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(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية    
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة اليةالمعلومات الم   
  (غير مدققة) 2013مارس  31

  
 
 
 

 المحتويات
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 1  المرحليو المكثفة المجمعة لمعلومات الماليةحوؿ ا المراجعوقرير ت

 2  المجمع المرحلي المكثف ياف الدخلب

 3 بياف الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع

 5  -4  المجمع لمرحلي المكثفبياف المركز المالي ا

 7  -6  المجمع المرحلي المكثف لكيةياف التغيرات في حقوؽ المب

 9  -8  المجمع المرحلي المكثف ياف التدفقات النقديةب

 24  -10  المكثفة المجمعة المرحليو المالية يضاحات حوؿ المعلوماتإ

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 المكثفة المجمعة تقرير المراجعة حوؿ المعلومات المالية المرحلية
 
 

السادة أعضاء رللس اإلدارة احملًتمُت اىل 
 (مقفلة) ك.م.ش -شركة االستشارات ادلالية الدولية 

الكويـت 
 

 ادلقدمة
كما  ذلا تابعةال والشركات (مقفلة شركو مسامهو كويتيو)ركة اإلستشارات ادلالية الدولية لشادلكثف اجملمع ادلرفق  ادلرحلي بيان ادلركز ادلايلقمنا دبراجعة 

 الثبلثةوالتغَتات يف حقوق ادللكية والتدفقات النقدية لفًتة والدخل الشامل للدخل  ادلتعلقة بو ادلرحلية ادلكثفة اجملمعةوالبيانات  2013 مارس 31يف 
ألساس العرض وفقا  ادلكثفة اجملمعة يةدارة ىي اجلهة ادلسؤولة عن اعداد وعرض تلك ادلعلومات ادلالية ادلرحلاالان . أشهر ادلنتهية يف ذلك التاريخ

 .استنادا اىل مراجعتنا ادلكثفة اجملمعة ان مسؤوليتنا ىي أن نعرب عن استنتاجنا حول تلك ادلعلومات ادلالية ادلرحلية.  (2)ادلبُت يف ايضاح 
 

 نطاق ادلراجعة
تتضمن ". للمنشأة ات ادلالية ادلرحلية من قبل مدقق احلسابات ادلستقلعلوممراجعة امل"ادلتعلق دبهام ادلراجعة  2410قمنا دبراجعتنا وفقا للمعيار الدويل 

توجيو االستفسارات بشكل رئيسي إىل األشخاص ادلسؤولُت عن األمور ادلالية واحملاسبية، وتطبيق اجراءات ادلراجعة  مراجعة ادلعلومات ادلالية ادلرحلية
بشكل جوىري عن التدقيق وفقا للمعايَت الدولية للتدقيق، وبالتايل ال ديكننا من احلصول على ان نطاق ادلراجعة يقل . التحليلية واجراءات أخرى 

 .         وبناء عليو، فاننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. ن يتم ربديدىا من خبلل التدقيقتأكيدات حول كافة األمور اجلوىرية واليت ديكن أ
 

 االستنتاج
ادلرفقة مل يتم إعدادىا، من كافة النواحي  ادلكثفة اجملمعة د اىل علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن ادلعلومات ادلالية ادلرحليةاستنادا اىل مراجعتنا، مل ير

 (.2)ألساس العرض ادلبُت يف ايضاح ادلادية، وفقا 
 

ر  توضيح أم
اح غَت ة ادلرحلية اجملمعة حيث أن اجملموعة قامت بإدراج األربحول ادلعلومات ادلايل 13رقم اح اه إىل اإليض، نلفت اإلنتب ادون التحفظ يف استنتاجن

وإدرجت ضمن بيان الدخل اجملمع للمجموعة يف  2012ديسمرب  31ة مت تقيمها يف لشركة تابعة عن إعاده تقييم عقارات إستثماري احملققة الناذبـة
 .الفًتة احلالية 

 

 األخرل تقرير المراجعة حوؿ المتطلبات القانونية كالتشريعية
حسبما وصل اليو علمنا واعتقادنا مل تقع ،  السجبلت احملاسبية للشركةمع  متفقة ادلكثفة اجملمعة ادلرحليةادلالية  ادلعلوماتاستنادا اىل مراجعتنا ، فإن 

 نظام األساسي للشركةال مالحكا أو 2012 عامل (25)رقم  ألحكام قانون الشركاتسلالفات  2013 مارس 31اشهر ادلنتهية يف  الثبلثةفًتة خبلل 
. مركزىا  ادلايل علىأو  اجملموعة األمنشاط  علىمادي  قد يكون لو تأثَت على وجولو  والتعديبلت البلحقةاألم 

 

والتعديبلت الآلحقة لو يف شأن  1968لسنة  32ألحكام القانون رقم  ، مل يرد اىل علمنا وجود أية سلالفات جوىريةمراجعتنا كذلك، ومن خبلل 
 .2013مارس  31ادلنتهية يف  فًتة الثبلثة اشهرخبلل  النقد وبنك الكويت ادلركزي وتنظيم ادلهنة ادلصرفية والتعليمات ادلتعلقة بو

 
 
 

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

 الشرق األوسطرودل   لقطامي والعيبان وشركاىما – جرانت ثورنتون
زلاسبون عادليون  –برقان   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   2 
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 لمجمعا المرحلي المكثف بياف الدخل
 

 

  
 ايضاحات 

أشهر  الثالثة  مة ؼمالمنتو
مارس  31

 (غير مدقق) 2013

أشهر  الثبلثة  ة يفيادلنتو
مارس  31

 (غَت مدقق) 2012
ؾ.د    اإليرادات  ك.د   

 170,643  276,145     وما شاهبها ادات فوائدريإ

 248,801  215,740     وعموالت إدارة تعابأإيرادات 

 398,202  122,445      باحأر يرادات توزيعاتإ

 1,155,008  1,586,743   الفندقة واخلدمات ادلتعلقة هبامن عمليات  الدخلصايف 

 786,457  (528,297) 6 أو اخلسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خبلل األرباحألرباح ا/  (اخلسائر)صايف 

 749,694  61,754  11  أرباح بيع جزء من أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 191,679  210,378  7   أرباح بيع عقارات ربت التطوير

 (1,197,380) (75,139) 14  خسائر بيع حصص يف شركة زميلة 

 (1,145,016) (48,953) 14   زميلة من خسائر شركاتحصة 

 (22,053) 667,622     بيع استثمارات متاحة للبيع( خسائر/ )أرباح 

  - 19,932,188  13 عقارات استثماريةالعادلة يف التغَتات يف القيمة 

 (25,922) (455,232)    ربويل عملة أجنبيةخسائر 

 1,556,696  (2,914,875)    أخرىإيرادات / ( خسائر)

 2,866,809  19,050,519     مجموع اإليرادات

      المصاريف كاألعباء األخرل

 2,258,351  2,547,707     وما شاهبها مصروفات فوائد

 1,095,480  1,229,085     وادلصاريف ادلتعلقة هباوظفُت املكاليف ت

 3,241,284  4,337,165     تشغيل أخرى مصروفات

 731,191  457,265     ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيعخسارة 

  - 3,216,178  14   قيمة قرض ادلسامهُت ادلمنوح لشركة زميلةيف خسارة ىبوط 

 -  764,883     خسارة ىبوط يف قيمة مدينون واصول اخرى

 440,773  443,067     ستهبلكا

 7,767,079  12,995,350     المصاريف كاألعباء األخرلجموع ـ

كضريبة دعم العمالة  قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي (الخسارة)/ الربح 
 (4,900,270) 6,055,169   ت التابعة األجنبيةكالضرائب على الشركاكمخصص الزكاة الوطنية 

 158,981  (1,474,846)    ضرائب على شركات تابعة أجنبية

  - (28,052)     صة مؤسسة الكويت للتقدم العلميح

  - (31,169)    سلصص الزكاه

  - (77,922)    ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (4,741,289) 4,443,180     الفترة( خسارة/ )ربح 

      :الى  موزعة

 (4,765,468) 1,694,220     مالكي الشركة األم

 24,179  2,748,960     احلصص غَت ادلسيطرة

 (4,741,289) 4,443,180     الفترة( خسارة/ )ربح 

 (7.09) 2.53  8 (فلس)األساسية كالمخففة الخاصة بمالكي الشركة االـ السهم ( خسارة/ ) ربحية
 

 
 .اجملمعة ادلكثفة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 24  -10يضاحات ادلبينو على الصفحات اال نا



 

 

 

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   3 
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31

 
 

 
 ؿ الشامل المرحلي المكثف المجمع بياف الدخ

 
 

 

     

أشهر  الثالثة
 مة ؼمالمنتو

مارس  31
2013 

  (غير مدقق)

أشهر  الثبلثة
 ة يفيادلنتو

مارس  31
2012 

 (غَت مدقق)
 ك.د  ؾ.د     

 (4,741,289)  4,443,180      الفًتة( خسارة/ )ربح 

        :شاملة أخرل  ( خسائر/ ) ايرادات

 638,068   674,351      الناذبة عن ربويل العمليات األجنبية فروق العملة

        :استثمارات متاحة للبيع 

 2,815,151   (109,692)     صايف التغَت يف القيمة العادلة خبلل الفًتة  -

  -  (1,990,120)     احملول اىل بيان الدخل ادلرحلي ادلكثف اجملمع نتيجة البيع  -

 731,191   457,265      بيان الدخل ادلرحلي ادلكثف اجملمع نتيجة اذلبوط يف   القيمةاحملول اىل  -

 1,488,895   1,286,608      حصة يف ايرادات شاملة أخرى من الشركات الزميلة  -

 5,673,305   318,412      الشاملة األخرى امجايل اإليرادات 

 932,016   4,761,592      للفترة اإليرادات الشاملة إجمالي

        :مخصص كما يلي 

 907,837   2,012,632      مالكي الشركة األم

 24,179   2,748,960      احلصص غَت ادلسيطرة

      4,761,592   932,016 

 
 
 

 
 
 
 .اجملمعة ادلكثفة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 24  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 

 

 

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   4 
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المجمع بياف المركز المالي المرحلي المكثف
 
 
 

 

 مارس 31
2013 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

 (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
 ك.د ك.د ؾ.د اتيضاحإ االصوؿ

      6,135,526  14,896,081  13,888,781  9 والنقد ادلعادلنقد ال

      19,257,713  5,999,369  6,904,890  6 استثمارات بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر

      23,186,194  23,202,182  21,537,711   مدينون وأرصدة مدينة اخرى

      5,266,534  3,395,109  2,605,608   قروض مدينة

      5,429,626  4,741,193  7,844,519  23 مستحق من أطراف ذات صلة

      5,932,053  5,466,261  5,048,231  10 عقارات للمتاجرة

      10,273,464  8,015,422  8,077,176  11أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

      45,056,137  45,250,188  38,393,060  12 متاحة للبيع استثمارات

      32,389,378  30,463,337  59,802,007  13 عقارات استثمارية

 48,326,494  37,192,511  35,291,114  14 استثمار يف شركات زميلة

     

      48,684,318  48,678,399  48,677,138   الشهرة

      149,430,928  150,272,839  155,889,936  15 عقارات ربت التطوير

      110,799,268  122,156,490  109,224,720  16 اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 39,014,078  33,712,624  33,169,168   وآالت ومعدات شلتلكات

 549,181,711  533,442,005  546,354,059   االصوؿ  إجمالي

 
     الملكيةكحقوؽ الخصـو 

     الخصـو

      73,956,313  72,698,466  76,147,023  17 دائنون وأرصدة دائنة اخرى

      17,095,436  15,775,238  17,611,223  23 مستحق إىل أطراف ذات صلة

      11,663,637  9,943,636  9,943,636  23 ض ألجل من طرف ذي صلةقر

      191,754,317  192,075,856  191,549,761  18 روض بنكيةق

 131,304,469  140,030,130  142,664,577   دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 425,774,172  430,523,326  437,916,220   الخصـوإجمالي 

 
 



 

 

 

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   5 
ىاكالشركات التابعة ؿ   

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

  المجمع بياف المركز المالي المرحلي المكثف/ تابع 
 
 
 

 
 

 مارس 31
2013 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

 (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
 ك.د ك.د ؾ.د اتيضاحإ الملكيةحقوؽ 
     الشركة األـ بمالكي الملكية الخاصةحقوؽ 

 72,000,000  72,000,000  72,000,000   رأس ادلال

 11,973,061  11,973,061  11,973,061   عبلوة إصدار أسهم

 (32,896,967) (32,869,551) (32,869,551) 19 أسهم خزينة

 61,649,505  61,408,598  61,408,598   واختياري احتياطي قانوين

 9,129,386  11,913,806  11,557,867   تراكمة يف القيمة العادلة التغَتات امل

 (3,859,314) (4,678,905) (4,004,554)  عملة أجنبية ربويلاحتياطي 

 (11,487,087) (33,084,165) (31,388,617)  خسائر مًتاكمة

 106,508,584  86,662,844  88,676,804   األـ  الشركة الملكية الخاصة بمالكيإجمالي حقوؽ 

 16,898,955  16,255,835  19,761,035   الحصص غير المسيطرة

 123,407,539  102,918,679  108,437,839   اجمالي حقوؽ الملكية

 549,181,711  533,442,005  546,354,059   الملكيةكحقوؽ  الخصـو جموعـ

 88,999,851  81,929,620  76,453,886   حسابات األمانة

 

 
 
 
 

 جاسم البحرطالؿ   صالح صالح السلمي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   كالعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة 

 
 .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 24  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 
 

              

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   6 
ات التابعة لهاكالشرؾ   

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31

 

  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبياف التغيرات في حقوؽ    
 
 
 

   حقوؽ الملكية الخاصة بمالكي الشركة األـ 
 

 
 

 رأس الماؿ
عالكة اصدار 

 اسهم

 
 

 أسهم خزينو

 
 احتياطي
 قانوني
 ارمكاختي

التغيرات 
 المتراكمة في
 القيمة العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 خسائر متراكمة أجنبية

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د 

 102,918,679 16,255,835 86,662,844  (33,084,165) (4,678,905) 11,913,806  61,408,598 (32,869,551) 11,973,061 72,000,000 (مدقق) 2013 يناير 1في الرصيد كما 

 4,443,180 2,748,960 1,694,220  1,694,220   -  - -  - - - ربح الفًتة

 318,412 - 318,412  - 674,351  (355,939) -  - - - ايرادات شاملة اخرى( / خسائر)

 4,761,592 2,748,960 2,012,632  1,694,220  674,351  (355,939) -  - - - فًتةالشاملة للااليرادات / ( اخلسائر)رلموع 

 1,328-  1,328  1,328 -  - -  - - - ربح ناتج من بيع جزء من أسهم شركة تابعة 

 756,240 756,240  - -  -  - -  - - - احلصص غَت ادلسيطرةالتغَت يف 

 108,437,839 19,761,035 88,676,804  (31,388,617) (4,004,554) 11,557,867  61,408,598 (32,869,551) 11,973,061 72,000,000 (غير مدقق) 2013 مارس 31في الرصيد كما 

 
 



 
 

              

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   7 
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (ير مدققةغ) 2013مارس  31
 

  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبياف التغيرات في حقوؽ / تابع 
 
 
 

   حقوؽ الملكية الخاصة بمالكي الشركة األـ 
 

 
 

 رأس الماؿ
عالكة اصدار 

 اسهم

 
 

 أسهم خزينو

 
 احتياطي
 قانوني

 كاختيارم

التغيرات 
 المتراكمة في
 القيمة العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 متراكمةخسائر  أجنبية

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

 المجموع
 ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د ؾ.د 

 122,052,825  16,452,078  105,600,747  (6,721,619) (4,497,382) 4,094,149 61,649,505 (32,896,967) 11,973,061 72,000,000 (مدقق) 2012 يناير 1في الرصيد كما 

 (4,741,289) 24,179  (4,765,468) (4,765,468)  - - -  - - - ربح الفًتة( / ارةخس)

 5,673,305   - 5,673,305  - 638,068  5,035,237 -  - - - ايرادات شاملة اخرى

 932,016  24,179  907,837  (4,765,468) 638,068  5,035,237 -  - - - الشاملة للفًتة( اخلسائر/ )رلموع االيرادات 

 422,698  422,698  - -  - - -  - - - احلصص غَت ادلسيطرةالتغَت يف 

 123,407,539  16,898,955  106,508,584  (11,487,087) (3,859,314) 9,129,386 61,649,505 (32,896,967) 11,973,061 72,000,000 (غير مدقق) 2012 مارس 31في الرصيد كما 

 
 
 
 
  .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 24  -10ىل الصفحات االيضاحات ادلبينو ع نا
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  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31
 
 

 المجمع رحلي المكثفالم بياف التدفقات النقدية
 
 
 

 

 

 مػالمنتهية ؼاشهر  الثالثة
 (غير مدقق) 2013  مارس 31

 

 يـادلنتهية فاشهر  الثبلثة
 (غَت مدقق) 2012  مارس 31

 ك.د  ؾ.د  أنشطة التشغيل
 (4,765,468)  1,694,220   الفًتة اخلاص دبالكي الشركة االم( خسارة/ )ربح 

     :عديبلتت

 22,053   (667,622)  متاحة للبيع بيع استثماراتخسائر ( /  ارباح)

 (191,679)  (210,378)  ارباح بيع عقارات ربت التطوير

 (749,694)  (61,754) أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع  جزء من ارباح بيع

 731,191   457,265   ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيعخسارة 

 -   3,216,178   ادلمنوح لشركة زميلة قيمة قرض ادلسامهُتخسارة ىبوط يف 

 -   764,883  خسارة ىبوط يف قيمة مدينون واصول اخرى 

 (398,202)  (122,445)  ايرادات توزيعات أرباح

 (170,643)  (276,145)  ايرادات فوائد وما شاهبها

 2,258,351   2,547,707   مصروفات فوائد وما شاهبها

 83,054   218,592  سلصصات 

 440,773   443,067   استهبلك

 1,197,380   75,139  يف شركة زميلة  حصصخسائر بيع 

 1,145,016   48,953   زميلة حصة من خسائر شركات

 -   (19,932,188) عقارات استثمارية التغَتات يف القيمة العادلة يف 

 25,922   455,232   خسائر ربويل عملة أجنبية

  (11,349,296)  (371,946) 

     :التشغيلية  األصوؿ كالخصـوالتغيرات في 

  171,027   (905,521)  بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر استثمارات

 1,616,231   1,646,629   مدينون وارصدة مدينة اخرى

 (765,220)  570,909   قروض مدينة

 (13,590)  3,102,560   مستحق من أطراف ذات صلة

 (248,295)  418,030   عقارات للمتاجرة

 (9,311,858)  3,448,557   دائنون وارصدة دائنة اخرى

 13,007,562   1,835,985   مستحق إىل أطراف ذات صلة

 (366,315)  2,634,447   دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 3,717,596   1,402,300   أنشطة التشغيلالناتج من  النقد

 398,202   122,445   توزيعات ارباح مستلمةدات ايرا

 170,643   276,145   مستلمة وما شاهبها ايرادات فوائد

 (2,258,351)  (2,547,707)  مدفوعةوما شاهبها مصروفات فوائد 

 2,028,090   (746,817)  أنشطة التشغيلالناتج من ( / المستخدـ في) صافي النقد
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  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المجمع المرحلي المكثف بياف التدفقات النقدية/ تابع 
 
 

 

 

 مػالمنتهية ؼاشهر  الثالثة
 (غير مدقق) 2013  مارس 31

 

 يـادلنتهية فاشهر  الثبلثة
 (غَت مدقق) 2012  مارس 31

 ك.د  ؾ.د  أنشطة االستثمار
 1,275,882   59,134  يف شركة زميلة  حصصاحملصل من بيع 

  -  10,382   رلمعةيف شركة تابعة  حصصاحملصل من بيع 

 2,602,814   232,000  احملصل من بيع اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 (3,587,999)  (1,730,007)  ت زميلة صايف التغَت على اإلستثمار يف شركا

 (1,981,756)  (5,406,719)  صايف احلركة على عقارات ربت التطوير

 (7,250,847)  4,088,754   صايف اإلضافات على اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 (1,248,547)  100,389   صايف التغَت على شلتلكات وآالت ومعدات

 1,330,197    -  احة للبيعاحملصل من بيع إستثمارات مت

  -  (563,466)  صايف االضافات على عقارات استثمارية

 (178,036)  (241,383)  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 (9,038,292)  (3,450,916)  صافي النقد المستخدـ في أنشطة االستثمار

     أنشطة التمويل

 12,059,159   960,442   قروض بنكية مستلمة

 (8,890,458)  (2,022,396)  روض مسددةق

 446,877   3,496,146   التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرة

 1,809,056   756,241   أجنبية عملة ربويلاحتياطي صايف احلركة على 

 5,424,934   3,190,433   أنشطة التمويلالناتج من  صافي النقد

 (1,585,568)  (1,007,300)  صايف النقص يف النقد والنقد ادلعادل

 7,721,094   14,896,081    الفًتةيف بداية  والنقد ادلعادلالنقد 

 6,135,526   13,888,781   الفترةفي نهاية  كالنقد المعادؿالنقد 

 
 
 

 
  .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 24  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 
  المكثفة المجمعة المرحليو المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ
 
 
 األـ تأسيس كنشاط الشركة . 1

كشركة مسامهة كويتية مقفلة وفقاً لقانون الشركات التجارية  1974يناير  31يف "( الشركة األم( )"مقفلة. )ك.م.دلالية الدولية شتأسست شركة االستشارات ا
إن الشركة األم ىي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق التشريعات الصادرة من قبل بنك . والتعديبلت البلحقة لو 1960لسنة  15رقم 

.  دلركزيالكويت ا
، والدوليو ، واالقًتاض ، واالقراضيف تقدًن خدمات االستشارات ادلالية ، وادلتاجره يف االوراق ادلاليو احملليو  بصفة رئيسية يتمثل نشاط الشركة األم

 .واصدار الضمانات ، وادارة صناديق االستثمار واحملافظ االستثماريو والتعامل بالعقود اآلجلة
اخلاص بإصدار قانون الشركات ، على الشركات القائمة توفيق  2012لسنة  25بتعديل بعض مواد ادلرسوم بالقانون رقم  2013لسنة  97وفقا للقانون رقم 

ل ستة أشهر اوضاعها وفقا ألحكام القانون اجلديد دبوجب القواعد والضوابط اليت ربددىا البلئحة التنفيذية اليت تصدر عن وزير التجارة والصناعة خبل
وتصدر اجلهات الرقابية األخرى خبلل ادلدة ادلذكورة القرارات ادلنوط هبا إصدارىا وفقا  2013 مارس 27 بتاريختاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  من

. ألحكام ىذا القانون
. دولة الكويت ،  13047الصفاة ،  4694ب .ص :ىو  ادلسجل الشركة األم مكتب عنوانإن 

 .....................خ ـدار بتاريـلئلص  2013 مارس 31ي ـف  ةـر ادلنتهيـاشو  الثبلثة لفًتة ادلكثفة اجملمعة ادلالية ادلرحلية علوماتامل الما إدارة الشركةاعتمد رللس 
 
 

  أساس العرض .  2
وتعليمات بنك الكويت ادلركزي  "ير ادلايل ادلرحليالتقر" – 34للمجموعو وفقا دلعيار احملاسبة الدويل  ادلكثفة اجملمعة ادلالية ادلرحليو ادلعلوماتيتم اعداد 

 . للقروض ادلدينةادلتعلقو بادلخصصات العامو 
من مجيع النواحي ادلاديو مع متطلبات بنك الكويت ادلركزي ، ويف ىذا الشأن يتطلب بنك الكويت ادلركزي احتساب  القروض ادلدينةتتفق سلصصات 

 .اليت ال زبضع دلخصص زلدد  ينةالقروض ادلدعلى كافة  %1سلصص عام بنسة 
 شلاثلو لتلك ادلستخدمو يف اعداد البيانات ادلالية اجملمعو السنويو ادلكثفة اجملمعة ادلالية ادلرحلية علوماتان السياسات احملاسبيو ادلستخدمو يف اعداد امل

  .ير والتفسَتات اجلديدة وادلعدلة كما ىو موضح أدناهبإستثناء ما خيص تطبيق ادلعاي 2012ديسمرب  31يف  للسنة ادلنتهية ادلدققة للمجموعة
للحصول على معلومات  .  2013ديسمرب  31اشهر ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج اليت ديكن توقعها للسنة ادلنتهية يف  الثبلثةإن نتائج التشغيل لفًتة 

  . 2012ديسمرب  31للسنة ادلنتهية يف  هبا تعلقةواإليضاحات املإضافية، يتم الرجوع اىل البيانات ادلالية اجملمعة ادلدققة 
 .لشركة االم لوىي العملة االساسية ( ك.د)مت عرض ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة بالدينارالكوييت 

 

 أسس التجميع 
على حده وذلك بعد حذف األرصدة وادلعامبلت بُت  كل( 5ايضاح )مت ذبميع ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة للشركة األم والشركات التابعة ذلا 

مت استخدام سياسات زلاسبية موحدة من قبل شركات اجملموعة لتسجيل ادلعامبلت ادلتشاهبة . شركات اجملموعة واألرباح غَت احملققة بالكامل 
. واألحداث األخرى اليت تتم يف ظروف مشاهبة يف تلك الشركات 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 

   المحاسبية السياسات في التغيرات   .3
الفتره  خالؿ (IASB) الدكلي المحاسبة معايير مجلس من المصدرة الجديدة تكالتعديال المعايير تطبيق   3.1  

 : الفًتة خبلل التالية اجلديدة وادلعدلة الدولية ادلعايَت بتطبيق اجملموعة قامت

 المعيار أك التفسير
يفعل للسنوات 

 المالية التي تبدأ في
 2012يوليو  1 ديلتع –عرض البيانات ادلالية : (1)معيار احملاسبة الدويل رقم 
معدل ليصبح معيار احملاسبة الدويل  –البيانات ادلالية اجملمعة وادلنفصلة  (IAS 27)( 27)معيار احملاسبة الدويل رقم 

 البيانات ادلالية ادلنفصلة (IAS 27( )27)رقم 
 2013يناير  1

شركات زميلة وشركات  –ستثمارات معدل باال –االستثمار يف الشركات الزميلة : (28)معيار احملاسبة الدويل قم 
 زلاصة

 2013يناير  1

 2013يناير  1معدل  –االفصاحات  –األدوات ادلالية ( : 7)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
 2013يناير  1 البيانات ادلالية اجملمعة: (10)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 

 2013يناير  1االفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى  (:12)قم ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية ر
 2013يناير  1 قياس القيمة العادلة (:13)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 

 2013يناير  1 2011  -2009التحسينات السنوية 
 

 معدؿ  -المالية البيانات عرض( : 1) رقم الدكلي المحاسبة معيار   3.1.1
 األخرى الشاملة االيرادات مكونات بتجميع تقوم أن الشركات الذي يتطلب من( 1) رقم الدويل احملاسبة معيار على موعو بتبٍت التعديلقامت ادلج

 :التالية ادلعطيات على بناء الشامل ادلرحلي ادلكثف اجملمع الدخل بيان ضمن ادلدرجة
 و الآلحقة، الفًتات يف اجملمع يل ادلكثفالدخل ادلرح بيان اىل ربويلها يتم أن احملتمل من  (     أ

  .الآلحقة الفًتات يف اجملمع الدخل ادلرحلي ادلكثف بيان اىل ربويلها يتم أن احملتمل من ليس(     ب
 

 IAS)   27 رقم الدكلي المحاسبة معيار ليصبح معدؿ  –كالمنفصلة المجمعة المالية البيانات (IAS 27)  27 رقم الدكلي المحاسبة معيار   3.1.2

 المنفصلة المالية البيانات (27
 .ادلنفصلة ادلالية البيانات مع( 27) رقم الدويل احملاسبة معيار بناء على نتائج تلك التعديبلت سيتعامل

. مل يكن لتبٍت ىذا ادلعيار أي تاثَت جوىري على ادلركز ادلايل للمجموعة او نتائج اعماذلا
 

 المحاصة كشركات الزميلة الشركات في االستثمار: الى تعديلو تم  –الزميلة الشركات في االستثمار(: 28) ـرؽ الدكلي المحاسبة معيار   3.1.3
 ادللكية حقوق طريقة تتغَت مل ولكن( 28) رقم الدويل احملاسبة معيار ضمن احملاصة شركات يف االستثمار ادراج مت التعديبلت، تلك نتائج على بناء

 .ادلعيار نفس ضمن
. لتبٍت ىذا ادلعيار أي تاثَت جوىري على ادلركز ادلايل للمجموعة او نتائج اعماذلامل يكن   

 معدؿ  -االفصاحات  –المالية األدكات( : 7) رقم المالية للتقارير الدكلي المعيار 3.1.4
 ادلالية االدوات مبالغ وصايف بامجايل تتعلق" احاتاالفص: ادلالية االدوات" 7 رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار اىل وكمية نوعية افصاحات اضافة مت

 ادلركز بيان يف تسويتها تتم مل لو حىت شلاثلة، واتفاقيات ملزمة رئيسية مقاصة لًتتيبات زبضع( ب) ادلايل ادلركز بيان يف تسويتها( أ) مت واليت ادلسجلة
   .(18ايضاح ).رجعي بأثر توفَتىا جيب ادلطلوبة االفصاحات ان كما.ادلايل
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتايضاحات حوؿ / تابع 
 

اسبية المح السياسات في التغيرات/ تابع   . 3
الفتره  خالؿ (IASB) الدكلي المحاسبة معايير مجلس من المصدرة الجديدة كالتعديالت المعايير تطبيق/ تابع            3.1

 
 المجمعة المالية البيانات(: 10) رقم المالية للتقارير الدكلي المعيار    3.1.5

 اجراءات كذلك السيطرة دبيزة اخلاص التعريف تعديل مت حيث. وادلنفصلة اجملمعة ادلالية البيانات(: 27) رقم الدويل احملاسبة معيار( 10) ادلعيار يستبدل
 يف والتغَت ادلسيطرة غَت احلصص ذلك يف دبا ىي ما على واحملاسبة التجميع اجراءات على االبقاء مت كما.  التابعة الشركة يف احلصص دلعرفة حييةتوض
. السيطرة نسبة

. ر أي تاثَت جوىري على ادلركز ادلايل للمجموعة او نتائج اعماذلامل يكن لتبٍت ىذا ادلعيا  
 األخرل المنشآت في الحصص عن االفصاح(: 12) رقم المالية للتقارير الدكلي المعيار    3.1.6

 والشركات احملاصة وشركات ابعةالت للشركات متماثلة افصاحات متطلبات ادلعيار ىذا يعرض. األخرى اجلديدة ادلعايَت الستكمال ادلعيار ىذا تصميم مت
 لبعض جوىرية مبالغ افصاحات اىل تؤدي وسوف كثَتة ادلعيار ذلذا االفصاح متطلبات ان. اجملمعة غَت ادلهيكلة الشركات اىل باالضافة الزميلة

 ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار قوف االفصاح يهدف. خاصة أغراض ذات كمنشآت 12 رقم التفسَت ضمن سابقا ادلهيكلة ادلنشأت تعريف مت. الشركات
 .شفافية أكثر بشكل األخرى ادلنشآت يف حصصها خبلل من الشركة ذلا تتعرض اليت ادلخاطر عرض اىل 12 رقم

لفًته ا ال شيء من متطلبات االفصاح مطبقو على ىذه ادلعلومات ادلاليو ادلرحليو ادلكثفو اجملمعو اال يف حالو وجود احداث و معامبلت جوىريو يف
. ادلرحليو تتطلب تقدديها ولذلك مل تقم اجملموعو بعمل ايو افصاحات  

 العادلة القيمة قياس(: 13) رقم المالية للتقارير الدكلي المعيار  3.1.7
 وتوضيح بيان خبللو من يتم حيث العادلة القيمة تعريف بتوضيح ادلعيار ىذا قام ولكن بند، ألي العادلة القيمو تقدير أي على( 13) ادلعيار يؤثر لن

 . العادلة القيمة مقاييس افصاحات
. مل يكن لتبٍت ىذا ادلعيار أي تاثَت جوىري على ادلركز ادلايل للمجموعة او نتائج اعماذلا

  2011-2009 السنوية التحسينات     3.1.8
 يلي فيما. ادلالية للتقارير الدولية ادلعايَت من عدد ىعل طفيفة تعديبلت عدة بادخال( السنوية التحسينات) 2011-2009 السنوية التحسينات قامت 

: باجملموعة  ادلرتبطة للتعديبلت ملخص
 

: االفتتاحي  ادلايل ادلركز ببيان اخلاصة ادلتطلبات توضيح
 

 (.عرضها مطلوب ديع مل هبا ادلتعلقة االيضاحات) السابقة الفًتة بداية ىو االفتتاحي ادلايل ادلركز لبيان ادلناسب التاريخ بان يوضح •
 اعادة او تعديبلت باجراء تقوم او احملاسبية السياسات بتغيَت ادلنشأة تقوم عندما االفتتاحي ادلايل ادلركز ببيان اخلاصة ادلقارنة متطلبات يتناول •

.  8 رقم احملاسبة الدويل دلعيار وفقا استعادية تصنيفات
 

: للمتطلبات  االدىن احلد غَت مةادلقد ادلقارنة دبعلومات اخلاصة ادلتطلبات توضيح
 

 االدىن احلد غَت للفًتات ادلالية البيانات من كاملة رلموعة شكل على عرض اىل ربتاج ال اضافية مالية بيانات معلومات اي بان يوضح •
 للمتطلبات

 يف ادلقارنة معلومات عرض ادلنشأة على جيب كما ادلالية للتقارير الدولية للمعايَت وفقا عرضها جيب معروضة اضافية معلومات اي بان يتطلب •
. االضافية  ادلعلومات لتلك الصلة ذات االيضاحات
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

المرحلية المكثفة المجمعة   المالية المعلوماتايضاحات حوؿ / تابع 
 

المحاسبية  السياسات في التغيرات/ تابع   . 3
خل  (IASB) الدكلي المحاسبة معايير مجلس من المصدرة الجديدة كالتعديالت المعايير تطبيق/ تابع            3.1

  2011-2009 السنوية التحسينات      3.1.8
 

: واخلصوم  االصول دبجموع اخلاصة القطاعات معلومات
 

 جملموع قياس تقدًن مت( 1: )اذا فقط عنو االفصاح مطلوب ادلالية التقارير يف عنو معلن خاص لقطاع واخلصوم االصول رلموع بان توضح •
 ادلفصح لقياساتا تلك من جوىري تغيَت ىناك كان( 2) التشغيلية؛ القرارات صناع رئيس اىل منتظم بشكل( كليهما او) اخلصوم او االصول

 .القطاع  لذلك ادلاضية السنوية ادلالية البيانات يف عنها
 

. مل يكن لتبٍت ىذه التحسينات أي تاثَت جوىري على ادلركز ادلايل للمجموعة او نتائج اعماذلا
 

 بعد المفعلة غير كلكن الدكلية المعايير مجلس من المصدرة المعايير    3.2
 ولكن الدولية ادلعايَت رللس قبل من  والتفسَتات التعديبلت/ ادلعايَت بعض اصدار مت  اجملمعة، ادلكثفة ادلرحلية ادلالية ياناتالب ىذه على ادلصادقة بتاريخ

 .اجملموعة  قبل من مبكرا تطبيقها يتم ومل بعد تفعيلها يتم مل
 ادلعيار تفعيل تاريخ بعد أو يف تبدأ اليت الفًتة خبلل األوىل رةوللم للمجموعة احملاسبية السياسات ضمن التعديبلت كافة تبٍت يتم أن االدارة تتوقع

ان . ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة يف والتفسَتات والتعديبلت ادلعايَت ىذه اثر ربديد االدارة على زال ما.  التفسَت أو التعديل أو اجلديد
 .ات ادلتوقع أن يكون ذلا ارتباط بالبيانات ادلالية للمجموعة مبينة أدناهادلعلومات حول ادلعايَت اجلديدة والتعديبلت والتفسَت

 

 المعيار أك التفسير
يفعل للسنوات 

 المالية التي تبدأ في
 2014يناير  1( معدل)العرض : األدوات ادلالية ( : 32)معيار احملاسبة الدويل رقم 

  2015يناير  1 التصنيف والقياس -اليةاألدوات امل(: 9)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
 (تعديالت) العرض:  المالية األدكات( : 32) رقم الدكلي المحاسبة معيار    3.2.1
 لتسوية 32 رقم الدويل احملاسبة معيار معايَت تطبيق يف التناقضات دلعاجلة تطبيقية توجيهات باضافة 32 رقم الدويل احملاسبة معيار على التعديبلت تقوم
  :التاليُت اجملالُت يف ادلالية واخلصوم صولاال
 "للتسوية ملزم قانوين حق حاليا لديها" معٌت •
 .التسوية  لصايف معادلة تعترب قد التسوية انظمة امجايل بعض ان •

ادلعلومات  على جوىريا تأثَتا دارةاال تتوقع ال. رجعي بأثر تطبيقها وسيطلب 2014 يناير 1 بعد او يف تبدأ اليت السنوية للفًتات التعديبلت تفعيل يتم
  .التعديبلت  ىذه من للمجموعة اجملمعة ادلاليو ادلرحليو ادلكثفو

 المالية األدكات(: 9) رقم المالية للتقارير الدكلي المعيار   3.2.2
 ساري ليصبح البديل ادلعيار هبذا بكاملو والقياس حققالت  –ادلالية األدوات(: 39) رقم الدويل احملاسبة معيار استبدال الدولية احملاسبة معايَت جلنة تنوي

 :ىي مراحلو أن حيث ادلشروع ذلذا األوىل ادلرحلة من األول اجلزء( 9) ادلعيار وديثل.  2015 يناير 1 يف تبدأ اليت ادلالية الفًتات على ادلفعول
 والتصنيف القياس: األوىل ادلرحلة •
 ةالقيم اخنفاض طريقة: الثانية ادلرحلة •
 التحوط زلاسبة: الثالثة ادلرحلة •

 .االستبعاد مع يتعامل منفصل مشروع ىناك يوجد كما
(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   14 



 
 

              

 
 

  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية ماتمعلويضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
االفتراضات كالتقديرات  .    4

ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وعمل تقديرات وافًتاضات تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية  ادلعلوماتإن إعداد 
. إن النتائج الفعلية قد زبتلف عن تلك التقديرات. اتواإليرادات وادلصروف لؤلصول واخلصوموادلبالغ ادلدرجة 

ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة، فإن األحكام اذلامة اليت قامت بوضعها اإلدارة عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة  ادلعلوماتخبلل إعداد ىذه 
 .2012ديسمرب  31ى البيانات ادلالية اجملمعـة للسنة ادلنتهية يف واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات شلاثلة لتلك ادلطبقة عل

 
  الشركات التابعة.   5

ديسمرب  31أو    2013مارس  31ان ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة تتضمن ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة  للشركات التابعة التالية كما يف 
2012 : 

 ةاسم الشركة التابع
الفترة المالية  
 النشاطالمنتهية في 

 نسبة المشاركة
 الفعلية

    %

 57.56 عمليات الفندقو 2012ديسمرب  31 والشركات التابعة ذلا( مقفلو)ك .م.ش –ايفا للفنادق وادلنتجعات 

 48.30 فنادق ومنتجعات 2012ديسمرب  31 (مقفلو)ك .م.ش –شركة البحار السبعة للمنتجعات 

 46.32 استثمارات عقارية 2013مارس  31 م.م.ذ –ت اخلليج شركة عقارا

 74.80 خدمات الطَتان 2013مارس  31 والشركة التابعة ذلا( مقفلة)ك .م.ش –شركة ايفا للطَتان 

 90.00 استثمارات عقاريو 2013مارس  31 ل.أ.أس –شركة الدانة العقارية 

 99.70 رات عقاريواستثما 2013مارس  31 ل.أ.أس –شركة ردًن العقاريو 
 

   األرباح أك الخسائربالقيمة العادلو من خالؿ استثمارات  .  6

 :لغرض المتاجرة محتفظ بها 
 مارس 31 

  (غير مدقق) 2013
 ديسمرب 31

  (مدقق) 2012
 مارس 31

 (غَت مدقق) 2012
ك .د ك .د ؾ .د  محلية

 14,245,764   1,864,880  3,197,886  أوراق مالية مسعرة وصناديق مدارة

 881,592   250,619  250,621  اوراق مالية غَت مسعرة

  3,448,507  2,115,499   15,127,356 

       أجنبية

 4,130,357   3,883,870  3,456,383  اوراق مالية مسعرة

  6,904,890  5,999,369   19,257,713 

 :ىي  معادلج ادلرحلي ادلكثف ان ادلبالغ ادلتضمنو يف بيان الدخل
 أشهر المنتهية في الثالثة   

 
   

 مارس 31
 (غير مدقق) 2013

 مارس 31
ك .دؾ .د     (غَت مدقق) 2012

 139,026  (370,750)    أرباح زلققة( / خسائر)

 647,431  (157,547)    ارباح غَت زلققة( / خسائر)

    (528,297)  786,457 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 

 أرباح بيع عقارات تحت التطوير  . 7
بالكامل تطويرىا والتكلفة اليت مت تكبدىا أصبل من قبل اجملموعة لشراء العقارات وإعادة  اإليراداترق بُت أرباح بيع العقارات ربت التطوير الفسبثل 

  :، وىي على النحو التايل  للعمبلء بيعها و
 أشهر المنتهية في الثالثة   
 (غير مدقق) 2013  مارس 31    

 (غَت مدقق) 2012  مارس 31
 ك.د ؾ.د    

 293,100  2,851,878      ادلبيعات إيراد

 (101,421) (2,641,500)    تكلفة ادلبيعات

     210,378  191,679 

 

  لشركة األـا الخاصة بمالكيكالمخففة األساسية  السهم (خسارة)/ ربحية  . 8
خبلل الفًتة بعد  القائمة زون لعدد االسهمعلى ادلتوسط ادلو األم الشركة دبالكي اخلاص الفًتة (خسارة)/ ربح بتقسيم  السهم( خسارة/ )رحبية  ربتسب

 :على النحو التايل ذلك خصم اسهم اخلزينة و
 أشهر المنتهية في الثالثة    
 مارس 31  مارس 31      
      2013  2012 

 (غَت مدقق)  (غير مدقق)      
 (4,765,468)  1,694,220      (ك.د) اخلاص دبالكي الشركة األم الفًتة( خسارة/ )ربح 

 672,430,752   670,486,872    (سهم( )بعد استبعاد اسهم اخلزينة)القائمة ادلتوسط ادلوزون لعدد األسهم 

 (7.09)  2.53  (فلس)السهم األساسية كالمخففة الخاصة بمالكي الشركة األـ ( خسارة/ )ربحية 
 
 

 المعادؿ النقدك النقد  .9
الجل خبلل قصَتة اتستحق الودائع . لبنوك لوارصدة مستحقو وودائع قصَتة األجل البنوك  لدى ارصدةو نقد على والنقد ادلعادليشتمل النقد 

 .اشهر من تاريخ ايداعها وربمل فوائد باالسعار التجاريو السائده  ةثبلث
 
 

   عقارات للمتاجرة  .10

   
 مارس 31

2013 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

  (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (قغَت مدق)
ك .د ك .د ؾ .د   

 312,988  329,633  -   اإلمارات العربية ادلتحدة –شقق سكنية يف ديب 

 5,619,065  5,136,628  5,048,231   عقارات يف جنوب افريقيا

   5,048,231  5,466,261  5,932,053 

 

أف زي )ريزيدنــس ترنك   –(أف زي إي)ريزيدنس وق ـيف وحدات كاملة لكن غَت مباعة من س تتمثل العقارات للمتاجرة الواقعة يف ديب ( أ
 .(إي

بالتكلفة  اراضيإن العقارات للمتاجرة يف جنوب افريقيا عبارة عن قسائم أراضي مشًتاه يف جنوب أفريقيا ألغراض ادلتاجرة هبا وتتكون من  ( ب
 .ومصروفات تطوير خاصة بعقارات غَت مباعة
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 

اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع . 11
مت إعادة تصنيف ىذا اإلستثمار كأصول غَت متداولة .  للمجموعةواحدة من الشركات التابعة  يف يف شركة راديون الند العامة احملدوده %25سبثل نسبة 

اإللتزام خبطة لبيع ىذا اإلستثمار وبالتايل سيتم اسًتداد القيمة الدفًتية من معاملة البيع بدال من  التابعة قد قررتألن إدارة الشركة " بغرض البيع"
. اإلستخدام ادلستمر

 ادلرحلي ادلكثف اجملمعك يف بيان الدخل .د 61,754مت اإلعًتاف بربح مقداره و ىذا اإلستثمار بيع جزء من، مت خبلل الفًتة احلالية  وبناء على ذلك
. قامت اجملموعة يف الفًتة البلحقة للتقارير ادلالية ببيع ىذا اإلستثمار .نتيجة تلك ادلعاملة

 12,876,430ك ونتج عن عملية البيع ربح تقرييب يعادل مبلغ .د 20,737,625ا اإلستثمار دببلغ يعادل ىذ ببيعالحقا لتاريخ التقرير ، قامت اجملموعة 
. سيتم إدراجو ضمن بيان الدخل خبلل الفًتة البلحقةك .د

 
 

   استثمارات متاحو للبيع  .12

   
 مارس 31

2013 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

  (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د ؾ .د   

 5,736,079  3,922,223  4,252,350   اوراق مالية مسعرة

 39,320,058  41,327,965  34,140,710    أوراق مالية غَت مسعرة

   38,393,060  45,250,188  45,056,137 
 
 

ا لعدم توفر مصادر أخرى ديكن اإلعتماد عليها ك مت إدراجها بالتكلفة نظر.د 13,948,053استثمارات بقيمة األوراق ادلالية الغَت مسعرة تتضمن 
مل يرد اىل علم اإلدارة معلومات عن اية  (.ك.د 14,833,280 : 2012 مارس 31ك و .د 12,085,277:  2012ديسمرب  31)لتقدير القيمة العادلة ذلا 

 .اىل إخنفاض قيمة تلك اإلستثماراتظروف قد تؤدي 
 

   عقارات استثمارية  .13

   
 مارس 31

2013 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

  (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د ؾ .د   

 2,591,569  1,858,471  1,879,397   لبنان

 1,013,182  401,800  401,800   األردن

 19,072,526  18,729,771  47,891,218   اإلمارات العربية ادلتحدة

 354,966  354,966  354,966   مصر

 9,167,816  8,942,632  9,102,096   الربتغال

 189,319  175,697  172,530   جنوب افريقيا

   59,802,007  30,463,337  32,389,378 
 

درجة يف وم( مقفلة)ك .م.ش –شركة إيفا للفنادق وادلنتجعات : ذلا إلحدى الشركات الرئيسية التابعةحيث ان اجملموعة تقوم بتجميع البيانات ادلالية 
ديسمرب  31 وهيز ادلايل للمجموعة ـخ ادلركـالصادرة قبل ثبلثة اشهر من تاري الشركة التابعةبناء على البيانات ادلالية لتلك سوق الكويت لبلوراق ادلالية ، 

يها العديد من الشركات التابعة والزميلة والسبب يف ذلك ان الشركة الرئيسية التابعة لد ،واليت مت اإلعبلن عنها يف سوق الكويت لبلوراق ادلالية  2012
سجلت اجملموعة خبلل الفًتة األرباح الناذبة عن إعادة تقدير القيمة  مناسبة للحصول على بياناهتا ادلالية ،خارج دولة الكويت واليت ربتاج اىل فًتة زمنية 

منتجع جرف الصنوبر يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة و يف سبأوارض فندق شللكة  البامل مجَتا ارض للعقارات 2012ديسمرب  31كما يف  العادلة
 .يف دولة الكويت ووفق متطلبات ىيئة اسواق ادلالومرخصُت دلزاولة مهنة التقييم العقاري  من قبل مقيمُت خارجيُت مستقلُت مهايواليت مت تقيالربتغال 
ا قررت إدارة اجملموعة ، كم .للفًتة احلاليةبيان الدخل ادلرحلي ادلكثف  ضمنك .د 19,932,188الربح الناتج من إعادة التقييم والبالغ  تسجيلحيث مت 
اىل  من أعمال رأمسالية قيد التنفيذ فًتة ، ربويل قيمة أرض فندق شللكة سبأ وتكلفة البناء األولية لشركة تابعة يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدةخبلل ال

. ك.د 8,843,016عقارات استثمارية دببلغ 
(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   17 



 
 

              

 
 

  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 

 في شركات زميلة استثمار. 14
 :الشركات الزميلة ىي كما يلي  إن تفاصيل

صافي حقوؽ الملكية كما في      

 اسم الشركة الزميلة
األنشطة 
 الرئيسية

 تاريخ
 اإلمتالؾ

بلد 
 % التاسيس

 مارس 31
2013 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

 (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
 ك.د ك.د ؾ.د     

 يلإبر العقارات احملدوده( يب يت واي)بوشندال 
2006 

جنوب 
 افريقيا

 - - 2,852,073 

 ابريل تطوير العقارات بَتبل بلم للعقارات احملدوده
2006 

جنوب 
 افريقيا

37.33 1 1 - 

خدمات احلج  شركة زمزم للسياحة الدينية 
 والعمره

 سبتمرب
2007 

 50,000 50,000 50,000 20 الكويت

 (يب يت واي)ليجند وايفا للتطوير 
 احملدوده

 يونيو عقاراتالتطوير 
2007 

جنوب 
 افريقيا

50 8,033,099 11,092,418 11,867,904 

 –الشركة الدولية للتمويل 
 مدرجة ( -مقفلة)ك .م.ش

 يوليو سبويل
2008 

 33,556,517 26,050,092 27,208,014 19.36 الكويت

     35,291,114 37,192,511 48,326,494 
 

 1,145,016دببلغ  خسائر : 2012مارس  31)ك .د  48,953دببلغ  خسائرأعمال الشركات الزميلة أعبله  بلغت حصة اجملموعة خبلل الفًتة من نتائج
 75,139خسارة دببلغ ه نتج عنشلا ( مقفلة)ك .م.ش –الشركة الدولية للتمويل من اسهم  %0.27ما نسبتو  بيعبخبلل الفًتة  قامت اجملموعةكما  (.ك.د
(. ك.د 1,197,380بلغ مب بيع خسارة:  2012مارس  31)ك .د

 لشركة ليجندادلسامهُت ادلمنوح  مقابل قرض( ال شيء:  2012مارس  31)ك .د 3,216,178قامت اجملموعة بإحتساب سلصص ىبوط يف القيمة دببلغ 
 .احملدوده ، أدرج ضمن بيان الدخل للفًتة( يب يت واي)فا للتطوير وإي

 
 

   عقارات تحت التطوير  .15

   

 مارس 31
2013 

  (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

  (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د ؾ .د   

 120,302,992  126,837,197  135,736,866   اإلمارات العربية ادلتحدة –عقارات يف ديب 

 9,416,384  7,772,050  6,687,512   عقارات يف جنوب افريقيا

 19,711,552  15,663,592  13,465,558   عقارات يف لبنان 

   155,889,936  150,272,839  149,430,928 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المكثفة المجمعة المرحليو  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 

   أعماؿ رأسمالية قيد التنفيذ  .16

   
 مارس 31

2013 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

  (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د ؾ .د   

 فنادق ، شقق سكنيو وعقارات ذبارية قيد اإلنشاء يف 
 110,799,268  122,156,490  109,224,720  اإلمارات العربية ادلتحدة وجنوب أفريقيا  –ديب   

 
 

 أخرل دائنوف كارصدة دائنة  .17

 

 مارس 31
2013 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

 (دققم)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
 ك.د ك.د ؾ.د 

 4,044,328 5,240,835 6,569,700 فوائد دائنة مستحقة

 18,003,044 17,771,798 17,284,947  ذمم دائنة

 522,580 521,343 521,468 ستحقة توزيعات ارباح م

 6,906,393 7,286,773 7,161,170 التزامات شراء اراضي

 2,391,320 2,391,320 2,419,372 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 7,458,445 7,458,445 7,536,368  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 573,329 573,329 604,498 سلصص الزكاة

 1,736,493 1,572,853 2,206,502 دمة واالجازاتسلصص مكافأة هناية اخل

 73,966 73,966 73,966 سلصص إلتزامات طارئة 

 2,919,726 2,993,455 2,814,968 أسهم شلتازة قابلة لئلسًتداد

 2,028,154 1,807,143 1,706,526 إيرادات مؤجلة 

 11,617,807 11,879,463 11,874,768 حجوزات دائنة 

 5,430,374 4,677,906 3,948,433 ربقة تكاليف بناء مس

 2,874,488 4,482,701 4,348,539 تأمينات مسًتدة عن إلغاء وإعادة بيع الوحدات

 7,375,866 3,967,136 7,075,798 ذمم دائنة أخرى 

 76,147,023 72,698,466 73,956,313 
 

   قركض بنكية  .18

   
 مارس 31

2013 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

 (دققم)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دؾ .د   

 51,500,000 51,000,000 51,000,000   قروض بالدينارالكوييت

 42,125,420 41,374,277 42,497,216   قروض بالدوالر االمريكي

 62,837,645 68,043,800 68,001,346   قروض بالدرىم االمارايت

 14,452,591 14,024,962 13,820,370   قروض باليورو

 20,406,721 17,220,226 15,832,846   قروض بالراند

 431,940 412,591 397,983   قروض باجلنيو االسًتليٍت

   191,549,761 192,075,856 191,754,317 
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  كالشركات التابعة لها
ق المكثفة المجمعةالمرحلي المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 

   قركض بنكية/ تابع   .18
 

 :تستحق القروض أعبله على النحو التايل 

  
 مارس 31

2013 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

 (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دؾ .د  

 23,070,497 29,665,815 56,583,908  خبلل سنة

 168,683,820 162,410,041 134,965,853  أكثر من سنة

  191,549,761 192,075,856 191,754,317 
 

 أسهم خزينة .  19

  

 مارس 31
2013 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

 (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
 49,649 49,513 49,513  (سهمألف )عدد األسهم 

 %6.90 %6.88 %6.88  األسهم ادلصدرة  اىل النسبة

 2,582 2,153 2,475  (ك.ألف د)القيمة السوقية 
 
 

  التزامات رأسمالية  .20
 التزامات إنفاؽ رأسمالي

اإلمارات العربية )اريع العقارية يف كل من ديب بأن تسدد كافة األموال البلزمة لتسديد باقي حصتها من سبويل إنشاء ادلش إلتزامات اجملموعة يوجد على
  :ىي كالتايلمن األموال البلزمة لتمويل تلك ادلشاريع  اجملموعةإن حصة .  وجنوب افريقيا( ادلتحده

 

  
 مارس 31

2013 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2012 

 (مدقق)
 مارس 31

2012 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دؾ .د  

يف شلتلكات وآالت ومعدات واعمال  التوقعات والتعاقدات إللتزامات
 1,652,700 - -  رأمسالية ربت التنفيذ

التوقعات والتعاقدات لبلنفاق الرأمسايل إلنشاء العقارات ربت التطوير 
 41,700,000 37,177,000 37,052,000  وعقارات للمتاجرة

  37,052,000 37,177,000 43,352,700 
 

 :صادر التالية ا لبلنفاق ادلستقبلي من املتتوقع اجملموعة أن سبول التزاماتو
 .بيع عقارات استثمارية ( أ  
 .الدفعات ادلقدمة من العمبلء ( ب
 .زيادة رأس ادلال ( ج
 . احملاصةشركات ت العبلقة والدفعات ادلقدمة من ادلسامهُت ، ادلنشآت ذا( د 
 .اإلقًتاض إذا دعت احلاجة ( ىـ

 .استحقاقهاادلتاحة يف وقت  األفضل وتقديرات اإلدارة دلصادر التمويل على طبيعة مصدر التمويلأعبله  ادلصادر من معدالت التمويل ادلتوقعة تعتمد



 
 

              

 
 

(مقفلة)ؾ .ـ.ش –شركة اإلستشارات المالية الدكلية   20 
  كالشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2013مارس  31

 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ ع تاب
 

 تحليل القطاعات . 21
اليت تتم مراجعتها بانتظام من قبل رئيس صّناع ودبوجب ىذا ادلعيار، فان ارباح القطاع ادلعلنة تستند اىل معلومات التقارير ادلالية الداخلية لبلدارة و. قطاعات التشغيل – 8قامت اجملموعة بتطبيق ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم  يتطلب بان تقوم ادلنشأة بتحديد ( تقارير القطاع – 14معيار احملاسبة الدويل رقم )بادلقابل، فان ادلعيار السابق . القرار التشغيلي من اجل توزيع ادلصادر على القطاع وتقييم ادائو، ومن مث مطابقتها مع ارباح او خسائر اجملموعة ان سياسات القياس اليت تستخدمها اجملموعة لتقارير القطاعات دبوجب ادلعيار . ربديد قطاعات اجملموعة نتج عنو تغيَت يف 8ان تطبيق ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم (. قطاع االعمال والقطاع اجلغرايف)رلموعتُت من القطاعات  ومع ذلك، فان ادلعلومات ادلعلنة لصّناع قرار اجملموعة . وعليو، فقد مت يف سنوات سابقة ربليل معلومات القطاع ادلعلنة خارجيا على اساس جغرايف. تعمل اجملموعة بشكل اساسي يف رلال واحد من االعمال وىو االستثمار  . اناهتا ادلاليةىي نفس السياسات ادلستخدمة يف يب 8الدويل رقم   : مالواالرباح اليت حققتها اجملموعة من قطاعات االع للخسائرفيما يلي ملخص  واإلستشارات العقارية العمولة - بيع وشراء العقارت - العقارات للشركة متطلبات السيولةإدارة  - واألفراد للشركات اإلقراض - استثمار يف أسهم مدرجة دولية - ملكية خاصة - خزينة كاستثمارات .خدمات ادارة - مالية افظتقديرية وغَت تقديرية دلحإدارة  - .صناديق استثمارية دولية مدارة  - دول رللس التعاون اخلليجي والشرق االوسط ومشال افريقيا  يف استثمارات - ادارة االصوؿ :  8فيما يلي قطاعات اجملموعة دبوجب ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم .  أكثر ربديدا على انواع االنشطة االستثماريةلغرض توزيع ادلصادر وتقييم االداء مًتكزة 

 المجموع  أخرل  العقارات  خزينة كاستثمارات  إدارة األصوؿ 
 مارس 31 

2013 

 مارس 31
2012 

 مارس 31 
2013 

 مارس 31
2012 

 مارس 31 
2013 

 مارس 31
2012 

 مارس 31 
2013 

 مارس 31
2012 

 مارس 31 
2013 

 مارس 31
2012 

( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) 
 ك.دالف  ؾ.دالف   ك.دالف  ؾ.دالف   ك.دالف  ؾ.دالف   ك.دالف  ؾ.دالف   ك.دالف  ؾ.دالف  بياف الدخل المرحلي المكثف المجمع

 2,867  19,051   690( 3,370)  2,187  21,729 ( 259) 476  249 216 القطاع ( مصاريف)/ ايرادات 

 2,867  19,051   690( 3,370)  2,187  21,729 ( 259) 476  249 216 القطاع ( خسارة) / ربح

( 7,656)( 20,106)             مصاريف غَت موزعة

 24  2,749              احلصص غَت ادلسيطرة

( 4,765) 1,694              الفترة( خسارة)/  ربح  
 ةالقطاعات الجغرافي

 .سبارس اجملموعة انشطتها إنطبلقا من موقع واحد يف الكويت ، إال أن اصول اجملموعة منتشرة يف مناطق جغرافية سلتلفة من العامل 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 

الجمعية العامة السنوية      .22
. حىت تاريخ ادلوافقة على ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة 2012ديسمرب  31للسنة ادلنتهية يف  اجلمعية العمومية السنوية عقد مل يتم
لفًتة الثبلثة  اجملمعة إن ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة .2012ديسمرب  31تايل، مل يتم ادلوافقة بعد على البيانات ادلالية اجملمعة للسنة ادلنتهية يف وبال

 اجملمعة ىل البيانات ادلاليةعدم موافقة اجلمعية العمومية ع واليت قد تكون ضرورية يف حالال تتضمن أي تعديبلت  2013مارس  31أشهر ادلنتهية يف 
 (.ال شيء: 2011) 2012ديسمرب  31ادلنتهية يف  عن السنةأرباح توزيع اية األم عدم الشركة  اقًتح رللس إدارة. 2012ديسمرب  31للسنة ادلنتهية يف 

 
 

   معامالت مع اطراؼ ذات صلو   .23
اليت ديلكون فيها  وشركاهتاامهُت واعضاء رللس االدارة واالدارة العليا للشركة األم ، أي ادلس صلةسبثل ىذه ادلعامبلت تلك اليت سبت مع اطراف ذات 

 .ادلعامبلت من قبل ادارة الشركة األم  ىذهيتم اعتماد سياسات تسعَت وشروط . حصصا رئيسية 
 :ي كما يلي ه ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية دلعلوماتصلة ادلدرجة ضمن االطراف ذات ألان ادلعامبلت مع ا 

   

 مارس 31
2013 

  (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2012 

  (مدقق)

 مارس 31
2012 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د  ؾ.د :االرصدة المتضمنة في بياف المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

 5,429,626   4,741,193   7,844,519    مستحق من أطراف ذات صلو 

 (17,095,436)  (15,775,238)  (17,611,223)   مستحق اىل أطراف ذات صلو 

 (11,663,637)  (9,943,636)  (9,943,636)   قرض ألجل من طرف ذي صلو

       :المعامالت المتضمنة في بياف الدخل المرحلي المكثف المجمع 

 27,873   56,359    -   مصاريف فوائد

 5,529   28,008   8,296    إيرادات فوائد

  -  267,048   667,621   ع استثمارات متاحة للبيع أرباح يب

         مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة

 182,774   602,407   181,975    للموظفُت منافع قصَتة األجل

        

 

ستحقة من أطراف ذات صلة وادلبالغ الناذبة عن ربويل األموال مدرجة ضمن ادلبالغ امل الفًتةان أرصدة االطراف ذات الصلة القائمة يف هناية  
. ادلستحقة إىل أطراف ذات صلة 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 يو المكثفة المجمعة المرحل المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 
 
 
 

 أىداؼ ادارة مخاطر رأس الماؿ. 24
 31ة للسنة ادلنتهية يف ـمجيع النواحي ادلتعلقة باىداف وسياسات ادارة ادلخاطر ادلالية للمجموعة متفقة مع تلك ادلفصح عنها يف البيانات ادلالية اجملمع

.  2012ديسمرب 
 تصنيف االدكات المالية   24.1

 :بالغ ادلدرجة لؤلصول واخلصوم ادلالية للمجموعة كما تظهر يف بيان ادلركز ادلايل اجملمع على النحو التايل يتم تصنيف امل
 2013 مارس 31   

 (غير مدقق)
القيمة      

 العادلة
القيمة  
 الدفترية

 ؾ.ألف د ؾ.ألف د    األصوؿ المالية
 13,889 -    النقد والنقد ادلعادل

 251 6,654  لعادلة من خبلل األرباح او اخلسائرإستثمارات بالقيمة ا

 21,538 -    مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 2,606 -    قروض مدينة

 7,845 -    مستحق من اطراف ذات صلو

 13,948 24,445    استثمارات متاحة للبيع

    31,099 60,077 

      

      الخصـو المالية

 76,147 -    دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 17,611 -    مستحق اىل اطراف ذات صلو

 9,944 -    قرض الجل من طرف ذي صلو

 191,550 -    قروض بنكية

 142,664 -   دفعات مستلمة مقدما من عمبلء 

    - 437,916 

. تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفًتية لؤلدوات ادلالية تقارب قيمتها العادلة 
(مقفلة)ؾ .ـ.ش –مالية الدكلية شركة اإلستشارات اؿ  23 



 
 

              

 
 

  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 

 أىداؼ ادارة مخاطر رأس الماؿ/ تابع  . 24
 المقاسة بالقيمة العادلة االدكات المالية   24.2

 . عادلةيوضح اجلدول التايل االصول واخلصوم ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة ضمن بيان ادلركز ادلايل اجملمع وفقا للتسلسل اذلرمي للقيمة ال
ستخدمة يف قياس القيمة العادلة لبلصول يقوم التسلسل اذلرمي بتصنيف االصول واخلصوم ادلالية اىل ثبلثة مستويات استنادا اىل امهية ادلدخبلت امل

 : فيما يلي مستويات التسلسل اذلرمي للقيمة العادلة. واخلصوم ادلالية
 .يف اسواق نشطة الصول او خصوم شلاثلة( غَت معدلة)اسعار مدرجة  : 1مستوى  -
( كاالسعار)صول اواخلصوم سواء بصورة مباشرة واليت ديكن تتبعها لبل 1معطيات غَت االسعار ادلدرجة ادلتضمنة يف مستوى  : 2مستوى  -

 ( . معطيات متعلقة باألسعار)او بصورة غَت مباشرة 
 (.معطيات غَت قابلة للمراقبة)معطيات لبلصول او اخلصوم اليت ال تستند اىل معلومات سوقية ديكن تتبعها  : 3مستوى  -

 .يده بناء على ادىن مستوى للمعطيات اذلامة اليت أدت اىل قياس القيمة العادلةادلستوى الذي تصنف ضمنو االصول او اخلصوم ادلالية يتم ربد

القيمة العادلة  مت تصنيف رلاميع االصول واخلصوم ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة يف بيان ادلركز ادلايل اجملمع حسب التسلسل اذلرمي ادلستخدم لقياس
 : كما يلي

 (غير مدقق) 2013 مارس 31
 المجموع  3مستول   2مستول   1مستول  ايضاح 

 ؾ.الف د  ؾ.الف د  ؾ.الف د  ؾ.الف د  :االصوؿ
        استثمارات بالقيمة العادلة من خالؿ األرباح اك الخسائر 

         استثمارات زلتفظ هبا للمتاجرة
         :زللية 

 3,198  -  -  3,198 ب+ أ  أوراق مالية مسعره وصناديق مدارة

         :اجنبية 

 3,456  -  -  3,456 أ اوراق مالية مسعرة

         

         اصوؿ مالية متاحة للبيع

 4,252  -  -  4,252 أ اوراق مالية مسعره

 1,325  -  1,325  - ب صناديق مداره

 18,868  18,868  -  - ج اوراق مالية غَت مسعره

  10,906  1,325  18,868  31,099 

 -  -  -  - د خصـو اؿ

 31,099  18,868  1,325  10,906  صافي القيمة العادلة 
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  كالشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2013مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  لماليةا معلوماتيضاحات حوؿ اؿإ/ تابع 
 
 

 أىداؼ ادارة مخاطر رأس الماؿ/ تابع  . 24
 االدكات المالية المقاسة بالقيمة العادلة/ تابع    24.2

 

 . خبلل فًتة التقارير ادلالية 2و  1مل تكن ىنالك ربويبلت جوىرية بُت ادلستويُت 
 القياس بالقيمة العادلة   

 . ادلستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مل تتغَت بادلقارنة مع فًتة التقارير ادلالية السابقةالطرق وتقنيات التقييم  
 اكراؽ مالية مسعرة( أ

كما مت ربديد القيم العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير . مجيع االسهم العادية ادلدرجة يتم تداوذلا عموما يف اسواق االوراق ادلالية
 . ليةادلا
 صناديق مدارة( ب

تاريخ التقارير استثمارات الصناديق احمللية ادلدارة تتكون اساسا من اوراق مالية زللية مسعرة مت ربديد قيمها العادلة بالرجوع اىل آخر عروض اسعار ب
 . ادلالية

 اكراؽ مالية غير مسعرة ( ج
كما يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طرق سلتلفة . درجة يتم قياسها بالقيمة العادلةتتضمن البيانات ادلالية اجملمعة ملكيات يف اوراق مالية غَت م

 . مثل طريقة التدفقات النقدية ادلخصومة واليت تتضمن بعض االفًتاضات غَت ادلدعومة من اسعار او معدالت سوقية مرصودة 
 خصـو مالية( د

 . ليس لدى اجملموعة اية خصوم مالية بالقيمة العادلة
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. ادلالية للفًتة احلالية  ادلعلوماتمت اعادة تصنيف بعض ارقام ادلقارنة لتتوافق مع عرض 
تؤثر على صايف  مل اكما انو. ئج التشغيل للفًتة السابقةوحقوق ادللكية ، ونتا، على البيانات اجملمعة لصايف االصول  التصنيف تلكتؤثر اعادة  مل

. والنقد ادلعادل لتلك الفًتة السابقةالنقص يف النقد 
 


