضريبه دعم العماله الوطنيه و الزكاه 

 )12,359,795(  )7,812,323(  )3,939,480(  )5,811,212(  الضرائب على الشركات التابعة األجنبيةو 

 27,311  -  -  -  للتقدم العلمي حلصه مؤسسه الكويت رد خمصص

 74,642  -  -  11,456  لضريبه دعم العماله الوطنيه رد خمصص
 29,857  -  -  4,582  للزكاه رد خمصص

 )100,009(  )189,742(  )8,799(  14,836  ضرائب على شركات تابعة أجنبية
 )12,327,994(  )8,002,065(  )3,948,279(  )5,780,338(  الفترةخسارة 
         ب : هالخاص الفترةخسارة 

 )7,666,492(  )3,203,117(  )2,091,631(  )3,815,119(  مالكي الشركة األم
 )4,661,502(  )4,798,948(  )1,856,648(  )1,965,219(  احلصص غري املسيطرة

 )12,327,994(  )8,002,065(  )3,948,279(  )5,780,338(  الفترةخسارة 
السهم األساسية والمخففة الخاصة  خسارة

 فلس )11.40(  فلس )4.76(  فلس )3.11(  فلس) 5.67( 7 بمالكي الشركة األم

 
 
 .اجملمعة املكثفة املرحلية املالية علوماتتشكل جزءا من هذه امل 27 - 10االيضاحات املبينه على الصفحات  نا
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ركات التابعة لهاوالش   
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 
 

 
المرحلي المكثف  االرباح او الخسائر وااليرادات الشامله االخرىبيان 

 المجمع 
 
 اشهر المنتهية في التسعه  الثالثة اشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 

 
 (غير مدقق)

 (غري مدقق)  د.ك
 (غير مدقق)  د.ك

 (غري مدقق)  د.ك
 د.ك

 )12,327,994(  )8,002,065(  )3,948,279(  )5,780,338( الفرتةخسارة 

        شاملة أخرى : )خسائرايرادات / (

بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقا اىل بيان االرباح او 
 ئر:اخلسا

 
 

 
 

 
 

 

        استثمارات متاحة للبيع :

 )3,307,759(  26,068  )1,283,105(  109,106 صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل الفرته   -

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف    -
 - اجملمع نتيجة البيع

 
)142,174( 

 
)6,807,631( 

 
)181,127( 

حملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف ا   -
 77,622 اجملمع نتيجة هبوط القيمة

 
1,016,143 

 
205,975 

 
1,086,559 

 )2,637,370(  )610,286(  )1,156,977(  64,219 شاملة أخرى لشركات زميلة )خسائر( /ايرادات حصة من

 410,471  692,000  318,935  577,103 فروقات حتويل ناجتة من ترمجة االنشطة االجنبية

 )4,629,226(  )6,493,874(  )1,247,178(  828,050 الشاملة االخرى )الخسائر( /االيرادات مجموع

 )16,957,220(  )14,495,939(  )5,195,457(  )4,952,288( مجموع الخساره الشامله للفتره

ــــمجموع الخساره الشامله للفتره الخاصه  ــ         : بـ

 )12,553,545(  )10,044,291(  )3,660,032(  )3,309,186( مالكي الشركة األم

 )4,403,675(  )4,451,648(  )1,535,425(  )1,643,102( احلصص غري املسيطرة

 )4,952,288(  )5,195,457(  )14,495,939(  )16,957,220( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 املكثفة اجملمعة. املرحلية املالية علوماتجزءا من هذه امل تشكل 27 - 10االيضاحات املبينه على الصفحات  نا
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثف
 
 
 

 
 سبتمبر 30

2015 
 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2014 
 )(مدقق

 سبتمرب 30
2014 

 (غري مدقق)
 د.ك د.ك د.ك اتيضاحإ االصول

 8,178,745 6,460,734 8,163,322 8 النقد وشبه النقد

 1,318,754 1,114,621 659,059  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 16,606,665 19,304,942 21,787,218 9 مدينون وأرصدة مدينة اخرى

 11,698,553 3,134,001 2,118,184  مستحق من أطراف ذات صلة

 3,931,044 4,023,921 3,699,388  عقارات للمتاجرة

 - 5,487,720 - 10 أصل مصنف كمحتفظ به للبيع

 30,679,199 35,060,848 27,931,378 11 استثمارات متاحة للبيع

 62,640,686 10,828,524 10,523,588  عقارات استثمارية

 47,806,042 29,183,734 39,621,852 12 وشركات حماصة استثمار يف شركات زميلة

 48,710,230 40,761,426 40,838,977  الشهرة

 149,761,384 158,251,603 176,204,512 13 التطوير عقارات قيد

 487,912 45,662,545 47,384,880 14 اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 121,841,651 119,404,731 121,364,522  ممتلكات وآالت ومعدات

 503,660,865 478,679,350 500,296,880  االصول  مجموع

 
     الملكيةوحقوق الخصوم 

     الخصوم

 993,771 980,744 1,370,110 8 ك دائنبن

 68,706,237 63,205,914 73,355,335 15 دائنون وأرصدة دائنة اخرى

 22,037,804 26,052,377 28,560,198 16 مستحق إىل أطراف ذات صلة

 173,981,844 174,399,170 179,979,012 17 قروض بنكية

 129,027,993 132,256,127 144,893,242 18 دفعات مستلمة مقدماً من عمالء

 394,747,649 396,894,332 428,157,897  الخصوم مجموع
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

  المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثفتابع / 
 
 
 

 
 

 سبتمبر 30
2015 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2014 
 )(مدقق

 سبتمرب 30
2014 

 (غري مدقق)
 د.ك د.ك د.ك اتيضاحإ الملكيةحقوق 

 72,000,000 72,000,000 72,000,000  رأس املال

 11,973,061 11,973,061 11,973,061  عالوة إصدار أسهم

 )32,757,404( )32,757,404( )32,757,404( 19 أسهم خزينة

 104,935 104,935 104,935  احتياطي أسهم خزينة

 61,426,066 61,426,066 32,757,404 23 احتياطي قانوين واختياري

 7,578,391 15,479,976 8,294,102  احتياطي القيمة العادلة 

 )5,909,251( )4,961,510( )4,616,810(  احتياطي حتويل عملة أجنبية

 )38,265,450( )65,513,413( )40,203,044( 23 خسائر مرتاكمة

 76,150,348 57,751,711 47,552,244  ممجموع حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األ

 32,762,868 24,033,307 24,586,739  احلصص غري املسيطرة

 108,913,216 81,785,018 72,138,983  مجموع حقوق الملكية

 503,660,865 478,679,350 500,296,880  جموع الخصوم وحقوق الملكيةم

 
 
 

 جاسم البحرطالل   صالح صالح السلمي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   جلس اإلدارةرئيس م

 
 
 املكثفة اجملمعة. املرحلية املالية علوماتتشكل جزءا من هذه امل 27 - 10االيضاحات املبينه على الصفحات  نا
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق    

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم
 
 

 أسهم خزينه
 

 احتياطي
 اسهم خزينه

 
 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 

لة عم
 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
الحصص 

غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

 81,785,018  24,033,307  57,751,711   )65,513,413( )4,961,510( 15,479,976 61,426,066 104,935 )32,757,404( 11,973,061  72,000,000 2015 يناير 1الرصيد في 

 - - - 28,668,662 - - )28,668,662( - - - - )23اطفاء اخلسائر املرتاكمه(ايضاح 
شراء حصص غري مسيطرة يف شركات  

 -  155,119 )155,119( )155,119( - - - - - - - تابعة
استثمار اضايف من قبل احلصص غري 

 1,472,627 1,472,627 - - - - - - - - - املسيطرة
ساره ناجته من بيع جزئي السهم خ

 )57( - )57( )57( - - - - - - - شركه تابعه
 3,377,334 3,377,334 - - - - - - - - - صايف التغري يف احلصص غري املسيطرة

 4,849,904 5,005,080 )155,176( 28,513,486 - - )28,668,662( - - - - معامالت مع املالكني

 )8,002,065( )4,798,948( )3,203,117( )3,203,117( - - - - - - - الفرته خساره
            شاملة أخرى: (خسائر) / ايرادات

            استثمارات متاحة للبيع :
صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج -

 26,068 - 26,068 - - 26,068 - - - - - خالل الفرته
احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر -
 )6,807,631( - )6,807,631( - - )6,807,631( - - - - - البيعرحلي املكثف اجملمع نتيجة امل
احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر -

املرحلي املكثف اجملمع نتيجة هبوط 
 205,975 - 205,975 - - 205,975 - - - - - القيمة

حصة من خسائر شاملة أخرى 
 )610,286( - )610,286( - - )610,286( - - - - - لشركات زميله

فروقات حتويل ناجتة من ترمجة االنشطة 
 692,000 347,300 344,700 - 344,700 - - - - - - االجنبية

يرادات الشاملة اال /(اخلسائر) جمموع 
 )6,493,874( 347,300 )6,841,174( - 344,700 )7,185,874( - - - - - االخرى

شامل جمموع (اخلساره) / الدخل ال
 )14,495,939( )4,451,648( )10,044,291( )3,203,117( 344,700 )7,185,874( - - - - - للفرتة

 72,138,983 24,586,739 47,552,244 )40,203,044( )4,616,810( 8,294,102 32,757,404 104,935 )32,757,404( 11,973,061 72,000,000 2015 سبتمبر 30الرصيد في 
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق تابع / 
   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 
 
 

 رأس المال
 عالوة اصدار

 اسهم
 
 

 أسهم خزينه
 

 احتياطي
 اسهم خزينه

 
 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 
عملة 
 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك د.ك 

 126,861,862  37,908,975  88,952,887  )30,132,882( )6,061,895( 12,618,088  61,426,066  - )32,869,551( 11,973,061 72,000,000 2014 يناير 1 الرصيد في

 )46,849(  - )46,849(  - - - - - )46,849( - - شراء اسهم خزينة
 158,996   - 158,996   - - - - - 158,996  - - بيع اسهم خزينة

 104,935 - 104,935 - - - - 104,935 -  - - زينةربح من بيع اسهم خ
وشركة  ة لشركة تابعةشراء حصص غري مسيطر 

 )833,145(  )367,069( )466,076(  )466,076( - - - - - - - حماصة
 )375,363( )375,363( -  - - - - - - - - احلصص غري املسيطرةالتغري يف صايف 

 )991,426( )742,432( )248,994(  )466,076( - - - 104,935 112,147 - - معامالت مع املالكني

 )12,327,994( )4,661,502( )7,666,492( )7,666,492( - - - - - - -  خساره الفرته
            ايرادات شاملة أخرى :(خسائر) / 

            استثمارات متاحة للبيع :
صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل  -

 )3,307,759( - )3,307,759( - - )3,307,759( - - - - -  لفرتها
احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر  املرحلي  -

 )181,127( - )181,127( - - )181,127( - - - - -  املكثف اجملمع نتيجة البيع
احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي  -

 1,086,559 - 1,086,559 - - 1,086,559 - - - - -  املكثف اجملمع نتيجة هبوط القيمة
 )2,637,370( - )2,637,370( - - )2,637,370( - - - - -  حصة من خسائر شاملة أخرى لشركات زميله

فروقات حتويل ناجتة من ترمجة االنشطة 
 410,471 257,827 152,644 - 152,644 - - - - - -  االجنبية

 )4,629,226( 257,827 )4,887,053( - 152,644 )5,039,697( - - - - - ادات الشاملة االخرىير اال /(اخلسائر) جمموع 

 )16,957,220( )4,403,675( )12,553,545( )7,666,492( 152,644 )5,039,697( - - - - - جمموع (اخلساره) / الدخل الشامل للفرتة

 108,913,216 32,762,868 76,150,348 )38,265,450( )5,909,251( 7,578,391 61,426,066 104,935 )32,757,404( 11,973,061 72,000,000 2014 سبتمبر 30الرصيد في 

  املكثفة اجملمعة. املرحلية املالية علوماتتشكل جزءا من هذه امل 27 - 10االيضاحات املبينه على الصفحات  نا
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التابعة لهاوالشركات    
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 

 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
 

 

 

التسعه اشهر 
 يـالمنتهية ف

 سبتمبر 30
 2015 

 (غير مدقق)

 

التسعه اشهر 
 يـاملنتهية ف

 سبتمرب 30
 2014 

 (غري مدقق)
 د.ك  د.ك  أنشطة التشغيل

 )12,327,994(  )8,002,065(  خسارة الفرتة

     تعديالت:

 )30,144(  )6,754,606(  ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 )1,856,935(  -  ربح من بيع شركات تابعه

 1,086,559  205,975  هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 )218,713(  )161,409(  ايرادات توزيعات أرباح

 -  )32,105(  التغري يف القيمة العادلة لعقارات استثمارية

 )329,180(  )242,576(  ايرادات فوائد

 8,341,307  9,103,952  فوائد ومصاريف مماثلة

 3,584,150  3,945,100  استهالك 

 1,225,252  -  اتصخمص

 859,510  )611,423(  حصص يف نتائج شركات زميلة وشركات حماصة

 299,654  739,695  خسارة حتويل عملة أجنبية من خصوم غري تشغيلية

  )1,809,462(  633,466 

     التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :

 2,244,100  455,562  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 1,275,709  )2,479,505(  مدينون وارصدة مدينة اخرى

 )62,022(  -  دينةقروض م

 1,180,061  1,015,817  مستحق من أطراف ذات صلة

 281,814  324,533  عقارات للمتاجرة

 )8,931,302(  6,510,350  دائنون وارصدة دائنة اخرى

 )1,331,718(  10,768,397  مستحق إىل أطراف ذات صلة

 5,031,578  7,983,249  دفعات مستلمة مقدماً من عمالء

 321,686  22,768,941  د الناتج من أنشطة التشغيلالنق

 218,713  161,409  ايرادات توزيعات ارباح مستلمة

 329,180  242,576  مستلمةوإيرادات مماثلة ايرادات فوائد 

 )7,584,570(  )8,163,542(  فوائد ومصاريف مماثلة مدفوعة

 )6,714,991(  15,009,384  لصافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التشغي
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقديةتابع / 
 

 

 ايضاح

التسعه اشهر 
 يـالمنتهية ف

 سبتمبر 30
 2015 

 (غير مدقق)

 

التسعه اشهر 
 يـاملنتهية ف

 سبتمرب 30
 2014 

 (غري مدقق)
 د.ك  د.ك  أنشطة االستثمار

 2,474,871  1,357,432  احملصل من بيع اصل مصنف كمحتفظ به للبيع
 2,995,620  )179,079(  صايف التغري على اإلستثمار يف شركات زميلة وشركات حماصة

 )1,940,710(  )9,000,296(  على عقارات قيد التطوير إضافات

 )152,847(  )216,796(  إضافات على اعمال رأمسالية قيد التنفيذ
 )880,860(  )1,335,966(  ممتلكات وآالت ومعدات إضافات على

 101,071  -  احملصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 585,543  -  صايف التغري على عقارات استثمارية
 )2,781,495(  )88,834(  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 401,193  )9,463,539(  أنشطة االستثمار الناتج من /)المستخدم في (صافي النقد

     أنشطة التمويل

 28,567,202  13,766,800  الناتج من قروض بنكية
 )19,128,341(  )12,266,214(  املسدد من قروض بنكية

 )950,998(  3,377,334  يف احلصص غري املسيطرةالتغري 

 -  1,472,627  استثمار من قبل احلصص غري املسيطرة
 )46,849(  -  شراء اسهم خزينة

 263,931  -  احملصل من بيع اسهم خزينة

 8,704,945  6,350,547  صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

 2,391,147  11,896,392  الزيادة يف النقد وشبه النقد
 )910,712(  )10,583,170(  تعديل عملة أجنبية

 5,704,539  5,479,990 8 النقد وشبه النقد يف بداية الفرتة 

 7,184,974  6,793,212 8 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 معامالت غير نقدية :
 -  9,563,767  استثمارات متاحة للبيعبيع 

ت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عند اعاده تصنيف استثمارا
 10,984  التجميع

 
- 

 -  )9,686,644(  اضافات على استثمار يف شركات زميلة

 -  )2,236,297(  شراء استثمارات متاحة للبيع
 -  )2,571(  مدينون وارصدة مدينة أخرى

 -  2,455,350  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 -  )104,639(  من حيازه شركه تابعه الشهرة الناجته
بيع اصل مصنف كمحتفظ به للبيع متت تسويته من خالل حسابات أطراف 

 4,130,288  ذات صلة
 

- 

 -  )4,130,288(  مستحق اىل أطراف ذات صله

 
  .جملمعةاملكثفة ا املرحلية املالية علوماتتشكل جزءا من هذه امل 27 - 10االيضاحات املبينه على الصفحات  نا
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

  المكثفة المجمعة المرحليه المالية معلوماتيضاحات حول الإ
 

 األم تأسيس ونشاط الشركة .1
كشركة مسامهة كويتية عامة وفقًا لقانون الشركات   1974يناير  31املالية الدولية ش.م.ك.ع ("الشركة األم") يف  تأسست شركة االستشارات

والتعديالت الالحقة له. إن الشركة األم هي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق التشريعات الصادرة  1960لسنة  15التجارية رقم 
 . وهيئه اسواق املال من قبل بنك الكويت املركزي

صدار يشتمل نشاط الشركة األم على تقدمي خدمات االستشارات املالية واملتاجرة يف األوراق املالية احمللية والدولية واالقرتاض واإلقراض وإ
 الضمانات وإدارة صناديق االستثمار واحملافظ االستثمارية والتعامل بالعقود اآلجلة.

 دولة الكويت .،  13047الصفاة ،  4694املسجل هو : ص.ب إن عنوان مكتب الشركة األم 
مـن قبـل أعضـاء جملـس إدارة  2015 سـبتمرب 30أشـهر املنتهيـة يف  التسـعهمتت املوافقة على إصدار هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة لفرتة 

 .2015-------------الشركة األم بتاريخ 
 

 أساس العرض .2
 34وفقـاً ملعيــار احملاسـبة الــدويل   2015 ســبتمرب 30أشـهر املنتهيـة يف  التســعهعلومــات املاليـة املرحليــة املكثفـة اجملمعـة للمجموعــة لفـرتة مت إعـداد هـذه امل

 "التقارير املالية املرحلية" باستثناء ما هو مبني أدناه.
  

وفقـاً للتعليمـات التنفيذيـة يف دولـة الكويـت حـول مؤسسـات اخلـدمات  2014ديسـمرب  31مت إعداد البيانات املالية اجملمعة السنوية للسنة املنتهيـة يف 
تتطلـب هـذه التعليمـات تطبيـق كافـة املعـايري الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة، باسـتثناء متطلبـات معيـار املالية اليت ختضع لرقابة بنـك الكويـت املركـزي. 

واليت حلت حملها متطلبات بنك الكويـت املركـزي حـول احلـد األدىن للمخصـص العـام،   حول املخصص اجملمع الخنفاض القيمة 39احملاسبة الدويل 
 كما هو مبني أدناه.

 

تقـارير إن خمصص االخنفاض يف قيمة القروض والسلف يتفق من كافة النواحي املادية مع متطلبـات بنـك الكويـت املركـزي واملعـايري الدوليـة إلعـداد ال
 %0.5للتسهيالت النقدية وبواقع  %1هذا الصدد، يتطلب بنك الكويت املركزي احتساب خمصصات عامة بواقع املالية حول املخصص احملدد. يف 

 للتسهيالت غري النقدية، واليت مل يتم احتساب خمصص حمدد هلا. 
 

املعدة وفقا للمعايري بيانات املالية اجملمعه ال تتضمن هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة كافة املعلومات واالفصاحات املطلوبة الستكمال ال
  الدولية للتقارير املالية . وبرأي االدارة ، فقد مت ادراج كافة التعديالت املكونة من مستحقات مكررة عادية تعترب ضرورية لعرض عادل.

 31نتــائج الــيت ميكــن توقعهــا للســنة املاليــه املنتهيــه يف ليســت بالضــروره مؤشــرا لل  2015 ســبتمرب 30أشــهر املنتهيــة يف  التســعهلفــرتة ان نتــائج التشــغيل 
 . 2014ديسمرب  31واالفصاحات املتعلقـــة هبـا للسنة املنتهية يف السنويه . للمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع للبيانات املالية اجملمعة  2015ديسمرب 

 
اإلدارة اختاذ أحكام والقيام بتقديرات وافرتاضات تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية  إن إعداد املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة يتطلب من

 واملبالغ املدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات، وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
اهلامة اليت اختذهتا اإلدارة عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة عند إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة، كانت األحكام 

 31ة املنتهية يف واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها اليت مت تطبيقها على البيانات املالية اجملمعة السنوية املدققة كما يف وللسن
 . 2014ديسمرب 

 
 الكوييت وهي العملة االساسية والعرض للشركة األم . حلية املكثفة اجملمعة بالدينارمت عرض هذه املعلومات املالية املر 

البيانــات املاليــه ان السياســات احملاســبية املســتخدمة يف اعــداد املعلومــات املاليــة املرحليــة املكثفــة اجملمعــة مماثلــة مــع تلــك الــيت مت اســتخدامها يف اعــداد 
بإستثناء تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على معايري حمددة والتفسريات اجلديدة  2014ديسمرب  31نتهيـة فــي ه للمجموعة للسنة املــاجملمعة السنوي

 واملعدلة واملفصح عنها أدناه.
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 بتمبرس 30
 

 تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
  التغيرات في السياسات المحاسبية .3

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة   3.1
. فيما يلي املعلومات حول هذه املعايري 2015يناير  1 هناك عدد من املعايري اجلديدة واملعدلة مفعلة للفرتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد

 اجلديدة:
 

 المعيار أو التفسير
يفعل للسنوات 
المالية التي تبدأ 

 في
 2014يوليو  1 2012-2010التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 

 2014يوليو  1 2013-2011دورة التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية 
 

  2012-2010التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
ان املبلغ احملتمل الذي ال ينطبق عليه تعريف أداة حق امللكية يتم قياسه -)IFRS 3( 3التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -

 تاريخ كل تقرير مايل مع تسجيل التغريات يف بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف اجملمع. الحقا بالقيمة العادلة يف
ان االضافة على اساس االستنتاجات تؤكد معاجلة القياس احلالية للذمم -)IFRS 13( 13التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -

 املدينة والدائنة قصرية االجل. 
اإلفصاحات املطلوبة فيما يتعلق بتقديرات اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات اإلمجالية  – 8ت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم التعديال -

 بالقطاعات التشغيلية (الشرح واملؤشرات اإلقتصادية).
 بشكل منتظم اىل رئيس صنّاع القرارات التشغيلية.ان مطابقة اصول القطاعات املعلنة مع امجايل اصول املنشأة مطلوبة يف حال يتم تقدميها 

عند اعادة تقييم البنود، يتم تعديل القيمة الدفرتية االمجالية بشكل ثابت على اعادة -38و  16التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -
 تقييم صايف القيمة الدفرتية.

اليت تقدم خدمات موظفي االدارة العليا اىل املنشأة مقدمة التقارير او الشركة ان املنشآت -24التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  -
 االم للمنشأة مقدمة التقارير تعترب اطراف ذات صلة للمنشأة مقدمة التقارير.

 ان التحسينات السنويه مل ينتج عنها اي تأثري مادي على املعلومات املالية املرحليه املكثفه اجملمعة للمجموعة.
  2013-2011ينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة التحس

ان التعديل على اساس االستنتاجات يوضح بان املنشأة اليت تقوم باعداد -)IFRS  1( 1التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -
 ادرة على استخدام كل من:ق 1بياناهتا املالية وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 املعايري الدولية للتقارير املالية املفعلة حاليا  -
 املعايري الدولية للتقارير املالية اليت مت اصدارها لكن مل يتم تفعيلها بعد واليت تسمح بالتطبيق املبكر -

 جيب تطبيق نفس النص لكل معيار دويل على مجيع الفرتات املقدمة.
على تشكيل ترتيب مشرتك  3ال يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم -)IFRS 3( 3لدويل للتقارير املالية رقم التعديالت على املعيار ا -

 يف البيانات املالية لنفس الرتتيب املشرتك. 
ن كافة البنود اليت هلا مراكز يتضم) IFRS 13.52(ان نطاق اعفاء احملفظة -)IFRS 13( 13التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  -

/املعيار الدويل 39موازنة يف السوق و/او املخاطر االئتمانية للطرف املقابل اليت يتم تسجيلها وقياسها وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
 ، بغض النظر عما اذا كان ينطبق عليها تعريف االصل/االلتزام املايل.9للتقارير املالية رقم 

 3تقوم هذه التعديالت بتوضيح العالقة املتبادلة بني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 40لى معيار احملاسبة الدويل رقم التعديالت ع -
 قار استثماري او عقار يشغله املالك. ععند تصنيف العقار ك 40ومعيار احملاسبة الدويل رقم 

 املعلومات املالية املرحليه املكثفه اجملمعة للمجموعة. ان التحسينات السنويه مل ينتج عنها اي تأثري مادي على
              

 
 



 
 

 
 

 12 .عش.م.ك –شركة اإلستشارات المالية الدولية 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 
 

 المجمعة المرحليه المكثفة  تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 
 اساس التجميع .4
ديسمرب  ولكن لغرض جتميع البيانات املالية هلذه الشركة  31ش.م.ك.ع (شركة تابعة) هي  –السنة املالية لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات �اية ان 

للشركة التابعة بعد  2015 يونيو 30ة املنتهية يف املالية للفرت  املعلوماتاجملمعة للمجموعة مت استخدام  املعلومات املاليه املرحليه املكثفهالتابعة ضمن 
 .2015 سبتمرب 30يف  للفرته املنتهيهعمل التعديالت الالزمة الثر اي تعامالت جوهريه او احداث 

 .2015سبتمرب  30حسابات اإلدارة املقدمة من هذه الشركات كما يف  باستخدامقامت اجملموعة بتجميع املعلومات املالية للشركات التابعة األخرى 
 

 اندماج االعمال  .5
 9,698,897بامجايل مبلغ  عش.م.ك. –الشركه االوىل للتأمني التكافليمن حصص امللكية يف  %90.98بشراء  ، قامت اجملموعةالفرتهخالل 

  مصنفهنت التكافلي الىت كا امللكيه يف شركه االوىل للتأمني اسهممن  %11د.ك حيث ان اجملموعه كانت متتلك سابقا ما نسبته 
ارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او اخلسائر. اعاده التصنيف للنسبه احملتفظ هبا كاستثمارات بالقيمه العادله من خالل كاستثم

 د.ك. 94,105االرباح او اخلسائر نتج عنها خساره مببلغ 
يف شركه نيوفاسيجورتا  جملموعه يف اوراق ماليه غري مسعرهد.ك مت تسديده عن طريق حتول استثمار ا 9,698,897ان املبلغ االمجايل البالغ 

 ).11من منافع حقوق امللكيه يف الشركه االوىل للتامني التكافلي(ايضاح  %90.98مدرجه بقيمه تعادل  )11(انظر ايضاح 
 كما يلي:  عند تاريخ الشراء كانت عش.م.ك. –االوىل للتأمني التكافلي للشركهان تفاصيل االصول واخلصوم املعرفه 

    
 د.ك   

 136,448   نقد وارصده لدى البنوك
 2,457,901   استثمارات متاحه للبيع

نتيجه شراء د.ك  7,291,365يتضمن شهره مببلغ ( استثمار يف شركات زميله
 10,646,533   )12اضافيه يف الشركه الزميله ايضاح  حصة

 2,771   اصول اخرى
 13,243,653   مجموع االصول

    
 2,640,719   مبلغ مستحق اىل حاملي الوثائق

 57,942   خصوم اخرى
 2,698,661   الخصوممجموع 

 10,544,992   صافي االصول
 9,594,258   %90.98 -حصه صايف االصول املشرتاه

 )9,698,897(   مبلغ الشراء مطروحا منها:
 104,639    الشهره

 
 9,698,897   مبلغ الشراء

 )124,146(   د الشراءنقد عن
 9,563,767   معامالت غري نقديه)-التدفقات النقديهبيان صايف تدفقات االصول (

 

              

 
 



 
 

والشهره الناجته  املشرتاه من قبل اداره الشركه االم. ان التقديرات املشار اليها اعاله اخلصوملالصول و  واملعرتف هبا مت حتديد القيمة العادلة
 عشر شهرا من تاريخ الشراء.سيتم مراجعتها خالل اثىن 
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
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 المرحليه المكثفة المجمعة  تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 

 صافي الدخل من عمليات الفندقة والخدمات المتعلقة بها  .6
 اشهر المنتهية في التسعه  الثالثة اشهر المنتهية في  
  

 
 سبتمبر 30

2015 
 سبتمرب 30 

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 

 اإليرادات
 (غير مدقق) 

 (غري مدقق)  د.ك
 (غير مدقق)  د.ك

 (غري مدقق)  د.ك
 د.ك

 925,444  1,642,458  256,734  329,754  تبيع عقارا

 21,230,383  21,765,241  6,806,080  6,442,218  ايرادات من نشاطات الفنادق

 1,809,818  1,727,133  515,467  604,274  ايرادات من نشاطات نادي الشاطئ

 1,054,699  1,322,289  157,203  386,943  إدارةاتعاب 

 578,295  2,832,788  )717,297(  987,944  السكنيه امهايرادات خدمات االق

 75,644  707,946  -  85,600  تأجريايرادات 

  8,836,733  7,018,187  29,997,855  25,674,283 

 )11,833,996(  )17,250,958(  )3,639,363(  )6,205,246(  تكاليف مباشره

  2,631,487  3,378,824  12,746,897  13,840,287 

 
 خساره السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم .7

مبالكي الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد  ةخساره السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم بتقسيم خساره الفرته اخلاص حتتسب
 باستثناء أسهم اخلزينة.خالل الفرته  القائمهاألسهم 

 اشهر المنتهية في التسعه  ر المنتهية فيالثالثة اشه 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30 

2014 
 (غري مدقق)  (غير مدقق)  (غري مدقق)  (غير مدقق) 

 )7,666,492(  )3,203,117(  )2,091,631(  )3,815,119( خساره الفرته اخلاصه مبالكي الشركة األم

خالل الفرته (باستثناء  القائمهرجح لعدد األسهم املتوسط امل
 672,695,832  672,889,436  672,889,436  672,889,436 أسهم اخلزينة) 

السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة خساره 
 فلس )11.40(  فلس )4.76(  فلس )3.11(  فلس )5.67( األم 
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 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 
 النقد وشبه النقد .8

 املكثف اجملمع من احلسابات التاليه كما يلي:يتكون النقد وشبه النقد املتضمن يف بيان التدفقات النقدية املرحلي 

  سبتمبر 30  
 

 سبتمرب 30  ديسمرب 31
  2015  2014  2014 
 (غري مدقق)  (مدقق)  (غير مدقق)  
 د.ك  د.ك  د.ك  

 7,616,135  5,902,975  8,163,322  نقد وارصدة لدى البنوك
 562,610  557,759  -  ودائع ثابته

  8,163,322  6,460,734  8,178,745 
 )993,771(  )980,744(  )1,370,110(  دائن بنكمطروحا منه : 

 7,184,974  5,479,990  6,793,212  املرحلي املكثف اجملمع النقد وشبه النقد لبيان التدفقات النقدية

 ) سنوياً.%0.075: 2014 سبتمرب 30 و 2014ديسمرب  31( % الشيء العائدة للمجموعة فائدة فعليه بواقع الثابتةالودائع  حتمل 
د.ك كما يف �اية الفرتة   1,370,110مت استخدام مبلغ  د.ك من قبل بنك حملي مليون 1يتمثل البنك الدائن بتسهيل سحب على املكشوف مببلغ 

 )%4:  2014 سبتمرب 30و  2014ديسمرب  31( %4بواقع حيمل فائده  و د.ك) 993,771:  2014 سبتمرب 30د.ك و  980,744: 2014 ديسمرب 31(
 حمفظه استثماريه مداره. وهو مضمون مقابل  سنوياً 

 
 مدينون وارصدة مدينة أخرى .9

 سبتمبر 30 
 

 سبتمرب 30 ديسمرب 31
 2015 2014 2014 
 (غري مدقق) (مدقق) (غير مدقق) 

 د.ك د.ك د.ك اصول ماليه
    

 5,657,629 6,675,282 6,558,941 ذمم مدينة جتارية 
 319,397 313,146 125,396 دفعات مقدمة 

 119,001 112,191 86,636 ذمم الشركة الكويتية للمقاصة
 44,729 50,422 76,584 ذمم موظفني

    اصول غير ماليه
 2,476,752 2,279,807 2,969,139 مصاريف مدفوعه مقدما

 151,269 1,969,586 2,669,787 دفعات مقدمة للمقاولني 
 7,837,888 7,904,508 9,300,735 تنوعة ذمم أخرى م

              

 
 



 
 

 21,787,218 19,304,942 16,606,665 
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  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
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 المرحليه المكثفة المجمعة  ليةتابع / إيضاحات حول المعلومات الما
 
 

 به لغرض البيع أصل مصنف كمحتفظ .10
يف شركة كويت انفست العقارية اليت صنفت سابقا كأصل حمتفظ به لغرض البيع  %49خالل الفرتة قامت اجملموعة ببيع كامل ملكيتها البالغة 

 عن معاملة البيع تلك أي ربح أو خسارة.. مل ينتج لالستثمار د.ك وهو نفس القيمة املدرجة 5,487,720بإمجايل مبلغ 
 

 إستثمارات متاحة للبيع .11
 
 

 سبتمبر 30
 

 سبتمرب 30 ديسمرب 31
 2015 2014 2014 

 
 (غري مدقق) )ه(مدقق )ه(غير مدقق

 
 د.ك د.ك د.ك

 520,742 434,371 310,860 اوراق مالية حمليه مسعره 

 350,351 215,446 137,290 اوراق مالية اجنبيه مسعره 

 11,588,560 9,677,806 12,246,004 اوراق مالية حمليه غري مسعره

 17,588,503 24,155,188 14,597,442  اوراق مالية اجنبيه غري مسعره

 631,043 578,037 639,782 صناديق مدارة

 27,931,378 35,060,848 30,679,199 

 
 30د.ك و  7,834,672: 2014 ديسمرب 31( د.ك 7,829,958راق مالية بقيمة تتضمن االوراق املالية الغري مسعرة األجنبية واحمللية أو  ) أ

مسجلة بالتكلفة ناقصا اخنفاض القيمة ان وجد ، حيث ان قيمتها العادلة ال ميكن حتديدها د.ك)  11,978,509:  2014 سبتمرب
 ستثمارات .بشكل موثوق منه. مل يرد اىل علم اإلدارة اية ظروف قد تشري اىل اخنفاض قيمة هذه اإل

ش.م.ك.ع ("تكافل") ومت  –من منافع امللكية يف الشركة االوىل للتامني التكافلي  %90.98خالل الفرتة ، قامت اجملموعة بشراء  ) ب
نتج عنه ربح مببلغ  حيث د.ك 9,687,913والبالغ قيمتها  سيجورتافع قيمة هذا االستثمار عن طريق حتويل اسهمها يف شركة نيوفا د

 ) . 12و  5.ك (ايضاح د 6,754,606
د.ك  578,037: 2014 ديسمرب 31(.ك د  639,782ان الصناديق املدارة هي إستثمارات يف وحدات صناديق ملكية خاصة تبلغ قيمتها ج) 

حبسب تقارير مدراء  مت حتديد القيمه العادله هلذه االستثمارات باستخدام صايف قيمه االصول .د.ك) 631,043:  2014 سبتمرب 30و 
 اإلستثمار . ترى االداره ان صايف قيمة األصول حبسب تقارير مدراء اإلستثمار متثل افضل تقدير للقيمة العادلة لإلستثمارات .

              

 
 



 
 

: 2014 سبتمرب 30د.ك ( 205,975مببلغ  استثمارات متاحة للبيع، قامت اجملموعة بتسجيل خسارة هبوط قيمة الفرتهخالل  د)
رات متاحة للبيع حمددة. قامت اإلدارة بإجراء حتليل لباقي االستثمارات املتاحة للبيع ذات العالقة د.ك) متعلقة باستثما 1,086,559

 والذي يشري إىل عدم وجود مزيد من االخنفاض يف قيمتها. 
مرهونه   د.ك) 6,180,092:  2014 سبتمرب 30د.ك و  8,379,535: 2014 ديسمرب 31(د.ك  7,666,457استثمارات متاحة للبيع مببلغ  ه)

 )17كضمان مقابل قروض اجملموعه (ايضاح 
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 استثمار في شركات زميلة وشركات محاصه .12

 نسبة المساهمة بلد المنشأ  اسم الشركه الزميله
النشاط 
 الرئيسي

  سبتمبر 30   

2015 

 )غير مدققه(

ديسمرب  31 
2014 

 )مدققه(

 سبتمرب 30

2014 

 )غري مدققه(

 

   %   %  
 شركة جمموعة ارزان املالية للتمويل 

 ة)(مسعر ش.م.ك.ع  –واالستثمار    
 

 متويل 19.36 19.36  19.36 الكويت
 احلج والعمره 20 20  20 الكويت   )ش.م.ك (مقفلة –شركة زمزم للسياحة الدينية 

 العقاراتتطوير  50 50  50 جنوب افريقيا  هليجند وايفا للتطوير (يب يت واي) احملدود
 تأمني - -  35 تركيا  شركه نيوفاسيجورتا للتأمني

 استثمار - -  42.43 االمارات  حملدودها كابيتالابواب  
 -شركه وقايه للتأمني واعادة التأمني التكافلي

  ش.م.س(مسعرة)  
اململكه العربيه 

 تأمني - -  20 السعوديه
 احلركة يف القيمة الدفرتية لالستثمار يف شركات زميله وشركات حماصه كما يلي :

 

 سبتمبر 30
2015 

 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 مدققة)(

 سبتمرب 30
2014 

 (غري مدققة)
 د.ك د.ك د.ك 

 51,661,172 51,661,172 29,183,734 السنة /القيمة الدفرتية يف بداية الفرته

 - - 10,825,611 اضافات

 )859,510( )1,113,532( 611,423 حصة يف نتائج 
              

 
 



 
 

 - )18,506,000( - هبوط قيمه استثمار يف شركات زميله وشركات حماصه

 )358,250( )351,040( )388,630( ديالت حتويل العملة األجنبيةتع

 )2,637,370( )2,506,866( )610,286( شاملة أخرى لشركات زميلة خسائرحصة من 

 47,806,042 29,183,734 39,621,852  �اية الفرتة / السنةالقيمة الدفرتية يف 

 10,260,533 7,462,206 5,985,311 القيمه العادله 

 
 17 ش.م.ك.ع –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 
 

 هاستثمار في شركات زميلة وشركات محاص.   تابع / 12
 

الىت كانت مصنفه سابقا   نيوفاسيجورتا للتأمنيمن منافع حقوق امللكيه يف شركه  %25حتتفظ سابقا ما نسبته  األم كانت الشركه
نيوفاسيجورتا كاستثمارات متاحه للبيع حيث ان الشركه االم كانت ال متارس اي تاثري جوهرى على الشركه املستثمر هبا. مت حتويل االسهم يف 

 لتامني التكافلي نتج عنها استحواذجزء من مسامهه الشركه االم يف زياده رامسال الشركه االوىل لك شركه االوىل للتامني التكافلي  اىل للتأمني
ا ما نسبته انت حتتفظ سابقمن اسهم امللكيه للشركه االوىل للتامني التكافلي. ان الشركه االوىل للتامني التكافلي ك %90.98الشركه االم على 

حصه الشركه االوىل للتامني  %.35اصبحت االن حتتفظ بنسبه ال و املزيادة رأس قبل  نيوفاسيجورتا للتأمنيمن منافع امللكيه يف شركه  10%
د.ك ونتج عنها شهره معرتف  9,687,913املشرتاه من الشركه االم بامجايل مبلغ من منافع حقوق امللكيه و  %25التكافلي االضافيه ما نسبتها 

 د.ك.  7,291,365لغ هبا مبب
نتج عن شراء  د.ك 179,079 بإمجايل مبلغيف شركه ابواب كابيتال  % 42.43قامت اجملموعه بتملك حصه بنسبه خالل الفرتة ايضا 

 د.ك. 37,706ابواب شهره مببلغ 
 اء كانت كما يلي:عند تاريخ الشر  كابيتالوشركه ابواب   لشركة نيوفاسيجورتا للتأمنيان تفاصيل االصول واخلصوم املعرفه 

 كابيتالابواب   نيوفاسيجورتا  
 د.ك د.ك  

 411,850 50,265,537  جمموع االصول

 )78,660( )40,679,346(  جمموع اخلصوم

 333,190 9,586,191  صايف االصول

 %42.43 %25  نسبه صايف االصول املشرتاه

 141,373 2,396,548  حصه صايف االصول املشرتاه

 )179,079( )9,687,913(  :جممل الشراءمطروحا منها

 37,706 7,291,365   الشهره

 

              

 
 



 
 

ا بناء على تقييم مهين مستقل مت اعداده من هدنيوفا مت حتديان امجايل مبلغ الشراء املدفوع من قبل اجملموعه لشراء االسهم االضافيه يف 
االداره انـه اليوجـد اخنفـاض يف قيمـه الشـهره كمـا يف تـاريخ  قبل مقيم خمتص باستخدام طريقه التدفقات النقديه املخصومه ولـذلك تـرى

 التقرير.
د.ك حيــث إن الشــركة التابعــة للمجموعــة قامــت  1 مببلــغإســتثمار اجملموعــة يف شــركة وقايــة للتــأمني وإعــادة التــأمني التكــافلي مت إدراجــه 

 .2014يف  االستثماربإحتساب خسارة هبوط قيمة بالكامل مقابل هذا 
 
 
 

 18 ش.م.ك.ع –إلستشارات المالية الدولية شركة ا

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 عقارات قيد التطوير .13

 
 سبتمبر 30

2015 
 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 (مدققة)
 سبتمرب 30

2014 
 (غري مدققة)

 د.ك د.ك د.ك 
 131,607,478 140,137,143 155,488,462 اإلمارات -عقارات يف ديب

 5,395,898 5,344,841 7,769,070 عقارات يف جنوب افريقيا
 12,758,008 12,769,619 12,946,980 عقارات يف لبنان

 176,204,512 158,251,603 149,761,384 

   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  .14

 
 سبتمبر 30

2015 
 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 (مدققة)
 سبتمرب 30

2014 
 د.ك د.ك د.ك  (غري مدققة)

 - 45,133,824 46,510,200 مجريه  -جذع النخلة    -
 487,912 528,721 874,680 أعمال اساسات وإنشاءات

 47,384,880 45,662,545 487,912 

 ئنون وارصدة دائنة أخرىدا .15

 
 سبتمبر 30

2015 
 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 (مدققة)
 سبتمرب 30

2014 
 (غري مدققة)

 د.ك د.ك د.ك 
 7,661,922 7,092,149 4,783,882 ادناه (أ) –مستحقة مصاريف

 31,001,144 24,181,126 24,735,734 ادناه (ب) –ذمم دائنة 
 515,920 515,320 512,511 توزيعات ارباح مستحقة 

 - 1,201,284 - التزامات مقابل شراء أرض 
 2,448,592 2,448,681 2,448,681 مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 7,618,757 7,618,757 7,630,213 ضريبة دعم العمالة الوطنية
 637,454 639,348 643,930 خمصص الزكاة

 2,116,809 2,311,229 2,655,784 تواالجازا للموظفني �اية اخلدمة منافعخمصص 
 1,598,478 2,128,126 1,951,592 إيرادات مؤجلة 

 - - 890,123 حجوزات ضمان مستحقة
 560,131 733,722 4,208,993 تكاليف بناء مستحقة 

 2,822,769 2,889,252 3,026,771  األسهم املمتازة القابلة لإلسرتداد
              

 
 



 
 

 1,557,917 1,521,039 2,091,124 يع الوحداتتأمينات مسرتدة عن إلغاء وإعادة ب
 1,064,169 1,054,704 2,727,076 رسوم نقل ملكية اراضي مستحقة

 1,556,000 1,556,000 1,556,000 خمصص قروض مدينة
 7,546,175 7,315,177 13,492,921 ذمم دائنة أخرى 

 73,355,335 63,205,914 68,706,237 

 ).21مقابل دعوى قضائيه مرفوعه ضد الشركة التابعة االماراتية (ايضاح  د.ك 1,726,757صصات مببلغخم املصاريف املستحقةتتضمن  )أ 
درهــم امــارايت) مســتحقه ملقــاول رئيســي شــركة ديب للمقــاوالت  160,460,181د.ك (مــا يعــادل  13,223,523تتضــمن الــذمم الدائنــه مبلــغ  )ب 

)DCC (  12,246,514قامت اجملموعه بـدفع مبلـغ )علـى قسـطني ) اىل شـركه ديب للمقـاوالتدرهـم امـارايت 148,604,698 عـادلمـا يد.ك 
 .2015يوليو  15 و 2015يوليو  3 يف

د.ك نتيجـة لـذلك السـداد مت حتويـل سـند امللكيــة  1,201,284خـالل الفـرتة قامـت اجملموعـة بتسـديد اإللتزامـات مقابـل شــراء ارض البالغـة  )ج 
 لتلك األرض اىل اجملموعة.

 
 19 ش.م.ك.ع –رات المالية الدولية شركة اإلستشا

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 
 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية

 
 

 إلى أطراف ذات صلهمستحق  .16

 
 سبتمبر 30

2015 

 (غير مدققة)

 ربديسم 31
2014 

 (مدققة)

 سبتمرب 30
2014 

 (غري مدققة)
 د.ك د.ك د.ك 

 925,164 1,173,767 1,582,375 شركة ايفا زمبايل للفنادق و املنتجعات احملدودة (يب يت واي ) 

 1,235,856 1,303,409 1,286,965 ذ.م.م –شركة التالل لإلستثمار 

 7,445,013 8,443,876 12,334,511 ش.م.ك.ع  -شركة عقارت الكويت

 1,567,348 1,600,518 3,041,142 ذ.م.م –شركة الرنا للتجارة العامة 

 2,053,614 2,053,275 2,052,650 ش.م.ك.م -شركة الكويت القابضة

 375,801 375,801 375,801 شركه يونايتد انفستمنت برتغال املتحده

 119,343 105,958 102,585 ذ.م.م –اإلستشارية  امي انرتناشيونالشركة 

 132,017 143,487 151,950 ش.م.ك.ع  –شركة الدولية للمنتجعات الدولية ال

 5,435,727 5,439,142 5,621,665 ذ.م.م –شركة الضاحية لالستثمار 

 1,768,351 - - امليل الذهيب النخلة (شركة حماصة)

 - 3,956,080 - ش.م.ك.م-شركه اي اف جي للوساطه املاليه

 - 603,019 435,040 ش.م.ك.م-اريهكويت انفست العق

 - - 487,075 شركه ايفا للوساطه العقاريه

 979,570 854,045 1,088,439 أطراف أخرى ذات صلة

 28,560,198 26,052,377 22,037,804 

 

              

 
 



 
 

والبــالغ ) 10ايضــاح املصــنف كاصــل حمــتفظ بــه لغــرض البيــع (خــالل الفــرتة قامــت اجملموعــة ببيــع اســتثمارها يف شــركة كويــت انفســت العقاريــة 
 1,357,432د.ك. ان الفـرق البـالغ  3,956,080ش.م.ك.م مقابـل املبلـغ املسـتحق  –للوساطة املاليـة  جيد.ك اىل شركة أي اف  5,487,720

 من قبل اجملموعة.نقدا د.ك مت استالمه 
 .ال حتمل فائده وغري مضمونه وتستحق عند الطلب ذات صله أطراف اىل هستحقاملبالغ امل

 
 
 

              

 
 



 
 

 
 20 ش.م.ك.ع –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 
 
    قروض بنكية .17

 جملمع مبا يلي :املركز املايل احمللي املكثف ا تتمثل أرصدة القروض والتسهيالت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ بيان
       فترة اإلستحقاق  

 الى من العملة 
نسبة الفائدة 
 األصــل المرهــون الغرض الفعلية

 سبتمبر 30
2015 

 )(غير مدقق
 ديسمرب 31

2014 
 )(مدقق

 سبتمرب 30
2014 

 )(غري مدقق
 د.ك د.ك د.ك       
 %2.87 2019-12-28 2005-12-28 دوالر أمريكي 1

متويل إستثمارات 
 34,672,200 35,266,800 36,351,000 أسهم الشركة األم وإيفا للفنادق واملنتجعات موعةاجمل

متويل إستثمارات  %2.68 2019-12-28 2007-6-15 يورو 2
 اجملموعة

 7,290,120 7,054,242 6,754,622 أسهم إيفا للفنادق واملنتجعات واستثمار متاح للبيع

 23,000,000 23,000,000 *23,000,000 %120حمفظة حملية بتغطية  تسديد الدين %4.75 2019-6-30 2013-6-26 ديناركوييت 3
 8,555,000 8,555,000 8,555,000 %200حمفظة مالية بتغطية  متويل اسهم حملية %3.75 2019-12-31 2013-1-5 ديناركوييت 4
مجريه ، اإلمارات العربية  –لنخلة عقارات يف ا متويل املشاريع %12 -% 7 2018-6-30 2007-5-1 درهم إمارايت 5

 املتحدة ، وودائع مقيدة يف حساب بنك أجنيب
84,358,390 80,042,196 77,830,903 

متويل إستثمارات  %8.5 -% 2 2017-5-21 2007-5-23 راند 6
 اجملموعة

رهن ممتلكات وآالت ومعدات معينة وعقارات 
 للمتاجرة معينة يف شركات تابعة يف جنوب افريقيا 

11,959,294 12,193,868 11,321,500 

 5,222,743 2,977,299 3,979,260 أرض مدرجة ضمن عقارات قيد التطوير  شراء عقارات %9 2016-12-31 2010-1-1 دوالر أمريكي 7
 5,772,646 5,021,760 4,416,300 عقارات استثمارية مملوكة لشركة تابعة مببلغ شراء عقارات %6.5 2024-3-15 2011-9-15 يورو 8
متويل استثمارات  %4.5 2018-7-31 2008-8-1 جنيه اسرتليين 9

 اجملموعة
 316,732 288,005 605,146 اصول لشركة مطارات يوتيل احملدوده مببلغ

       179,979,012 174,399,170 173,981,844 

 ليصـبح لتمديـد تـاريخ اسـتحقاق هـذا القسـطاملعـين خـالل الفـرته دخلـت اجملموعـه باتفاقيـه اعـاده جدولـه مـع البنـك . 2015 يونيـو 30يخ قسـط بتـار  اسـتحقاقمليون د.ك لبنك حملي عنـد  2.5ان اجملموعه ملزمه بدفع مبلغ *
  .2015ديسمرب   31مستحق يف 

 
 

              

 
 



 
 

 21 ش.م.ك.ع –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
جمعةالمرحليه المكثفة الم المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 
 

 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 
 .    تابع / قروض بنكية17

 
 قروض اجملموعة مرهونة مقابل أصول اجملموعة احملددة كما يلي :

 

 سبتمبر 30
2015 

 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 (مدققة)

 سبتمرب 30
2014 

  مدققة)(غري
 د.ك د.ك د.ك 

 178,305 86,315 138,187 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 3,931,044 4,023,921 3,699,388 عقارات للمتاجرة

 6,180,092 8,379,535 7,666,457 استثمارات متاحة للبيع

 4,308,731 3,133,623 2,513,426 استثمار يف شركة زميلة

 9,217,543 8,209,604 7,842,094 ارات استثماريةعق

 46,697,572 52,836,912 51,863,799 عقارات قيد التطوير

 90,744,120 95,295,566 98,378,751 ممتلكات وآالت ومعدات

 67,464,226 60,778,583 59,955,011 استثمار يف شركة تابعة

 232,057,113 232,744,059 228,721,633 

  
 مستلمة مقدماً من عمالء دفعات  .18

للمجموعة ، عن بيع شقق سكنية قيد اإلنشاء حالياً من قبل اجملموعة . يتم حتويل  شركة تابعةمتثل هذه األرصدة املبالغ احملصلة مقدماً من عمالء 
 يل.الدفعات املقدمة من هؤالء العمالء اىل بند االيرادات عند اكتمال بناء الوحدة املباعة ، وتسليمها للعم

 

 سبتمبر 30
2015 

 (غير مدققة)

 ديسمرب 31
2014 

 (مدققة)

 سبتمرب 30
2014 

 (غري مدققة)
 د.ك د.ك د.ك 

 123,996,415 123,996,415  132,256,127 السنة  الفرتة / الرصيد يف بداية

 3,605,329 5,774,711  8,558,570 السنة  الفرتة /دفعات مستلمة خالل 

 )173,315( )40,422( )575,321( السنة   ة /الفرت  ايرادات حمققة خالل

 1,599,564 2,525,423 4,653,866 تعديل حتويل عمالت اجنبية

 129,027,993 132,256,127  144,893,242 الرصيد يف �اية الفرتة / السنة

 
 
 
 

              

 
 



 
 

 22 ش.م.ك.ع –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة ليةالمعلومات الما   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية

 
 

 أسهم خزينة .19
 سبتمرب 30  ديسمرب 31  سبتمبر 30  
  2015  2014  2014 

 (غري مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
 47,111,000  47,110,564  47,110,564  عدد األسهم

 %6.54  %6.54  %6.54  نسبة األسهم املصدرة 

 32,757,404  32,757,404  32,757,404  التكلفة ( د.ك)

 3,015,104  1,884,423  1,790,201  القيمة السوقية ( د.ك)
 

 هم اخلزينة قد مت ختصيصها على أ�ا غري قابلة للتوزيع.ان احتياطي اسهم اخلزينه غري قابل للتوزيع. ان احتياطيات الشركة االم مبا يعادل تكلفة أس
د.ك)  32,743,499:  2014سبتمرب  30د.ك و  32,743,499:  2014ديسمرب  31د.ك ( 32,743,499مببلغ  املدرجة بالتكلفةاسهم اخلزينة 

 مرهونة كضمان مقابل قروض اجملموعة.
 
 التزامات رأسمالية .20

 التزامات إنفاق رأسمالي
يوجد على اجملموعة إلتزامات رأمسالية بأن تسدد كافة األموال الالزمة لتسديد باقي حصتها من متويل إنشاء املشاريع ،  2015تمرب سب 30يف 

املشاريع العقارية يف كل من ديب (اإلمارات العربية املتحده) وبريوت (لبنان) وجنوب إفريقيا. إن حصة اجملموعة من األموال الالزمة لتمويل تلك 
 كالتايل :   هي

 
 سبتمبر 30

2015 
 )(غير مدقق

 ديسمرب 31
2014 
 )(مدقق

 سبتمرب 30
2014 

 )(غري مدقق
 د.ك د.ك د.ك 
    

 15,573,000 27,001,086 20,188,264 التوقعات والتعاقدات لالنفاق الرأمسايل اليرادات العقود
 ر التالية :تتوقع اجملموعة أن متول التزاماهتا لالنفاق املستقبلي من املصاد

 بيع عقارات استثمارية ، أ  )
 الدفعات املقدمة من العمالء ، ب)
 زيادة رأس املال ، ج)
 الدفعات املقدمة من املسامهني واملنشآت ذات العالقة والشركات احملاصة ، و د )
 اإلقرتاض إذا دعت احلاجة . هـ)

 رات اإلدارة ملصادر التمويل املتاحة يف وقت استحقاقها. ترتاوح معدالت التمويل املتوقعة أعاله حسب طبيعة مصدره وتقدي
 التزامات طارئة   .21

القضايا  قام بعض العمالء بالشروع يف اجراءات قانونية ضد الشركة التابعة االماراتية للتأخري يف اجناز املشاريع والغاء الوحدات. وحيث ان هذه
ومع ذلك وعلى اساس مبدأ احليطه واحلذر قامت اجملموعه  حملتملة بشكل موثوق منها.نتائج اما زالت يف املرحلة االولية، ال ميكن تقدير ال

مقابل اخلساره املتوقعه والىت قد تنتج عن أ) -15د.ك ورد ضمن رصيد املصاريف املستحقه (ايضاح  1,726,757مببلغ يعادل بتسجيل خمصص 
 هذه القضايا باستشاره اخلبري القانوين للمجموعه.

 
              

 
 



 
 

 23 ش.م.ك.ع –ستشارات المالية الدولية شركة اإل

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإتابع / 
 
 
 

 تحليل القطاعات  .22
يتم ارسال نتائج القطاعات مباشرة اىل اإلدارة العليا يف اجملموعة. باإلضافة اىل ذلك، يتم ارسال يسية ، هي قطاع ادارة االصول وقطاع اخلزينة واالستثمارات والقطاع العقاري وأخرى. يرتكز نشاط اجملموعة يف اربعة قطاعات رئ

 التحليل القطاعي والذي يتماشى مع التقارير الداخلية املقدمة لإلدارة :فيما يلي تقارير ايرادات واصول القطاعات اىل املواقع اجلغرافية اليت تعمل هبا اجملموعة . 
 

 المجموع  أخرى  العقارات  خزينة واستثمارات  إدارة األصول 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30

2014 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمرب 30

2014 
 بتمبرس 30 

2015 
 سبتمرب 30

2014 
 (غري مدقق) (غير مدقق)  (غري مدقق) (غير مدقق)  (غري مدقق) (غير مدقق)  (غري مدقق) (غير مدقق)  (غري مدقق) (غير مدقق) 
 د.ك د.ك  د.ك د.ك  د.ك د.ك  د.ك د.ك  د.ك د.ك 

 15,754,140 20,173,895  )1,027,451( 104,436  15,069,371 12,554,074  1,552,180 7,433,458  160,040 81,927 ايرادات القطاع

 )12,327,994( )8,002,065(  )16,097,569( )14,816,497(  15,069,371 12,554,074  )7,875,686( )1,876,469(  )3,424,110( )3,863,173( للفترة ربح القطاع /(خسارة) 

 3,584,150 3,945,100             االستهالك
 1,086,559 205,975             اهلبوط

 8,341,307 9,103,952             فوائد ومصاريف مماثلة
 475,355,647 476,391,478  - -  216,821,026 237,812,368  136,692,970 117,214,587  121,841,651 121,364,523 جمموع أصول القطاع
 )304,003,608( )326,242,366(  - -  )129,027,993( )144,893,243(  )174,975,615( )181,349,123(  - - جمموع خصوم القطاع
 171,352,039 150,149,112     87,793,033 92,919,125  )38,282,645( )64,134,536(  121,841,651 121,364,523 صافي أصول القطاع

 28,305,218 23,905,402             اصول غري موزعة
 )90,744,041( )101,915,531(             خصوم غري موزعة
   108,913,216 72,138,983             صافي األصول

              

 
 



 
 

 
 24 .عش.م.ك –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية علوماتميضاحات حول الإتابع / 

 

 الجمعية العمومية السنوية للمساهمين .23
 سبتمرب 21من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني املنعقدة يف  2014ديسمرب  31مت املصادقة على البيانات املاليــة اجملمعه للمجموعه للسنة املنتهية يف 

 يع اية ارباح عن السنة املنتهية يف ذلك التاريخ.وعلى توصية جملس االدارة بعدم توز   2015
 كد. 28,668,662 مببلغ للمجموعهاخلسائر املرتاكمة  جزء من عاديه للمسامهني واملنعقده يف نفس التاريخ على إطفاءالكما وافقت اجلمعيه العموميه 
 .بنفس املبلغ االختياريعن طريق استخدام االحتياطي 

 
 قةمعامالت مع أطراف ذات عال .24

املسامهني الرئيسيني، وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا الرئيسيني للمجموعة، والشركات املسيطر عليها أو تلك  متثلإن األطراف ذات صلة 
ت من قبل إدارة عليها هؤالء األطراف تأثريًا فعاال. يتم اعتماد سياسات التسعري وشروط هذه املعامال ميارساليت ختضع لسيطرة مشرتكة أو اليت 

يف عند التجميع استبعاد املعامالت بني الشركة األم والشركات التابعة هلا اليت متثل أطراف ذات صلة بالشركة األم ومل يتم اإلفصاح عنها  يتماجملموعة. 
 هذا اإليضاح. إن تفاصيل املعامالت بني اجملموعة واألطراف ذات الصلة مفصح عنها أدناه.

 الل الفرتة املعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة غري األعضاء باجملموعة:أبرمت اجملموعة خ
 

   
 سبتمبر 30

2015 
  )(غير مدقق

 ديسمرب 31
2014 
  )(مدقق

 سبتمرب 30
2014 

 )(غري مدقق
 د.ك  د.ك  د.ك االرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع :

 11,698,553  3,134,001  2,118,184    مستحق من أطراف ذات صله
 22,037,804  26,052,377  28,560,198   مستحق اىل أطراف ذات صله 

مبلغ مستحق اىل حاملي الوثائق (متضمن يف دائنون 
 وأرصدة دائنة أخرى)

  
2,913,654  -  - 

المعامالت المدرجة في بيان االرباح او الخسائر المرحلي المكثف 
 المجمع:

      

 11,262  25,284  19,230   إيرادات فوائد
 178,592  284,109  194,665   مصاريف مماثلهفوائد و 

 1,856,935  1,856,935  -   ربح من بيع شركات تابعه
 -  -  6,754,606   ربح من بيع استثمارات متاحه للبيع

 371,875  371,875  -   ايرادات استشارية
        ا للمجموعة :مكافأة اإلدارة العلي

 768,122  1,059,914  790,036   منافع قصرية األجل للموظفني
 

 حسابات األمانة                                           .25
من بيان املركز تدير اجملموعة حمافظ مالية نيابة عن أطراف أخرى وصناديق مشرتكة وحتتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية يف حسابات أمانة ال تظهر ض

:  2014ديسمرب  31د.ك ( 41,015,000بلغت قيمتها  2015 سبتمرب 30اجملمع. إن االصول اليت ختضع لسيطرة اإلدارة كما يف  املرحلي املكثف املايل
د.ك)  76,876: 2014 سبتمرب 30د.ك ( 63,556د.ك). اكتسبت اجملموعة أتعاب إدارة مببلغ   64,799,606: 2014 سبتمرب 30د.ك و  52,082,306

 نتيجة القيام بتلك األنشطة.
 

 إدارة المخاطر المالية .26
 31تهية يف إن كافة أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتماشى مع تلك املفصح عنها يف البيانات املالية اجملمعة السنوية للسنة املن

 .2014ديسمرب 
              

 
 



 
 

 25 ع.ش.م.ك –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإتابع / 
 

 قياس القيمه العادله .27
 يل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس. تتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استالمه لبيع اصل او دفعه لتحو 

يتم تصنيفها اىل ثالثة مستويات من التسلسل اهلرمي  املرحلي املكثف اجملمع ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل
 على قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس وذلك على النحو التايل:للقيمة العادلة. يتم حتديد املستويات الثالث بناء 

تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من االسعار املدرجة (غري املعدلة) يف اسواق نشطة يف ما يتعلق باصول او  : 1مستوى  -
 خصوم مماثلة؛

والقابلة  1سات املشتقة من مدخالت خبالف االسعار املدرجة املتضمنة يف املستوى تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القيا : 2مستوى  -
 للرصد يف ما يتعلق باالصول او اخلصوم اما بصورة مباشرة (كاالسعار) او بصورة غري مباشرة (املشتقة من االسعار)؛ و

ييم تتضمن مدخالت خاصة باالصول او اخلصوم اليت ال تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من اساليب تق : 3مستوى  -
 تستند اىل بيانات سوقية مرصودة (مدخالت غري قابلة للرصد).

 مت حتديد املستوى الذي يتم فيه تصنيف االصول أو اخلصوم املالية بناء على أدىن مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.
بالقيمة العادلة على اساس دوري يف بيان املركز املايل املرحلي املكثف اجملمع يتم تصنيفها اىل التسلسل اهلرمي  إن األصول واخلصوم املالية املقاسة

 للقيمة العادلة على النحو التايل:
 
 

 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   (غير مدققه): 2015 سبتمبر 30
      األصول

 د.ك د.ك د.ك د.ك  ح او الخسائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االربا 
 استثمارات بغرض املتاجرة:

 اسهم حملية:
    

 
 567,792 - - 567,792  اسهم مسعره 

 71,272 71,272 - -  اسهم غري مسعره
      اسهم اجنبيه:
 19,995 - - 19,995  اسهم مسعره

      ستثمارات متاحة للبيعإ
 448,150 - - 448,150  اسهم مسعره

 639,782 - 639,782 -  اديق مدارةصن
 19,013,488 19,013,488 - -  اسهم غري مسعره

  1,035,937 639,782 19,084,760 20,760,479 
      (مدققه): 2014ديسمبر  31

      األصول
      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

 استثمارات بغرض املتاجرة:
 :اسهم حملية

    
 

 763,510 - - 763,510  اسهم مسعره 
 232,156 232,156 - -  اسهم غري مسعره

      اسهم اجنبيه:
 118,955 - - 118,955  اسهم مسعره

      ستثمارات متاحة للبيعإ
 649,817 - - 649,817  اسهم مسعره

 578,037 - 578,037 -  صناديق مدارة
 25,998,322 25,998,322 - -  اسهم غري مسعره

  1,532,282 578,037 26,230,478 28,340,797 

 
              

 
 



 
 

 26 .عش.م.ك –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2015 سبتمبر 30
 

 المجمعة  المرحليه المكثفة المالية معلوماتيضاحات حول الإتابع / 
 

 قياس القيمه العادلهتابع / .    28
 

 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   (غير مدققه): 2014 سبتمبر 30
 د.ك د.ك د.ك د.ك  األصول

      استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
 استثمارات بغرض املتاجرة:

 اسهم حملية:
    

 

 873,211 - - 873,211  اسهم مسعره 

 232,156 232,156 - -  اسهم غري مسعره

      اسهم اجنبيه:

 213,387 - - 213,387  اسهم مسعره

      ستثمارات متاحة للبيعإ

 871,093 - - 871,093  اسهم مسعره

 631,043 - 631,043 -  صناديق مدارة

 17,198,552 17,198,552 - -  اسهم غري مسعره

  1,957,691 631,043 17,430,708 20,019,442 

 
 خالل فرتة التقرير. 2و  1مل تكن هناك أي عمليات حتويل هامة بني مستويات 

 القياس بالقيمة العادلة
 ان الطرق وأساليب التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير السابقة .

 ادلةلمقاييس القيمة الع 3المستوى 
تستخدم أساليب تقييم تستند إىل مدخالت هامة ال تستند إىل املعلومات املرصودة من  3إن األصول واخلصوم املالية للمجموعة املصنفة يف املستوى 

 يل:السوق. ميكن تسوية األدوات املالية اليت تندرج ضمن هذا املستوى من األرصدة اإلفتتاحية اىل األرصدة اخلتامية على النحو التا
 استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر 

 

 سبتمبر 30
 2015 

  (غير مدققة)

ديسمرب  31
2014 

  (مدققة)

 سبتمرب 30
 2014 

 (غري مدققة)
 د.ك  د.ك  د.ك 

 232,156  232,156  232,156 الرصيد االفتتاحي

 -  -  136 1احملول من املستوى رقم 

      املسجلة يف :األرباح أو اخلسائر 

 -  -  )161,020( او اخلسائر املرحلي املكثف اجملمع األرباحبيان  -

 232,156  232,156  71,272 الرصيد اخلتامي
              

 
 



 
 

 27 .عش.م.ك –شركة اإلستشارات المالية الدولية 
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 قياس القيمه العادلهتابع / .    27
  

 استثمارات متاحة للبيع 

 

 سبتمبر 30
 2015 

  (غير مدققة)

ديسمرب  31
2014 

  (مدققة)

 سبتمرب 30
 2014 

 (غري مدققة)
 د.ك  د.ك  د.ك 

 17,663,070  17,663,070  25,998,322 الرصيد االفتتاحي

 1,524,791  624,232  2,657,098 اضافات

 )1,000,827(  )2,459,079(  )9,682,646( استبعادات

      األرباح أو اخلسائر املسجلة يف :

 )988,482(  10,170,099  40,714 الشاملة األخرى / (اخلسائر) اإليرادات -

 17,198,552  25,998,322  19,013,488 الرصيد اخلتامي
  

وذلك بالتشاور مع  3يقوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود املالية الغراض التقارير املالية، مبا يف ذلك القيم العادلة للمستوى 
ى خصائص كل اداة مالية هبدف زيادة االستفادة من اخصائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات املعقدة، عند االقتضاء. يتم اختيار تقنيات التقييم بناء عل

 املعلومات السوقية. 
اإلفصاح.  وبالنسبة لألدوات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة، ال ختتلف قيمهم العادلة بشكل جوهري عن قيمهم املسجلة واليت تستخدم فقط ألغراض

ناًء على أساس التدفقات النقدية املخصومة، باإلضافة إىل املدخالت األكثر أمهية املتمثلة وُحتدد ب 3تصنف القيمة العادلة لتلك األدوات حتت املستوي 
 يف معدل اخلصم الذي يعكس خماطر االئتمان من األطراف املقابلة. 
سيكون غري اجملمع  املرحلي املكثفوااليرادات الشامله االخرى االرباح او اخلسائر إن االثر على بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف اجملمع وبيان 

 %.5بنسبة  3جوهري اذا كان التغري يف املخاطر ذات الصلة املستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات املستوى 
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