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 حلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المر
 
 

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

الكويـت 
 

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

 التسعةوالتغريات يف حقوق ادللكية والتدفقات النقدية لفًتة والدخل الشامل للدخل  ادلتعلقة بو ادلرحلية ادلكثفة اجملمعةوالبيانات  2012 سبتمرب 30يف 
ألساس العرض وفقا  دلكثفة اجملمعةا دارة ىي اجلهة ادلسؤولة عن اعداد وعرض تلك ادلعلومات ادلالية ادلرحليةاالان . أشهر ادلنتهية يف ذلك التاريخ

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

 نطاق ادلراجعة
تتضمن ". للمنشأة ات ادلالية ادلرحلية من قبل مدقق احلسابات ادلستقلممراجعة ادلعلو"ادلتعلق مبهام ادلراجعة  2410قمنا مبراجعتنا وفقا للمعيار الدويل 

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

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

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

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

 تقرير المراجعة حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
حسبما وصل اليو علمنا واعتقادنا مل تقع ،  السجبلت احملاسبية للشركةمع  متفقة ادلكثفة اجملمعة ادلرحليةادلالية  ادلعلوماتاستنادا اىل مراجعتنا ، فإن 

نظام األساسي للشركة ال الحكام أو 1960 عامألحكام قانون الشركات التجارية لسلالفات  2012 سبتمرب 30اشهر ادلنتهية يف  التسعةفًتة خبلل 
. مركزىا  ادلايل علىأو  لشركةانشاط  علىمادي  قد يكون لو تأثري على وجوما لو والتعديبلت البلحقة

 

والتعديبلت الآلحقة لو يف شأن  1968لسنة  32ألحكام القانون رقم  ، مل يرد اىل علمنا وجود أية سلالفات جوىريةمراجعتنا كذلك، ومن خبلل 
 .2012 سبتمرب 30ادلنتهية يف  اشهر التسعةفًتة الل ــخ ليمات ادلتعلقة بوالنقد وبنك الكويت ادلركزي وتنظيم ادلهنة ادلصرفية والتع

 
 
 

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

 الشرق األوسطرودل   القطامي والعيبان وشركاىم – جرانت ثورنتون

زلاسبون عادليون  – برقان  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   2 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المجمع المرحلي المكثف بيان الدخل
 

في نتهيةالثالثة أشهر الم   ية فياشهر المنته التسعة    
  

 
اتايضاح  

سبتمبر 30  
2012 

(غير مدقق)  
سبتمرب 30  

2011 

(غري مدقق)  

سبتمبر 30   
2012 

(غير مدقق)  
سبتمرب 30  

2011 

(غري مدقق)  
ك.د االيرادات  ك.د  ك.د   ك.د   

 428,491  353,803   32,070  143,987   ادات فوائد وما شاهبهاريإ

 870,183  421,948   57,819  48,837   تعاب إدارة وعموالتأإيرادات 

 1,167,477  702,239   10,702  23,626   يرادات توزيعات أرباح إ

صايف الدخل من عمليات الفندقة واخلدمات ادلتعلقة 
 3,358,401  2,613,279   ¤ 1,042,334  1,458,271   هبا

من استثمارات بالقيمة  (اخلسائر)/ صايف األرباح
 و اخلسائرالعادلة من خبلل األرباح  أ

 
 
5  1,241,730 (835,053 )  1,191,857 (2,290,881 )

 -  2,091,372   -  1,341,678  10أرباح بيع أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

( 1,110,957) 1,187,098  ( 205,649) 1,187,098  12من عقارات استثمارية  (ئراخلسا/ )األرباحصايف 

 6,894,038  315,815   489,588  124,136  6 أرباح بيع عقارات حتت التطوير

  -( 2,576,437)   - (189,695) 13يف شركة زميلة حصص خسائر بيع 

 (1,461,721)( 1,058,486)  (665,332) 8,197  13 شركات زميلة( خسائر/ ) أرباححصة من 

 (260,332) 200,170   (401,653) 128,581   بيع استثمارات متاحة للبيع (خسائر/ ) أرباح

عن سلالفة العمبلء لبنود  ةناتج ارباح( / خسائر)
 التعاقد البيعية للوحدات السكنية ادلباعة

 

14 (42,940) (257,584)   796,992  3,714,043 

 75,603 ( 368,545)  (416,568) (234,940)  ارباح حتويل عملة أجنبية( / خسائر)

 4,070,826  1,851,343   1,038,752  1,119,253   إيرادات أخرى

 15,455,171  7,722,448   (110,574) 6,357,819    ( الخسائر/ ) اإليرادات مجموع

       المصاريف واألعباء األخرى

 9,113,063  5,834,177   2,332,665  2,417,087   مصروفات فوائد وما شاهبها

 4,907,070  3,034,964   1,503,662  1,672,790   كاليف ادلوظفني وادلصاريف ادلتعلقة هبات

 6,007,296  6,259,463   1,867,139  2,756,802   تشغيل أخرى مصروفات

 6,577,411  1,211,706   5,919,875  213,432  11 ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 332,982  -   -  -  ىبوط يف قيمة الشهرة 

 581,987  -    -  -  سلصص التزامات طارئة

 1,709,578  1,021,098   534,255  546,098   ستهبلكا

 29,229,387  17,361,408   12,157,596  7,606,209   جموع المصاريف واألعباء األخرىم

الخسارة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

ومخصص الزكاة والضرائب على الشركات 
( 13,774,216)( 9,638,960) ( 12,268,170) (1,248,390)  التابعة األجنبية

 843,941  712,365   160,693  553,384   ضرائب على شركات تابعة أجنبية

 (4,630) -   31,705   -  صة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ح

 (5,144) -   ¤ 35,016   -  سلصص الزكاه

 (12,862) -   87,539   -  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (12,952,911)( 8,926,595)  (11,953,217) (695,006)  خسارة الفترة

       :الى  موزعة

 (14,111,824)( 9,977,267)  (10,289,285) (976,144)  مالكي الشركة األم

 1,158,913  1,050,672   (1,663,932) 281,138   احلصص غري ادلسيطرة

 (12,952,911)( 8,926,595)  (11,953,217) (695,006)  خسارة الفترة

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة 
 (فلس)بمالكي الشركة االم 

 

7 (1.46) (15.31 ) (14.90 )(21.02 )
 

 .اجملمعة ادلكثفة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 20  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 

 

 

 
 

 
(مقفلة)ك .م.ش –لية الدولية شركة اإلستشارات الما  3 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 
 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع 

    
 

في نتهيةالثالثة أشهر الم  اشهر المنتهية في التسعة    

سبتمبر 30   
2012 

(غير مدقق)  

سبتمرب 30  
2011 

(غري مدقق)  

سبتمبر 30   
2012 

(غير مدقق)  

سبتمرب 30  
2011 

(غري مدقق)  
ك.د  ك.د  ك.د   ك.د   

 (12,952,911)( 8,926,595)  (11,953,217) (695,006) خسارة الفًتة

      :شاملة أخرى  ايرادات

 (3,689,758)( 296,577)  (2,323,083) (952,878) فروق العملة الناجتة عن حتويل العمليات األجنبية

      :استثمارات متاحة للبيع 

 (2,242,271) 7,147,186   (1,370,938) 6,669,693  صايف التغري يف القيمة العادلة خبلل الفًتة  -

( 793,916) -   -   - احملول اىل بيان الدخل ادلرحلي ادلكثف اجملمع نتيجة البيع  -

الدخل ادلرحلي ادلكثف اجملمع نتيجة   احملول اىل بيان            -
 6,577,411  1,211,706   5,919,875  213,431  اذلبوط يف القيمة             

شاملة أخرى من  ايرادات ( / خسائر)حصة يف   -
 504,822  210,074   489,044  (1,556,215) الشركات الزميلة     

 356,288  8,272,389   2,714,898  4,374,031  امجايل اإليرادات الشاملة األخرى 

 (12,596,623)( 654,206)  (9,238,319) 3,679,025  للفترة الشاملة (الخسائر) / االيرادات إجمالي

      :مخصص كما يلي 

 (13,755,536)( 1,704,878)  (7,574,387) 3,397,887  مالكي الشركة األم

 1,158,913  1,050,672   (1,663,932) 281,138  احلصص غري ادلسيطرة

  3,679,025 (9,238,319)  (654,206 )(12,596,623) 

 

 
 
 
 .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 20  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 

 

 

 
 

 
(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   4 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثف
 
 

 

 سبتمبر 30
2012 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2011 

 (مدقق)

 سبتمرب 30
2011 

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

 9,086,475  7,721,094  17,543,083  8 والنقد ادلعادلنقد ال

 23,008,952  19,428,740  5,989,265  5 استثمارات بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر

 41,309,808  24,802,425  23,205,620   مدينون وأرصدة مدينة اخرى

 5,142,164  4,575,878  3,998,050   قروض مدينة

 8,028,805  5,416,036  6,201,235  22 مستحق من أطراف ذات صلة

 6,658,319  5,683,758  5,439,901  9 عقارات للمتاجرة

  -  - 8,921,965 10 أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع

 44,488,520  41,926,305  49,601,461  11 متاحة للبيع استثمارات

 15,211,654  32,233,502  30,767,008  12 عقارات استثمارية

 65,044,591  60,491,843  45,381,966  13 ركات زميلةاستثمار يف ش

 48,681,552  48,679,192  48,677,247   الشهرة

 142,162,700  147,065,367  150,195,317  14 عقارات حتت التطوير

 92,531,360  103,680,584  118,009,584 15 اعمال رأمسالية قيد التنفيذ

 38,940,100  38,206,303  36,966,653   وآالت ومعدات شلتلكات

 540,295,000  539,911,027  550,898,355   االصول  إجمالي

     الملكيةوحقوق الخصوم 

     الخصوم

 80,683,964  83,268,171  75,254,340  16 دائنون وأرصدة دائنة اخرى

 13,924,362  4,087,874  16,451,582  22 مستحق إىل أطراف ذات صلة

 1,720,000  11,663,637  11,663,637  22 جل من طرف ذي صلةض ألقر

 182,869,034  187,167,736  193,314,715   17 قروض بنكية

 132,974,705  131,670,784  134,166,977   دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 412,172,065  417,858,202  430,851,251   الخصومإجمالي 

 



 

 

 

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –لمالية الدولية شركة اإلستشارات ا  5 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

  المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثف/ تابع 
 
 
 

 
 

 سبتمبر 30
2012 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2011 

 (مدقق)

 سبتمرب 30
2011 

 (ققغري مد)
 ك.د ك.د ك.د اتيضاحإ الملكيةحقوق 
     الشركة األم الملكية الخاصة بمالكيحقوق 

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

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

 (32,801,541) (32,896,967) (32,800,579) 18 أسهم خزينة

 61,649,505  61,649,505  61,649,505   اختياريو احتياطي قانوين

 2,881,936  4,094,149  12,663,115   التغريات ادلًتاكمة يف القيمة العادلة 

 (4,514,498) (4,497,382) (4,793,959)  عملة أجنبية حتويلاحتياطي 

 (82,394) (6,721,619) (17,580,692)  خسائر مًتاكمة 

 111,106,069  105,600,747  103,110,451   األم  الشركة لخاصة بمالكيالملكية اإجمالي حقوق 

 17,016,866  16,452,078  16,936,653   الحصص غير المسيطرة

 128,122,935  122,052,825  120,047,104   اجمالي حقوق الملكية

 540,295,000  539,911,027  550,898,355   الملكيةوحقوق  الخصوم جموعم

 53,321,262  78,763,582  73,606,501   بات األمانةحسا

 

 
 
 

 جاسم البحرطالل   صالح صالح السلمي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 
 
 .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 20  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –كة اإلستشارات المالية الدولية شر  6 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30

 

  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق    
 

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 
 
 
 لمالرأس ا

عالوة اصدار 
 اسهم

 
 

 أسهم خزينه

 
 احتياطي
 قانوني

 واختياري

التغيرات 
 المتراكمة في
 القيمة العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 خسائر متراكمة أجنبية

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

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

 (8,926,595) 1,050,672  (9,977,267) (9,977,267)  - - -  - - - ربح الفًتة( / خسارة) 

 8,272,389   - 8,272,389   - (296,577) 8,568,966 -  - - - شاملة اخرى (خسائر/ ) ايرادات 

 (654,206) 1,050,672  (1,704,878) (9,977,267) (296,577) 8,568,966 -  - - - الشاملة للفًتة( اخلسائر/ )رلموع االيرادات  

( 4,453,804) - ( 4,453,804)  -  - - - ( 4,453,804)- -  شراء اسهم خزينة 

 4,550,192  -  4,550,192  -  - - -  4,550,192 - -  بيع أسهم خزينو 

( 154,897) - ( 154,897)( 154,897) - - -  - - -  بيع أسهم خزينة خسارة 

( 726,909) - ( 726,909)( 726,909) - - -  - - - شركة تابعة يف خسارة ناجتة عن بيع جزء من اسهم  

 (566,097) (566,097)  -  -  - - -  - - - احلصص غري ادلسيطرةالتغري يف  

 120,047,104  16,936,653  103,110,451  (17,580,692) (4,793,959) 12,663,115 61,649,505 (32,800,579) 11,973,061 72,000,000 (غير مدقق) 2012 سبتمبر 30في الرصيد كما  

 
 
 



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   7 
ة لهاوالشركات التابع   

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

  المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق / تابع 
 
 
 

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 

 

 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم

 
 

أسهم 
 خزينه 

 
 احتياطي
 قانوني
 ريواختيا

التغيرات 
 المتراكمة في
 القيمة العادلة

احتياطي 
 عملة تحويل

 أجنبية

 
 ارباح 
/  مرحلة

خسائر )
 (متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 
 

الحصص  
 غير المسيطرة

 
 
 
 

 المجموع
 ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د ك.د  
 143,924,732  18,972,025  124,952,707   14,137,282  (824,740) (1,164,110) 61,649,505 (32,818,291) 11,973,061 72,000,000 (مدقق) 2011 يناير 1في الرصيد كما  

 (12,952,911) 1,158,913 (14,111,824) (14,111,824)  -  - -  - - - ربح الفًتة( / خسارة) 

 356,288    - 356,288   - (3,689,758) 4,046,046   -  - - - شاملة اخرى (خسائر/ )ايرادات  

 (12,596,623)  1,158,913 (13,755,536)  (14,111,824) (3,689,758) 4,046,046  -  - - - الشاملة للفًتة( اخلسائر/ )االيرادات رلموع  

 (2,596,061)   - (2,596,061)   -  -  - - (2,596,061) - - شراء اسهم خزينة 

 2,612,811    - 2,612,811    -  -  - - 2,612,811  - - بيع أسهم خزينو 

 (99,355)   - (99,355)  (99,355)  -  - -  - - - بيع أسهم خزينة خسارة 

 (8,497)   - (8,497)  (8,497)  -  - -  - - - شركة تابعةيف خسارة ناجتة عن بيع جزء من أسهم  

 (3,114,072)  (3,114,072)   -  -  -  - -  - - - احلصص غري ادلسيطرةالتغري يف  

 128,122,935   17,016,866  111,106,069  (82,394) (4,514,498)  2,881,936  61,649,505 (32,801,541) 11,973,061 72,000,000 (غير مدقق) 2011 سبتمبر 30في الرصيد كما  

 
  .ادلكثفة اجملمعة ةادلرحلي ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه امل 20  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   8 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 
 

 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
 
 
 
 
 

 

 

 يـالمنتهية فاشهر  التسعة
 (غير مدقق) 2012  رسبتمب 30

 

 يـادلنتهية فاشهر  التسعة
 (غري مدقق) 2011  سبتمرب 30

 ك.د  ك.د  أنشطة التشغيل
 (14,111,824)  (9,977,267)  مبالكي الشركة االم ةخسارة الفًتة اخلاص

     :عديبلتت

 260,332   (200,170)  متاحة للبيع بيع استثماراتخسائر ( / ارباح)

 1,110,957  ( 1,187,098) اخلسائر من عقارات استثمارية ( / األرباح)صايف 

 (6,894,038)  (315,815)  ارباح بيع عقارات حتت التطوير

  -  (2,091,372) ارباح بيع أصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 6,577,411   1,211,706   ىبوط يف قيمة استثمارات متاحة للبيع

 332,982   -  ىبوط يف قيمة الشهرة 

 (1,167,477)  (702,239)   ايرادات توزيعات أرباح

 (428,491)  (353,803)  ايرادات فوائد وما شاهبها

 9,113,063   5,834,177   مصروفات فوائد وما شاهبها

 755,575   87,677  سلصصات التزامات طارئة واخرى 

 1,709,578   1,021,098   استهبلك

  -  2,576,437  لة خسائر بيع حصص يف شركة زمي

 1,461,721   1,058,486   زميلة حصة من خسائر شركات

( 75,603)  368,545   حتويل عملة أجنبية( أرباح/ )خسائر 

  (2,669,638)  (1,355,814) 

     :التشغيلية  األصول والخصومالتغيرات في 

 (1,510,275)  13,439,475   بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر استثمارات

 12,440,576   1,596,805   مدينون وارصدة مدينة اخرى

 2,958,776   498,638   قروض مدينة

 5,813,698   (785,198)  مستحق من أطراف ذات صلة

 3,030,880   243,857   عقارات للمتاجرة

 (6,618,441)  (8,013,831)  دائنون وارصدة دائنة اخرى

 555,910   12,363,707   راف ذات صلةمستحق إىل أط

 1,410,437   2,496,193   دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 16,725,747   19,170,008   أنشطة التشغيلالناتج من  النقد

 1,167,477   702,239   توزيعات ارباح مستلمةايرادات 

 428,491   353,803   ايرادات فوائد وما شاهبها مستلمة

 (9,113,063)  (5,834,177)  فات فوائد وما شاهبها مدفوعةمصرو

 9,208,652   14,391,873   أنشطة التشغيلالناتج من  صافي النقد



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   9 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (مدققةغير ) 2012 سبتمبر 30
 

 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية/ تابع 
 
 

 

 ايضاح

 يـالمنتهية فاشهر  التسعة
 (غير مدقق) 2012  سبتمبر 30

 

 يـادلنتهية فاشهر  التسعة
 (غري مدقق) 2011  سبتمرب 30

 ك.د  ك.د  أنشطة االستثمار
  -  2,558,212  احملصل من بيع استثمارات يف شركة زميلة 

 163,845   57,379   رلمعةتابعة  احملصل من بيع أسهم يف شركة

  -  5,295,990  احملصل من بيع اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 (1,735,836)  (3,218,328)  صايف التغري على اإلستثمار يف شركات زميلة 

 (16,353,721)  (5,267,021)  صايف احلركة على عقارات حتت التطوير

 (13,028,840)  (13,705,957)  ضافات على اعمال رأمسالية قيد التنفيذصايف اإل

 (1,196,364)  218,553   صايف التغري على شلتلكات وآالت ومعدات

 11,261,854   1,669,924   احملصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 (387,744)  (1,787,650)  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 2,533,047   2,307,310   عقارات استثماريةاحملصل من بيع 

 (18,743,759)  (11,871,588)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     أنشطة التمويل

 38,912,988   18,534,418   قروض بنكية مستلمة

 (31,914,621)  (12,493,273)  مسددة بنكية قروض

 (2,127,501)  (299,713)  التغري يف احلصص غري ادلسيطرة

 (2,596,061)  (4,453,804)  شراء أسهم خزينة

 2,513,456   4,395,294   احملصل من بيع أسهم خزينة

 (9,333,161)  1,618,782   أجنبية عملة حتويلاحتياطي صايف احلركة على 

 (4,544,900)  7,301,704   أنشطة التمويل (المستخدم في/ ) الناتج من صافي النقد

 (14,080,007)  9,821,989   يف النقد والنقد ادلعادل (النقص/ )الزيادة  صايف

 23,166,482   7,721,094  8  الفًتةيف بداية  والنقد ادلعادلالنقد 

 9,086,475   17,543,083  8 الفترةفي نهاية  والنقد المعادلالنقد 

 
  .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتن ىذه املتشكل جزءا م 20  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   10 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 
  المكثفة المجمعة المرحليه المالية معلوماتيضاحات حول الإ
 
 
 األم تأسيس ونشاط الشركة . 1

لسنة ( 15)وفقا لقانون الشركات التجارية رقم  1974يناير  31 بتاريخ ("الشركة األم " ) (مقفلة) ك.م.ش –تأسست شركة اإلستشارات ادلالية الدولية 
ا للتشريعات الصادرة من بنك الكويت ادلركزي إن الشركة األم ىي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق. والتعديبلت البلحقة لو  1960

. دولة الكويت ،  13047الصفاة ،  4694ب .ص :ىو  ادلسجل الشركة األم مكتب عنوانإن  .ونظامها األساسي 
، واالقًتاض ، واالقراض والدوليو ،يف تقدمي خدمات االستشارات ادلالية ، وادلتاجره يف االوراق ادلاليو احملليو  بصفة رئيسية يتمثل نشاط الشركة األم

 .واصدار الضمانات ، وادارة صناديق االستثمار واحملافظ االستثماريو والتعامل بالعقود اآلجلة
خ ـدار بتاريـلئلص  2012 سبتمرب 30ي ـف  ةـر ادلنتهيـاشو  التسعة لفًتة ادلكثفة اجملمعة ادلالية ادلرحلية علوماتامل االم إدارة الشركةاعتمد رللس 

........................... 
 
 

  أساس العرض .  2
وتعليمات بنك الكويت ادلركزي  "التقرير ادلايل ادلرحلي" – 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  ينةالقروض ادلدتتفق سلصصات 

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

  .بإستثناء ما خيص تطبيق ادلعايري والتفسريات اجلديدة وادلعدلة كما ىو موضح أدناه 2011ديسمرب  31يف  للسنة ادلنتهية ادلدققة للمجموعة
للحصول على معلومات  .  2012ديسمرب  31اليت ميكن توقعها للسنة ادلنتهية يف  اشهر ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التسعةإن نتائج التشغيل لفًتة 

  . 2011ديسمرب  31للسنة ادلنتهية يف  هبا واإليضاحات ادلتعلقةإضافية، يتم الرجوع اىل البيانات ادلالية اجملمعة ادلدققة 
 .لشركة االم لوىي العملة االساسية ( ك.د)مت عرض ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة بالدينارالكوييت 

 

 أسس التجميع 
كل على حده وذلك بعد حذف األرصدة وادلعامبلت بني ( 4ايضاح )مت جتميع ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة للشركة األم والشركات التابعة ذلا 

ية موحدة من قبل شركات اجملموعة لتسجيل ادلعامبلت ادلتشاهبة مت استخدام سياسات زلاسب. شركات اجملموعة واألرباح غري احملققة بالكامل 
. واألحداث األخرى اليت تتم يف ظروف مشاهبة يف تلك الشركات 

 
 

 

 
 
 



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   11 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 

 أساس العرض/ تابع  .  2
والتعديالت خالل الفترة ( IASB)تطبيق المعايير الجديدة المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 

: ادلعدلة التالية خبلل الفًتةقامت اجملموعة بتطبيق ادلعايري الدولية للتقارير ادلالية 
 معدل -االفصاحات   –ادلالية األدوات: (7) رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار

االفصاحات ىي جزء من نتاج ادلراجعة الشاملة على األنشطة خارج  –األدوات ادلالية : ( 7)ان التعديبلت على ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
على سبيل ادلثال، ادلعامبلت )ستسمح تلك التعديبلت على حتسني ادراك قارئ البيانات ادلالية حول حتويبلت األصول ادلالية .  ايلبيان ادلركز امل

افصاحات اضافية عندما  التعديلكما يتطلب .  مبا يف ذلك ادراك ما اذا كان ىناك أية سلاطر زلتملة وتأثريىا عند حتويل تلك األصول( ادلالية
وال يتوقع أن يكون لتبين تلك التعديبلت أي أثر جوىري على ادلركز ادلايل أو نتائج .  امبلت التحويل اجلزئية قد دتت يف هناية الفًتة ادلاليةتكون مع

. أعمال اجملموعة
 

 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد
دلرحلية ادلكثفة اجملمعة، مت اصدار بعض ادلعايري والتعديبلت والتفسريات  اجلديدة من قبل رللس ادلعايري بتاريخ ادلصادقة على تلك ادلعلومات ادلالية ا

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

ت وادلعايري اليت اجلديد أو التعديل أو التفسري ادلتوقع أن يكون لو ارتباط بالبيانات ادلالية للمجموعة وكما ىي مبينة أدناه وىناك أيضا بعض التفسريا
 .ادلالية للمجموعةصدرت ولكن ليس من ادلتوقع أن يكون ذلا تأثري مادي على البيانات 

 ادلعيار أو التفسري
يفعل للسنوات ادلالية 

 اليت تبدأ يف
 2012يوليو  1 تعديل –عرض البيانات ادلالية : (1)معيار احملاسبة الدويل رقم 
شركات زميلة   –معدل باالستثمارات  –االستثمار يف الشركات الزميلة : (28)معيار احملاسبة الدويل قم 

 وشركات زلاصة    
 2013يناير  1

 2015يناير  1 التصنيف والقياس -األدوات ادلالية(: 9)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
 2013يناير  1االفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى  (:12)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 
  2013يناير  1 قيمة العادلةقياس ال (:13)ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم 

 ادلالية البيانات عرض : (1)رقم  الدويل احملاسبة معيار
من الشركات أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات الشاملة األخرى ادلدرجة ضمن بيان الدخل ( 1)يتطلب التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم 

 :الشامل اجملمع بناء على ادلعطيات التالية
من احملتمل أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل اجملمع يف الفًتات الآلحقة، و    (   أ

.  ليس من احملتمل أن يتم حتويلها اىل بيان الدخل اجملمع يف الفًتات الآلحقة(    ب  
 .وستقوم اجملموعة بتغيري عرض مكونات بيان الدخل الشامل اجملمع مبا يتوافق مع ىذا التعديل عند تفعيلو

 

 

 



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –كة اإلستشارات المالية الدولية شر  12 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 

 
  أساس العرض/ تابع  . 2

مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد  من درةالمعايير المص/ تابع 
 احملاصة وشركات الزميلة الشركات يف االستثمار: اىل تعديلو مت  –الزميلة الشركات يف االستثمار(: 28) رقم الدويل احملاسبة معيار
ولكن مل تتغري طريقة حقوق ادللكية ( 28)الدويل رقم  التعديبلت، مت ادراج االستثمار يف شركات احملاصة ضمن معيار احملاسبة تلك نتائج على بناء

 .ضمن نفس ادلعيار
 ادلالية األدوات(: 9) رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار
ل ليصبح ساري التحقق والقياس بكاملو هبذا ادلعيار البدي –األدوات ادلالية (: 39)الدولية استبدال معيار احملاسبة الدويل رقم  احملاسبة معايري جلنة تنوي

 :اجلزء األول من ادلرحلة األوىل ذلذا ادلشروع حيث أن مراحلو ىي( 9)وميثل ادلعيار . 2015يناير  1ادلفعول على الفًتات ادلالية اليت تبدأ يف 
 القياس والتصنيف: ادلرحلة األوىل 

 طريقة اخنفاض القيمة: ادلرحلة الثانية 

 زلاسبة التحوط: ادلرحلة الثالثة 

 .ىناك مشروع منفصل يتعامل مع االستبعادكما يوجد 
 2009ديسمرب  30يخ بالرغم من أن التطبيق ادلبكر ذلذا ادلعيار مسموح بو، أصدرت اللجنة الفنية ادلنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا بتار

. اصدار كافة مراحل ىذا ادلعيار لتأجيل التطبيق ادلبكر ذلذا ادلعيار حىت اشعار آخر، وذلك بسبب عدم االنتهاء من
 

 االفصاح عن احلصص يف ادلنشآت األخرى(: 12) رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار
يعرض ىذا ادلعيار متطلبات افصاحات متماثلة للشركات التابعة وشركات احملاصة . مت تصميم ىذا ادلعيار الستكمال ادلعايري اجلديدة األخرى

ية ان متطلبات االفصاح ذلذا ادلعيار كثرية وسوف تؤدي اىل افصاحات مبالغ جوىر. ضافة اىل الشركات ادلهيكلة غري اجملمعةوالشركات الزميلة باال
يهدف االفصاح وفق ادلعيار الدويل . كمنشآت ذات أغراض خاصة 12ت ادلهيكلة سابقا ضمن التفسري رقم مت تعريف ادلنشآ. لبعض الشركات

. اىل عرض ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركة من خبلل حصصها يف ادلنشآت األخرى بشكل أكثر شفافية 12للتقارير ادلالية رقم 
 

 العادلة القيمة قياس(: 13) رقم ادلالية للتقارير الدويل ادلعيار
 وتوضيح بيان خبللو من يتم حيث لةالعاد القيمة تعريف بتوضيح ادلعيار ىذا قام ولكن بند، ألي العادلة للقيمة تقدير أي على( 13) ادلعيار يؤثر لن

. أعماذلا نتائج أو للمجموعة ادلايل ادلركز على جوىري تأثري أي ادلعيار ىذا لتطبيق يكون أن يتوقع وال.  العادلة القيمة مقاييس افصاحات
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
االفتراضات والتقديرات  .    3

ر على تطبيق السياسات احملاسبية ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وعمل تقديرات وافًتاضات تؤث ادلعلوماتإن إعداد 
. إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن تلك التقديرات. واإليرادات وادلصروفات لؤلصول واخلصوموادلبالغ ادلدرجة 

اسبية للمجموعة ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة، فإن األحكام اذلامة اليت قامت بوضعها اإلدارة عند تطبيق السياسات ادلح ادلعلوماتخبلل إعداد ىذه 
 .2011ديسمرب  31واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات شلاثلة لتلك ادلطبقة على البيانات ادلالية اجملمعـة للسنة ادلنتهية يف 

 
  الشركات التابعة.   4

 :أدناه ادلنتهيةوللفًتات ادلالية لشركات التابعة التالية ان ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة تتضمن ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة  ل

 اسم الشركة التابعة
الفترة المالية 
 النشاطالمنتهية في  

 نسبة المشاركة
 الفعلية

    %

 57.60 عمليات الفندقو 2012 يونيو 30 والشركات التابعة ذلا( مقفلو)ك .م.ش –ايفا للفنادق وادلنتجعات 

 48.30 فنادق ومنتجعات 2012يونيو  30 (مقفلو)ك .م.ش –دلنتجعات شركة البحار السبعة ل

 46.32 استثمارات عقارية 2012سبتمرب  30 م.م.ذ –شركة عقارات اخلليج 

 74.80 خدمات الطريان 2012سبتمرب  30 والشركة التابعة ذلا( مقفلة)ك .م.ش –شركة ايفا للطريان 

 90.00 استثمارات عقاريو 2012 سبتمرب 30 ل.أ.أس –شركة الدانة العقارية 

 99.70 استثمارات عقاريو 2012سبتمرب  30 ل.أ.أس –شركة ردمي العقاريو 
 

   األرباح أو الخسائربالقيمة العادله من خالل استثمارات  .  5

 :لغرض المتاجرة محتفظ بها 
 سبتمبر 30 

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (دققغري م)
ك .د ك .د ك .د  محلية

 13,795,013   13,759,158   931,715   أوراق مالية مسعرة وصناديق مدارة

 1,538,260   881,592   730,940   اوراق مالية غري مسعرة

   1,662,655   14,640,750   15,333,273 

       أجنبية

 7,675,679   4,787,990   4,326,610   اوراق مالية مسعرة

   5,989,265   19,428,740   23,008,952 
 

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

 
 سبتمبر 30
 2012 

 (غير مدقق)
 سبتمرب 30
 2011 

  (غري مدقق)
 سبتمبر 30

2012 

 (غير مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .دك .د  ك.د ك.د 

 1,158,450  1,297,919   23,903  1,567,246  زلققة أرباح

( 3,449,331) (106,062) ( 858,956) (325,516) غري زلققة خسائر

  1,241,730 (835,053 )  1,191,857 (2,290,881 )
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لتابعة لهاوالشركات ا   
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 

 أرباح بيع عقارات تحت التطوير  . 6
بالكامل تطويرىا مت تكبدىا أصبل من قبل اجملموعة لشراء العقارات وإعادة  والتكلفة اليت اإليراداتأرباح بيع العقارات حتت التطوير الفرق بني دتثل 

  :، وىي على النحو التايل  للعمبلء بيعها و
 أشهر المنتهية في التسعة  أشهر المنتهية في الثالثة 
 (غير مدقق) 2012  سبتمبر 30 

 (غير مدقق) 2012  سبتمبر 30  (غري مدقق) 2011  سبتمرب 30
 (غري مدقق) 2011  سبتمرب 30

 ك.د ك.د  ك.د ك.د 
 28,851,577  2,280,350   2,142,607  1,987,250   ادلبيعات إيراد

( 21,957,539) (1,964,535) ( 1,653,019) (1,863,114) تكلفة ادلبيعات

  124,136  489,588   315,815  6,894,038 

 

  لشركة األما الخاصة بمالكيوالمخففة األساسية  السهم خسارة . 7
خبلل الفًتة بعد خصم اسهم  القائمة على ادلتوسط ادلوزون لعدد االسهم األم الشركة مبالكي ةاخلاص الفًتة خسارةبتقسيم  السهمخسارة  حتتسب
: على النحو التايل ذلك اخلزينة و

في نتهيةالثالثة أشهر الم  اشهر المنتهية في التسعة    
سبتمبر 30   

2012 

(غير مدقق)  
سبتمرب 30  

2011 

(غري مدقق)  

سبتمبر 30   
2012 

(غير مدقق)  
سبتمرب 30  

2011 

(غري مدقق)  
( 14,111,824) (9,977,267)  (10,289,285) (976,144) (ك.د) مبالكي الشركة األم ةاخلاص الفًتةخسارة 

( بعد استبعاد اسهم اخلزينة)القائمة ادلتوسط ادلوزون لعدد األسهم 
 671,311,924  669,826,479   672,005,100  669,561,461  (سهم)

السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم خسارة 
( 21.02)( 14.90) ( 15.31) (1.46) (فلس)

 

 المعادل النقدو النقد  .8
الجل خبلل قصرية اتستحق الودائع . لبنوك لوارصدة مستحقو وودائع قصرية األجل البنوك  لدى ارصدةو نقد على والنقد ادلعادليشتمل النقد 

 .اشهر من تاريخ ايداعها وحتمل فوائد باالسعار التجاريو السائده  ةثبلث
 

   عقارات للمتاجرة  .9

   
 سبتمبر 30

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .د ك .د ك .د   

 1,262,164  313,444  331,188   ادلتحدةاإلمارات العربية  –شقق سكنية يف ديب 

 5,396,155  5,370,314  5,108,713   عقارات يف جنوب افريقيا

   5,439,901  5,683,758  6,658,319 

 

أف زي )س ريزيدنترنك   –(أف زي إي)ريزيدنس وق ـيف وحدات كاملة لكن غري 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 غري مباعة
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة ليةالمعلومات الما   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 

اصل مصنف كمحتفظ به للبيع . 10
من خبلل  ند العامة احملدودهيف شركة راميون ال( %41.08:  2011 سبتمرب 30 و %41.08: 2011ديسمرب  31) %27.70 استثمار اجملموعة بنسبةدتثل 
اإللتزام خبطة  قررت، التابعة ألن إدارة الشركة " لبيعل زلتفظ بو"تداولة املصول غري مت إعادة تصنيف ىذا اإلستثمار ضمن اال . شركاهتا التابعة ىاحد

  .ة العمل ييع بدال من استمراراجلارية ذلذا االستثمار من خبلل عملية البلبيع ىذا اإلستثمار وبالتايل سيتم اسًتداد القيمة 
ادلرحلي بيان الدخل  ادرج ضمنك .د 2,091,372 مببلغ يعادل بيع مت اإلعًتاف بربحو ىذا اإلستثمارمن % 10.61 ما نسبتو مت خبلل الفًتة بيع

  .نتيجة تلك ادلعاملة ادلكثف اجملمع
( .  13ايضاح ) يف السنوات السابقة ، مت تصنيف اإلستثمار كإستثمار يف شركات زميلة

 
 

   استثمارات متاحه للبيع  .11

   
 سبتمبر 30

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .د ك .د ك .د   

 3,676,946  3,637,289  4,011,551   اوراق مالية مسعرة

 40,811,574  38,289,016  45,589,910    أوراق مالية غري مسعرة

   49,601,461  41,926,305  44,488,520 
 
 

ك مت إدراجها بالتكلفة نظرا لعدم توفر مصادر أخرى ميكن اإلعتماد عليها .د 11,977,303استثمارات بقيمة األوراق ادلالية الغري مسعرة تتضمن 
مل يرد اىل علم اإلدارة معلومات عن  (.ك.د 18,972,740. : 2011 سبتمرب 30ك و .د 16,547,778:  2011ديسمرب  31)لتقدير القيمة العادلة ذلا 

. اىل إخنفاض قيمة تلك اإلستثماراتاية ظروف قد تؤدي 
ك يف .د 10,805,366)ك .د 1,211,706قامت اجملموعة خبلل الفًتة باإلعًتاف خبسائر ىبوط يف قيمة استثمارات زللية مدرجة وغري مدرجة مببلغ 

. وذلك نتيجة اإلخنفاض اجلوىري يف القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات عن التكلفة( 2011سبتمرب  30يف  ك.د 6,577,411و  2011ديسمرب  31
 قيمة تلك مت تقدير القيمة العادلة ألسهم زللية غري مدرجة بناء على دراسة تقيم باستخدام طريقة التدفقات النقدية ادلخصومة شلا نتج عنها فرق يف

 .ك ادرج ضمن التغريات يف القيمة العادلة ادلوجودة يف بيان الدخل الشامل ادلرحلي ادلكثف اجملمع.د 6,387,187بالزيادة مببلغ  األسهم
 

   عقارات استثمارية  .12

   
 سبتمبر 30

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .د ك .د ك .د   

 2,585,507  2,606,538  1,864,623   (أنظر أدناه)لبنان 

 404,544  1,013,182  1,013,182   األردن

 2,374,736  19,098,718  18,692,950   اإلمارات العربية ادلتحدة

 354,966  354,966  354,966   مصر

 9,308,928  8,982,064  8,668,096   الربتغال

 182,973  178,034  173,191   جنوب افريقيا

   30,767,008  32,233,502  15,211,654 
 

ونتج عن ( دوالر أمريكي 7,312,900)ك .د 2,041,762 تعادل عقاراهتا اإلستثمارية يف لبنان بقيمة بيعيةجزء من خبلل الفًتة ، قامت اجملموعة ببيع 
 .ك.د 1,302,020 مببلغ يعادل تلك العملية ربح
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 

 في شركات زميلة استثمار. 13
 :إن تفاصيل الشركات الزميلة ىي كما يلي 

في  صافي حقوق الملكية كما     

 اسم الشركة الزميلة
األنشطة 
 الرئيسية

 تاريخ
 اإلمتالك

بلد 
 % التاسيس

 سبتمبر 30
2012 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 
 (مدقق)

 سبتمرب 30
2011 

 (غري مدقق)
 ك.د ك.د ك.د     

 إبريل العقارات ( يب يت واي)بوشندال احملدوده 
2006 

جنوب 
 افريقيا

37.33  2,610,079 2,587,950 5,094,921 

شركة رميون الند العامة احملدوده 
انظر ) معاد تصنيفو –

 (10ايضاح 
 انشاء وتطوير

 العقارات
 ديسمرب
2006 

 12,318,458 12,126,583  - 41.08 تايلند

 ابريل تطوير العقارات بريبل بلم للعقارات احملدوده
2006 

جنوب 
 افريقيا

37.33 -  - 1 

احلج  خدمات شركة زمزم للسياحة الدينية 
 والعمره

 سبتمرب
2007 

 50,000 50,000 50,000  20 الكويت

يب )ليجند وايفا للتطوير احملدوده 
 (يت واي

 يونيو عقاراتالتطوير 
2007 

جنوب 
 افريقيا

50  10,996,552 11,291,733 12,136,241 

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

 يوليو دتويل
2008 

 35,444,970 34,435,577 31,725,335  19.76 الكويت

      45,381,966 60,491,843 65,044,591 
 

مببلغ  خسائر: 2011 سبتمرب 30)ك .د 1,058,486مببلغ  خسائرحصة اجملموعة خبلل الفًتة من نتائج أعمال الشركات الزميلة أعبله  بلغ صايف
خسارة ه نتج عنشلا ( مقفلة)ك .م.ش –الشركة الدولية للتمويل من اسهم  %0.39بتو ما نس بيعبخبلل الفًتة  قامت اجملموعةكما  (.ك.د 1,461,721

 ( .2011 سبتمرب 30يف  ك.د ال شيء)ك .د 2,576,437مببلغ 
 
 

   عقارات تحت التطوير  .14

   
 سبتمبر 30

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .د ك .د ك .د   

 113,756,042  118,660,999  124,207,233   اإلمارات العربية ادلتحدة –ارات يف ديب عق

 9,245,793  8,918,321  7,669,052   عقارات يف جنوب افريقيا

 19,160,865  19,486,047  18,319,032   عقارات يف لبنان 

   150,195,317  147,065,367  142,162,700 
 

 ](مقفلة)ك .م.ش– ايفا للفنادق وادلنتجعات [ة يف امارة ديب ، اإلمارات العربية ادلتحدة ، على ان تقوم الشركة التابعة وافقت اجلهات احلكومي
وذلك بسبب اخفاق ىؤالء العمبلء على وير ادلدرجة أعبله وادلباعة ذلم باإلحتفاظ جبزء من الدفعات ادلقدمة من عمبلء الوحدات السكنية قيد التط

بلغ رصيد مبالغ الدفعات ادلقدمة اليت احتفظت هبا الشركة التابعة واليت مت يف . ات ادلتبقية وادلستحقة عليهم وفق شروط التعاقد البيعية تسديد الدفع
ي ادلكثف دلرحلك ادرج ضمن بيان الدخل ا.د 796,992درىم امارايت او ما يعادل  10,527,829ادلقابل الغاء عقود البيع اخلاصة هبا مبلغ امجايل قدره 

 (.2011 سبتمرب 30يف  ك.د  3,714,043او ما يعادل  درىم إمارايت 49,002,245  مبلغ)اجملمع للفًتة 
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  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/  تابع
 
 

   أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  .15

  
 سبتمبر 30

2012 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

 (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .دك .دك .د  

 فنادق ، شقق سكنيو وعقارات جتارية قيد اإلنشاء يف 
 92,531,360 103,680,584 118,009,584  عربية ادلتحدة وجنوب أفريقيااإلمارات ال  –ديب   

 
 

 أخرى دائنون وارصدة دائنة  .16

 

 سبتمبر 30
2012 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

 (دققم)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
 ك.د ك.د ك.د 

 5,233,621 5,261,025 5,327,650 فوائد دائنة مستحقة

 24,516,564 23,342,667 17,526,718  ذمم دائنة

 526,962 525,111 521,418 توزيعات ارباح مستحقة 

 8,021,425 8,071,579 7,273,412 التزامات شراء اراضي

 2,393,027 2,391,770 2,391,320 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 7,461,489 7,457,996 7,458,445  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 574,726 573,329 573,329 سلصص الزكاة

 2,040,865 2,095,382 1,829,071 سلصص مكافأة هناية اخلدمة واالجازات

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

 2,864,429 2,903,158 2,966,989 أسهم شلتازة قابلة لئلسًتداد

 1,944,440 1,721,630 1,794,099 إيرادات مؤجلة 

 10,509,540 11,272,699 11,903,406 حجوزات دائنة 

 5,312,319 7,455,059 5,552,207 تكاليف بناء مستحقة 

-  1,624,612 1,572,408رسوم حتويل أرض دائنة 

 1,890,270 2,666,883 2,866,377 تأمينات مسًتدة عن إلغاء وإعادة بيع الوحدات

 7,320,321 5,831,305 5,623,525 ذمم دائنة أخرى 

 75,254,340 83,268,171 80,683,964 
 
 

   قروض بنكية  .17

   
 سبتمبر 30

2012 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

 (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .دك .دك .د   

 57,226,202 56,726,202 51,000,000   قروض بالدينارالكوييت

 43,168,859 42,643,813 41,519,501   قروض بالدوالر االمريكي

 48,610,770 54,038,528 67,841,168   بالدرىم االمارايت قروض

 14,974,669 14,111,697 13,880,762   قروض باليورو

 18,437,594 19,208,660 18,660,725   قروض بالراند

 450,940 438,836 412,559   قروض باجلنيو االسًتليين

   193,314,715 187,167,736 182,869,034 

 



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –شارات المالية الدولية شركة اإلست  18 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 

   قروض بنكية/ تابع   .17
 

 :حنو التايل تستحق القروض أعبله على ال

  
 سبتمبر 30

2012 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

 (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .دك .دك .د  

 42,440,052 27,806,575 24,213,498  خبلل سنة

 140,428,982 159,361,161 169,101,217  أكثر من سنة

  193,314,715 187,167,736 182,869,034 
 

 أسهم خزينة .  18

  

 سبتمبر 30
2012 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2011 

 (مدقق)

 سبتمرب 30
2011 

 (غري مدقق)
 47,569 49,649 47,628  (سهمألف )عدد األسهم 

 %6.61 %6.90 %6.62  نسبة األسهم ادلصدرة 

 1,879 1,961 1,834  (ك.ألف د)القيمة السوقية 
 
 

  التزامات رأسمالية  .19
 التزامات إنفاق رأسمالي

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

 

  
 سبتمبر 30

2012 

 (دققغير م)
 ديسمرب 31

2011 

 (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

 (غري مدقق)
ك .دك .دك .د  

التوقعات والتعاقدات إللتزامات يف شلتلكات وآالت ومعدات واعمال 
 20,429,000 10,821,000 -  رأمسالية حتت التنفيذ

التوقعات والتعاقدات لبلنفاق الرأمسايل إلنشاء العقارات حتت التطوير 
 43,258,000 43,530,000 39,255,000  جرةوعقارات للمتا

  39,255,000 54,351,000 63,687,000 
 

 :صادر التالية تتوقع اجملموعة أن دتول التزاماهتا لبلنفاق ادلستقبلي من امل
 .بيع عقارات استثمارية ( أ  
 .الدفعات ادلقدمة من العمبلء ( ب
 .زيادة رأس ادلال ( ج
 . احملاصةشركات ت العبلقة وسامهني ، ادلنشآت ذاالدفعات ادلقدمة من امل( د 
 .اإلقًتاض إذا دعت احلاجة ( ىـ

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



 
 

              

 
 

(فلةمق)ك .م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   19 
  والشركات التابعة لها

المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30

 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 

 تحليل القطاعات . 20
يس صّناع القرار ومبوجب ىذا ادلعيار، فان ارباح القطاع ادلعلنة تستند اىل معلومات التقارير ادلالية الداخلية لبلدارة واليت تتم مراجعتها من قبل رئ. ات التشغيلقطاع – 8قامت اجملموعة بتطبيق ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم  ىي نفس السياسات  8ياسات القياس اليت تستخدمها اجملموعة لتقارير القطاعات مبوجب ادلعيار الدويل رقم ان س. التشغيلي من اجل توزيع ادلصادر على القطاع وتقييم ادائو، ومن مث مطابقتها مع ارباح او خسائر اجملموعة ومع ذلك، فان ادلعلومات ادلعلنة لصّناع قرار اجملموعة . ا على اساس جغرايفوعليو، فقد مت يف سنوات سابقة حتليل معلومات القطاع ادلعلنة خارجي. تعمل اجملموعة بشكل اساسي يف رلال واحد من االعمال وىو االستثمار  . ادلستخدمة يف بياناهتا ادلالية  : واالرباح اليت حققتها اجملموعة من قطاعات االعمال للخسائرفيما يلي ملخص  واإلستشارات العقارية العمولة - ع وشراء العقارتيب - العقارات للشركة متطلبات السيولةإدارة  - واألفراد للشركات اإلقراض - استثمار يف أسهم مدرجة دولية - ملكية خاصة - خزينة واستثمارات .خدمات ادارة - مالية تقديرية وغري تقديرية حملافظإدارة  - .صناديق استثمارية دولية مدارة  - رللس التعاون اخلليجي والشرق االوسط ومشال افريقيا  دول يف استثمارات - ادارة االصول :  8فيما يلي قطاعات اجملموعة مبوجب ادلعيار الدويل للتقارير ادلالية رقم .  لغرض توزيع ادلصادر وتقييم االداء مًتكزة أكثر حتديدا على انواع االنشطة االستثمارية

 المجموع  أخرى  العقارات  خزينة واستثمارات  إدارة األصول 
 سبتمبر 30 

2012 

 سبتمرب 30
2011 

 سبتمبر 30 
2012 

 سبتمرب 30
2011 

 سبتمبر 30 
2012 

 سبتمرب 30
2011 

 سبتمبر 30 
2012 

 سبتمرب 30
2011 

 سبتمبر 30 
2012 

 سبتمرب 30
2011 

( غري مدقق)( غير مدقق) ( غري مدقق)( غير مدقق) ( غري مدقق)( غير مدقق) ( غري مدقق)( غير مدقق) ( غري مدقق)( غير مدقق) 
 ك.دالف  ك.دالف   ك.دالف  ك.دالف   ك.دالف  ك.دالف   ك.دالف  ك.دالف   ك.دالف  ك.دالف  بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع

 15,455  7,722   3,991 1,482  13,011 4,913  ( 2,417) 905  870 422 القطاع ( مصاريف)/ ايرادات 

 15,455  7,722   3,991 1,482  13,011 4,913  ( 2,417) 905  870 422 القطاع ( خسارة) / ربح

( 30,726)( 18,750)             مصاريف غري موزعة

 1,159  1,051              احلصص غري ادلسيطرة

( 14,112)( 9,977)             خسارة الفترة  
 القطاعات الجغرافية

 .اجملموعة إنطبلقا من موقع واحد يف الكويت ، إال أن اصول اجملموعة منتشرة يف مناطق جغرافية سلتلفة من العامل  تعمل



 
 

              

 
 

(مقفلة)ك .م.ش –ستشارات المالية الدولية شركة اإل  20 

  والشركات التابعة لها
المرحليه المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2012 سبتمبر 30
 

 المرحليه المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 

الجمعية العامة السنوية      .21
، وعلى توصية 2011ديسمرب  31للسنة ادلنتهية يف ادلالية اجملمعة  البيانات على 2012 يونيو 21مة للمسامهني ادلنعقدة بتاريخ العاصادقت اجلمعية 

. يف ذلك التاريخرللس االدارة بعدم توزيع اية ارباح عن السنة ادلالية ادلنتهية 
مع عدم توزيع اية ارباح  2010ديسمرب  31ادلالية اجملمعة للسنة ادلنتهية يف  على البيانات 2011مايو  24صادقت اجلمعية العامة للمسامهني بتاريخ 

. للسنة ادلنتهية يف ذلك التاريخ 
 
 

   معامالت مع اطراف ذات صله   .22
اليت ميلكون فيها  اهتاوشرك، أي ادلسامهني واعضاء رللس االدارة واالدارة العليا للشركة األم  صلةدتثل ىذه ادلعامبلت تلك اليت دتت مع اطراف ذات 

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

   
 سبتمبر 30

2012 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2011 

  (مدقق)
 سبتمرب 30

2011 

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

 8,028,805  5,416,036   6,201,235    مستحق من أطراف ذات صلو 

 13,924,362  (4,087,874)  (16,451,582)   مستحق اىل أطراف ذات صلو 

 1,720,000  (11,663,637)  (11,663,637)   ذي صلوقرض ألجل من طرف 

       :المعامالت المتضمنة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خبلل األرباح او 
 -  -   17,009  اخلسائر 

 68,187  104,777   56,359   مصاريف فوائد

 134,661  49,392   11,241   إيرادات فوائد

        مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة

 434,510  465,928   333,921   للموظفني منافع قصرية األجل

        

الناجتة عن حتويل األموال مدرجة ضمن ادلبالغ ادلستحقة من أطراف ذات صلة وادلبالغ  الفًتةان أرصدة االطراف ذات الصلة القائمة يف هناية  
. ستحقة إىل أطراف ذات صلة امل

 
 

 ادارة المخاطر المالية. 23
 31ة للسنة ادلنتهية يف ـمجيع النواحي ادلتعلقة باىداف وسياسات ادارة ادلخاطر ادلالية للمجموعة متفقة مع تلك ادلفصح عنها يف البيانات ادلالية اجملمع

.  2011ديسمرب 
 

 المقارنة معلومات .24
اجملمعة  ادلعلومات ادلاليةعلى  التصنيف تلكتؤثر اعادة  مل.ادلالية للفًتة احلالية  ادلعلوماتادلقارنة لتتوافق مع عرض  وماتمعلمت اعادة تصنيف بعض 

. لنقد والنقد ادلعادل لتلك الفًتةتؤثر على صايف النقص يف ا مل كما انو. ئج التشغيل للفًتة السابقةوحقوق ادللكية ، ونتا، لصايف االصول 
 
 


