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 قرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةت
 
 

السادة أعضاء رللس اإلدارة احملًتمُت اذل 
 ع.ك.م.ش -شركة االستشارات ادلالية الدولية 

الكويـت 
 

ادلقدمة 
 اوالشركات التابعة لو( الشركة األم) ع.ك.م.ش -االستشارات ادلالية الدولية  قمنا دبراجعة بيان ادلركز ادلارل ادلرحلي ادلكثف اجملمع ادلرفق لشركو

االرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملو والبيانات ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة ادلتعلقة بو لبيان االرباح او اخلسائر و 2016مارس  31كما يف "( اجملموعة)"
ان اإلدارة ىي اجلهة ادلسؤولة عن اعداد وعرض ىذه . ىر ادلنتهية يف ذلك التاريخالتغَتات يف حقوق ادللكية والتدفقات النقدية لفًتة الثبلثو أشواالخرى 

ان مسؤوليتنا ىي أن نعرب عن استنتاجنا حول ىذه ادلعلومات .  2ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة وفقا الساس االعداد كما ىو مبُت يف ايضاح 
 .ا اذل مراجعتناادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة استناد

 

نطاق ادلراجعة 
تتضمن ". مراجعة ادلعلومات ادلالية ادلرحلية من قبل مدقق احلسابات ادلستقل للمنشأة"ادلتعلق دبهام ادلراجعة  2410قمنا دبراجعتنا وفقا للمعيار الدورل 

ين عن األمور ادلالية واحملاسبية، وتطبيق اجراءات ادلراجعة مراجعة ادلعلومات ادلالية ادلرحلية توجيو االستفسارات بشكل رئيسي إذل األشخاص ادلسؤول
ان نطاق ادلراجعة يقل بشكل جوىري عن التدقيق وفقا للمعايَت الدولية للتدقيق، وبالتارل ال سبكننا من احلصول على .  التحليلية واجراءات أخرى

.          وبناء عليو، فاننا ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق.  التدقيق تأكيدات حول كافة األمور اجلوىرية واليت ميكن أن يتم ربديدىا من خبلل
 

االستنتاج 
ىا من كافة النواحي ادلادية، استنادا اذل مراجعتنا، دل يرد اذل علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة ادلرفقة دل يتم إعداد

.  2مبُت يف ايضاح  وفقا الساس االعداد كما ىو
 

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى  
 ما ىو وارد يف الدفاتر احملاسبية وحسبما وصل اليومتفقة مع  ادلكثفة اجملمعة ادلالية ادلرحلية ادلعلومات باالضافة اذل ذلك واستنادا اذل مراجعتنا ، فان

لسنة ( 25)والبلئحة التنفيذية للقانون رقم   2016لسنة ( 1)رقم الحكام قانون الشركات ه سلالفات ماديو واعتقادنا دل يرد اذل علمنا وجود ايعلمنا 
والتعديبلت  1968لسنة  32البلحقو ذلما ، أو القانون رقم والتعديبلت  لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم والتعديبلت البلحقة لو ، أو 2012

يف شان ىيئو اسواق ادلال  2010لسنو  7قد وبنك الكويت ادلركزي وتنظيم ادلهنة ادلصرفية واللوائح ادلتعلقة بو او الحكام قانون رقم البلحقة لو يف شأن الن
   .مركزىا ادلارل على أوالشركو االم نشاط  علىعلى وجو يؤثر ماديا  2016مارس  31الثبلثو أشهر ادلنتهية يف  خبلل فًتةالئحتو التنفيذيو و

 
 
 
 
 

علي عبد الرمحن احلساوي   (CPA)عبداللطيف زلمد العيبان 
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ع.ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   2 
لشركات التابعة لهاوا   

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

المجمع  المرحلي المكثف االرباح او الخسائربيان 
 
 

 

  
 ايضاحات 

أشهر  الثالثة  ية فيالمنتو
مارس  31

 (غير مدقق) 2016

أشهر  الثبلثة  ة يفيادلنتو
مارس  31

 (غَت مدقق) 2015
ك.د    يرادات اإل ك.د   

 127,700  128,427    ادات فوائدريإ

 21,182  16,815   ايرادات شلاثلو أتعاب اداره و

  - 800     أرباح يرادات توزيعاتإ

 4,367,743 5,097,551 7 الفندقة واخلدمات ادلتعلقة هبامن عمليات  الدخلصايف 

 (18,072)  (14,628)  من االستثمارات اخلسارةيف صا

 14,927  247,444 12  حصة يف نتائج شركات زميلة 

  - (1,027,829) 12   شركو زميلو يف يف استثمار حصوبيع من  خساره

 59,465  250,075    إيرادات أخرى

    4,698,655 4,572,945 

      المصاريف واألعباء األخرى

 (939,769)  (1,580,321)    وظفُت ادلكاليف ت

 (3,570,037) (5,610,443)    أخرى واعباء غيلتش مصروفات

 (106,899)  (90,290)    ىبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (1,401,474)  (1,204,756)    ستهبلكا

 (3,274,820)  (2,641,348)    فوائد ومصاريف شلاثلة

    (11,127,158) (9,292,999) 

 (4,720,054) (6,428,503)  األجنبية قبل الضرائب على الشركات التابعة الخسارة

 (180,102) 45,223    ضرائب على شركات تابعة أجنبية

 (4,900,156) (6,383,280)    خسارة الفترة

     : ب  هالخاص الفتره خسارة

 (3,144,518) (4,410,588)    مالكي الشركة األم

 (1,755,638) (1,972,692)    احلصص غَت ادلسيطرة

 (4,900,156) (6,383,280)    الفترةخسارة 

 فلس( 4.67)  فلس (6.55) 8السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم  خسارة
 

 
 
 
 
 
 
 .اجملمعة ادلكثفة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه ادل 27  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 

 

 

 
 

ع.ك.م.ش –ية شركة اإلستشارات المالية الدول  3 
  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31

 
 

 
المرحلي المكثف  االرباح او الخسائر وااليرادات الشاملو االخرىبيان 

 المجمع 
 

 
 

 

 أشهر الثالثة
 ية فيالمنتو 

مارس  31
2016 

  (غير مدقق)

 أشهر الثبلثة
 ة يفيادلنتو 

مارس  31
2015 

 (غَت مدقق)
ك .د ك .د 
    

 (4,900,156)  (6,383,280)خساره الفتره 

   : شاملة أخرى  (خسائر)/ايرادات 

   : بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقا اذل بيان االرباح او اخلسائر

   : استثمارات متاحة للبيع 

 (8,701)  (44,002)ج خبلل الفًته صايف التغَت يف القيمة العادلة النات   -

 106,899  90,290نتيجة ىبوط القيمة  اجملمع احملول اذل بيان االرباح او اخلسائر ادلرحلي ادلكثف   -

 (759,928)  885,921 شاملة أخرى لشركات زميلة (خسائر)/ايرادات حصة من 

 167,065  (475,258) فروقات ربويل ناذبة من ترمجة االنشطة االجنبية

 (494,665)  456,951الشاملة االخرى  (سائراخل)/االيرادات رلموع 

 (5,394,821)  (5,926,329) مجموع الخساره الشاملو للفتره

   :  بـــــــمجموع الخساره الشاملو للفتره الخاصو 

 (3,689,176)  (3,390,975)مالكي الشركة األم 

 (1,705,645)  (2,535,354)احلصص غَت ادلسيطرة 

 (5,926,329)  (5,394,821) 

 

 
 
 

 

 
 

 

. ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه ادل 27  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا
 



 

 

 

 
 

ع.ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   4 
  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثف
 
 
 

 مارس 31 
2016 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2015 

 (مدقق)

( معدل)
 مارس 31

2015 

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

 7,640,285 13,923,394 13,114,136 9 النقد وشبو النقد

 1,025,644 532,087 300,974  دلة من خبلل األرباح أو اخلسائراستثمارات بالقيمة العا

 19,558,259 20,006,220 18,780,159 10 مدينون وأرصدة مدينة اخرى

 2,148,623 2,016,963 295,557 11 مستحق من أطراف ذات صلة

 7,983,142 7,486,446 7,191,726  عقارات للمتاجرة

 35,053,736 26,000,708 25,969,730  استثمارات متاحة للبيع

 10,857,007 10,341,992 10,326,011  عقارات استثمارية

 28,318,699 42,645,744 42,868,945 12 استثمار يف شركات زميلة

 40,759,693 40,224,898 40,172,940  الشهرة

 65,768,716 80,506,538 74,378,714 13 التطوير عقارات قيد

 45,738,704 46,700,561 46,891,897  تنفيذاعمال رأمسالية قيد ال

 120,178,935 109,452,749 108,783,628  شلتلكات وآالت ومعدات

 385,031,443 399,838,300 389,074,417  االصول  مجموع

 
     الملكيةوحقوق الخصوم 

     الخصوم

 1,273,789 1,292,668 1,302,003 9ك دائن بن

 64,892,484 68,673,380 70,725,787 14 ىدائنون وأرصدة دائنة اخر

 26,105,605 27,638,183 32,016,088 11 مستحق إذل أطراف ذات صلة

 175,531,195 190,483,464 190,167,962 15 قروض بنكية

 29,814,566 22,224,779 11,159,660 16 دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 297,617,639 310,312,474 305,371,500  الخصوم مجموع

 
 

 



 

 

 

 
 

ع.ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   5 
  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

  المجمع بيان المركز المالي المرحلي المكثف/ تابع 
 
 
 

 
 

 مارس 31
2016 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2015 

 (مدقق)

 مارس 31
2015 

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

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

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

 (32,757,404) (32,757,404) (32,757,404) 17 أسهم خزينة

 104,935 104,935 104,935 17احتياطي أسهم خزينة 

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

 14,818,246 6,481,542 7,413,751  احتياطي القيمة العادلة 

 (4,844,438) (5,236,354) (5,148,950)  احتياطي ربويل عملة أجنبية

 (63,061,846) (30,687,752) (35,098,340)  خسائر مًتاكمة

 59,658,620 54,635,432 51,244,457  الخاصة بمالكي الشركة األممجموع حقوق الملكية 

 27,755,184 34,890,394 32,458,460  احلصص غَت ادلسيطرة

 87,413,804 89,525,826 83,702,917  مجموع حقوق الملكية

 385,031,443 399,838,300 389,074,417  جموع الخصوم وحقوق الملكيةم

 

 
 جاسم البحرل طال  صالح صالح السلمي
 نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة

 
 

 

 .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه ادل 27  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا



 
 

              

 
 

ع.ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية   6 
  والشركات التابعة لها

حليو المكثفة المجمعةالمر المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31

 

  (غير مدقق)المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق    
   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 
 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم
 
 

 أسهم خزينو
 

 احتياطي
 اسهم خزينو

 
 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 
عملة 
 أجنبية

 
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 ك.د 

  89,525,826 34,890,394  54,635,432 (30,687,752) (5,236,354)  6,481,542 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061  72,000,000 2016 يناير 1الرصيد في 

  103,420  103,420  -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرة

  103,420  103,420  -  -  -  -  -  -  -  -  -معامبلت مع ادلالكُت 

 (6,383,280) (1,972,692) (4,410,588) (4,410,588)  -  -  -  -  -  -  -خساره الفًته 

            :شاملة أخرى  (خسائر/)ايرادات 

           : استثمارات متاحة للبيع 

صايف التغَت يف القيمة العادلة الناتج خبلل    -
 (44,002)  - (44,002)  -  - (44,002)  -  -  -  -  -الفًته 

احملول اذل بيان االرباح او اخلسائر ادلرحلي    -
 90,290  - 90,290  -  - 90,290  -  -  -  -  -ادلكثف اجملمع نتيجة ىبوط القيمة 

 885,921  - 885,921  -  - 885,921  -  -  -  -  -شاملة أخرى لشركات زميلو  اداتايرحصة من 

فروقات ربويل ناذبة من ترمجة االنشطة 
 (475,258)  (562,662) 87,404  - 87,404  -  -  -  -  -  - االجنبية

 456,951  (562,662) 1,019,613  - 87,404 932,209  -  -  -  -  -الشاملة االخرى  (اخلسائر)/ يراداتاالرلموع  

 (5,926,329) (2,535,354) (3,390,975) (4,410,588) 87,404 932,209  -  -  -  -  - للفًتة هالشامل( اخلساره/ )رلموع الدخل 

 83,702,917 32,458,460 51,244,457 (35,098,340) (5,148,950) 7,413,751 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 2016 مارس 31الرصيد في 

 

 

 



 
 

              

 
 

ع.ك.م.ش –شارات المالية الدولية شركة اإلست  7 
  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
   (غير مدققة) 2016مارس  31

 (غير مدقق)المجمع المرحلي المكثف الملكيةبيان التغيرات في حقوق / تابع 
 

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 
 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم
 
 

 أسهم خزينو
 

 احتياطي
 اسهم خزينو

 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 
عملة 
 أجنبية

 
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 ك.د 

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

 15 اثر تطبيق معيار الدورل للتقارير ادلاليو رقم

 9,654,941 4,117,415 5,537,526 5,537,526- - - - - - -  (5 ايضاح)

 91,439,959 28,150,722 63,289,237 (59,975,887) (4,961,510) 15,479,976 61,426,066 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 ( معدل) 2015 يناير 1الرصيد في 

  - (58,559) 58,559  58,559   -  -  -  -  -  -  - شراء حصص غَت مسيطرة يف شركات تابعة 

 1,472,627 1,472,627  -  -  -  -  -  -  -  -  - قبل احلصص غَت ادلسيطرة استثمار من

 (103,961) (103,961)  -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرة

 1,368,666  1,310,107 58,559  58,559   -  -  -  -  -  -  -معامبلت مع ادلالكُت 

 (4,900,156)  (1,755,638)  (3,144,518)  (3,144,518)   - - --  - -   -خساره الفًته 

            :شاملة أخرى  ايرادات( / خسائر)

           : استثمارات متاحة للبيع 

صايف التغَت يف القيمة العادلة الناتج خبلل  -
 (8,701)   - (8,701)   -  - (8,701) --  - -  -الفًته 

الرباح او اخلسائر ادلرحلي احملول اذل بيان ا -
 106,899  - 106,899  -  - 106,899 --  - -  -ادلكثف اجملمع نتيجة ىبوط القيمة 

 (759,928)  - (759,928)  -  - (759,928) --  - -  -حصة من خسائر شاملة أخرى لشركات زميلو 

فروقات ربويل ناذبة من ترمجة االنشطة 
 167,065 49,993  117,072  - 117,072 - --  - -  - االجنبية

 (494,665)  49,993  (544,658)   - 117,072 (661,730) --  - -  -يرادات الشاملة االخرى اال /(اخلسائر) رلموع 

 (5,394,821)  (1,705,645)  (3,689,176)  (3,144,518) 117,072  (661,730) --  - -  - الدخل الشامل للفًتة( / اخلساره)رلموع 

 87,413,804 27,755,184 59,658,620  (63,061,846)  (4,844,438)  14,818,246  61,426,066 104,935 (32,757,404) 11,973,061  72,000,000 (معدل) 2015 مارس 31لرصيد في ا

  .عةادلكثفة اجملم ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه ادل 27  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا
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  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   
  (غير مدققة) 2016مارس  31

 
 

 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية
 
 
 

 

 

 يـالمنتهية فاشهر  الثالثة
 (غير مدقق) 2016  مارس 31

 

( معدل)  يـادلنتهية فاشهر  الثبلثة
 (غَت مدقق) 2015  مارس 31

 ك.د  ك.د  أنشطة التشغيل
 (4,900,156)  (6,383,280)  خسارة الفًتة

     :عديالتت

 106,899  90,290  ىبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 -  (800)  ايرادات توزيعات أرباح

 (127,700)  (128,427)  ايرادات فوائد

 3,274,820  2,641,348  فات الفوائد وما شاهبهامصرو

 1,401,474  1,204,756   استهبلك

 (14,927)  (247,444)  زميلة حصص يف نتائج شركات

 -  1,027,829 خساره من بيع حصو يف استثمار يف شركو زميلو 

 24,520  -  ربويل عملة أجنبية من خصوم غَت تشغيلية خسارة

  (1,795,728)  (235,070) 

     :التشغيلية  األصول والخصومالتغيرات في 

 88,977  231,113  بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر استثمارات

 (253,317)  1,226,061  مدينون وارصدة مدينة اخرى

 985,378  1,721,406  مستحق من أطراف ذات صلة

 (3,959,221)  294,720  عقارات للمتاجرة

 1,686,570  (217,689)  ئنون وارصدة دائنة اخرىدا

 4,183,516  4,377,905  مستحق إذل أطراف ذات صلة

 2,327,907  (10,128,960)  دفعات مستلمة مقدماً من عمبلء

 4,824,740  (4,291,172)  أنشطة التشغيل الناتج من /(ادلستخدم يف) النقد

 -  800  توزيعات ارباح مستلمةايرادات 

 127,700  128,427  ايرادات فوائد مستلمة

 (3,811,480)  (371,252)  مصروفات فوائد وما شاهبها مدفوعة

 1,140,960  (4,533,197)  أنشطة التشغيل الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد
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  والشركات التابعة لها

المرحليو المكثفة المجمعة المالية المعلومات   
  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية/ تابع 
 

 

 ايضاح

 يـالمنتهية فاشهر  الثالثة
 (غير مدقق) 2016  مارس 31

 

( معدل)  يـادلنتهية فاشهر  الثبلثة
 (غَت مدقق) 2015  مارس 31

 ك.د  ك.د  أنشطة االستثمار
 1,357,432  - احملصل من بيع اصل مصنف كمحتفظ بو للبيع 

 (1,464)  -  صايف التغَت على اإلستثمار يف شركات زميلة 

 -  311,643 الناتج من بيع حصو يف استثمار يف شركو زميلو 

 1,402,051  6,127,824  التطوير صايف احلركة على عقارات قيد

 (76,159)  (191,336)  ية قيد التنفيذعلى اعمال رأمسال صايف التغَت

 (2,175,678)  (535,635)  صايف التغَت على شلتلكات وآالت ومعدات

 (1,589)  -  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 504,593  5,712,496  أنشطة االستثمار الناتج منصافي النقد 

     أنشطة التمويل

 516,437  987,247  قروض بنكية مستلمة

 (504,135)  (563,792)  ض بنكية مسددةقرو

 (53,967)  103,420  التغَت يف احلصص غَت ادلسيطرة

 1,472,627 -  استثمار من قبل احلصص غَت ادلسيطرة 

 1,430,962  526,875  أنشطة التمويلالناتج من  صافي النقد

 3,076,515  1,706,174  شبو النقديف النقد والزيادة 

 (2,190,009) ( 2,524,767) بية تعديل عملة أجن

 5,479,990  12,630,726 9  الفًتةيف بداية  وشبو النقدالنقد 

 6,366,496  11,812,133 9 الفترةفي نهاية  وشبو النقدالنقد 

: معامالت غير نقدية 
سبت تسويتو من خبلل حسابات  لغرض البيعبيع اصل مصنف كمحتفظ بو 

 -  أطراف ذات صلة
 

4,130,288 

 (4,130,288)  -  مستحق اذل أطراف ذات صلو

 
 
 
 
 
 
  .ادلكثفة اجملمعة ادلرحلية ادلالية علوماتتشكل جزءا من ىذه ادل 27  -10االيضاحات ادلبينو على الصفحات  نا
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  والشركات التابعة لها
المجمعة المرحليو المكثفة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 
  المكثفة المجمعة المرحليو المالية معلوماتيضاحات حول الإ
 
 

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

إن الشركة األم ىي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق . والتعديبلت البلحقة لو 1960لسنة  15رقم الشركات التجارية 
.  وىيئو اسواق ادلال التشريعات الصادرة من قبل بنك الكويت ادلركزي

ية والدولية واالقًتاض واإلقراض وإصدار يشتمل نشاط الشركة األم على تقدًن خدمات االستشارات ادلالية وادلتاجرة يف األوراق ادلالية احملل
. الضمانات وإدارة صناديق االستثمار واحملافظ االستثمارية والتعامل بالعقود اآلجلة

 .دولة الكويت 13047الصفاة  4694ب .إن عنوان مكتب الشركة األم ادلسجل ىو ص
والذي دبوجبو  2016فرباير  1نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  ومت 2016يناير  24يف  2016لسنة ( 1)مت اصدار قانون الشركات اجلديد رقم 

سوف يتم تفعيل القانون اجلديد بأثر ( 5)والتعديبلت الآلحقة لو وفقا لنص ادلادة رقم  2012لسنة ( 25)مت الغاء قانون الشركات رقم 
اذل أن يتم اصدار الئحة  2012لسنة ( 25)رقم وسوف يستمر العمل بالآلئحة التنفيذية للقانون  2012نوفمرب  26رجعي اعتبارا من 

 .تنفيذية جديدة
من قبل أعضاء رللس إدارة  2016مارس  31سبت ادلوافقة على إصدار ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة لفًتة الثبلثو أشهر ادلنتهية يف 

 ...................... .الشركة األم بتاريخ 
 

أساس العرض  .2
 34وفقاً دلعيار احملاسبة الدورل   2016مارس  31داد ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة للمجموعة لفًتة الثبلثو أشهر ادلنتهية يف مت إع

. باستثناء ما ىو مبُت أدناه" التقارير ادلالية ادلرحلية"
  

وفقاً للتعليمات التنفيذية يف دولة الكويت حول مؤسسات اخلدمات  2015ديسمرب  31مت إعداد البيانات ادلالية اجملمعة السنوية للسنة ادلنتهية يف 
تتطلب ىذه التعليمات تطبيق كافة ادلعايَت الدولية إلعداد التقارير ادلالية، باستثناء متطلبات معيار . ادلالية اليت زبضع لرقابة بنك الكويت ادلركزي

اض القيمة واليت حلت زللها متطلبات بنك الكويت ادلركزي حول احلد األدىن للمخصص العام، حول ادلخصص اجملمع الخنف 39احملاسبة الدورل 
. كما ىو مبُت أدناه

 

تقارير إن سلصص االخنفاض يف قيمة القروض والسلف يتفق من كافة النواحي ادلادية مع متطلبات بنك الكويت ادلركزي وادلعايَت الدولية إلعداد ال
 %0.5للتسهيبلت النقدية وبواقع  %1يف ىذا الصدد، يتطلب بنك الكويت ادلركزي احتساب سلصصات عامة بواقع . ددادلالية حول ادلخصص ادلح

.  للتسهيبلت غَت النقدية، واليت دل يتم احتساب سلصص زلدد ذلا
 

ادلعدة وفقا للمعايَت تكمال البيانات ادلالية اجملمعو سال تتضمن ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة كافة ادلعلومات واالفصاحات ادلطلوبة ال
.  وبرأي االدارة ، فقد مت ادراج كافة التعديبلت ادلكونة من مستحقات مكررة عادية تعترب ضرورية لعرض عادل. الدولية للتقارير ادلالية 

ديسمرب  31ؤشرا للنتائج اليت ميكن توقعها للسنة ادلاليو ادلنتهيو يف ليست بالضروره م 2016 مارس 31ادلنتهية يف ان نتائج التشغيل لفًتة الثبلثو اشهر 
 . 2015ديسمرب  31للمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع للبيانات ادلالية اجملمعة واالفصاحات ادلتعلقـــة هبـا للسنة ادلنتهية يف .  2016

. والعرض للشركة األم العملة الرئيسية الكوييت وىي  مت عرض ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة بالدينار
البيانات ادلاليو ان السياسات احملاسبية ادلستخدمة يف اعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة شلاثلة مع تلك اليت مت استخدامها يف اعداد 

إستثناء تطبيق ادلعايَت اجلديدة والتعديبلت على معايَت زلددة والتفسَتات اجلديدة ب 2015ديسمرب  31ه للمجموعة للسنة ادلنتهيـة فــي ــاجملمعة السنوي
 .وادلعدلة وادلفصح عنها أدناه
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  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

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

المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة     3.1
ومات حول ىذه فيما يلي ادلعل. 2016يناير  1ىناك عدد من ادلعايَت اجلديدة وادلعدلة مفعلة للفًتات السنوية اليت تبدأ يف او بعد 

: ادلعايَت اجلديدة
 ادلعيار أو التفسَت

يفعل للفًتات ادلالية 
 اليت تبدأ يف

 –تطبيق استثناء التجميع : ادلنشآت االستثمارية 28ومعيار احملاسبة الدورل رقم  12و  10ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية رقم 
 تعديبلت

2016يناير  1  

بيع او مسامهة االصول بُت ادلستثمر وشركتو الزميلة او  28ومعيار احملاسبة الدورل رقم  10ارير ادلالية رقم ادلعيار الدورل للتق
تعديبلت –شركة احملاصة   

 دل يتم ربديد التاريخ
تعديبلت " –مبادرة االفصاح" 1معيار احملاسبة الدورل رقم  2016يناير  1   
2016يناير  1 تعديبلت –الطرق ادلعتمدة لبلستهبلك واالطفاء توضيح  38و  16معيار احملاسبة الدورل رقم   
–طريقة حقوق ادللكية يف البيانات ادلالية ادلنفصلة  27معيار احملاسبة الدورل رقم  2016يناير  1 تعديبلت   

2016 يناير 1 2014-2012التحسينات السنوية على ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية دورة    
 –تطبيق استثناء التجميع : المنشآت االستثمارية 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12و  10ولي للتقارير المالية رقم المعيار الد
تعديالت  

:  هتدف التعديبلت اذل توضيح اجلوانب التالية
ة ام متوسطة متاح تؤكد التعديبلت بان االعفاء من اعداد بيانات مالية رلمعة لشرك: االعفاء من اعداد بيانات مالية رلمعة •

للشركة االم اليت ىي شركة تابعة لشركة استثمارية حىت لو قامت الشركة االستثمارية بقياس مجيع الشركات التابعة ذلا بالقيمة 
 . العادلة

ان الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق : الشركة التابعة اليت تقدم خدمات تتعلق باالنشطة االستثمارية للشركة االم •
 . االنشطة االستثمارية للشركة االم ال جيب ذبميعها اذا كانت الشركة التابعة نفسها شركة استثماريةب

عند تطبيق طريقة حقوق : تطبيق طريقة حقوق ادللكية من قبل مستثمر شركة غَت استثمارية على شركة استثمارية مستثمر فيها •
شركة غَت االستثمارية ادلستثمرة يف شركة استثمارية االحتفاظ بقياس ادللكية على شركة زميلة او شركة زلاصة، عندىا ميكن لل

 . القيمة العادلة ادلطبق من قبل الشركة الزميلة او شركة احملاصة حلصصها يف الشركات التابعة
ات ادلتعلقة الشركة االستثمارية اليت تقيس الشركات التابعة ذلا بالقيمة العادلة تقوم بتقدًن االفصاح: االفصاحات ادلطلوبة •

 .     12بالشركات االستثمارية ادلطلوبة من قبل ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 
 .اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل ينتج عنها اي تأثَت مادي على  التعديبلت ان
 

بيع او مساىمة االصول بين المستثمر وشركتو الزميلة  28م ومعيار المحاسبة الدولي رق 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تعديالت  –او شركة المحاصة 

االستثمارات يف " 28ومعيار احملاسبة الدورل رقم " البيانات ادلالية اجملمعة" 10ان التعديبلت على ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 
ضيح معاجلة بيع او مسامهة االصول من ادلستثمر اذل شركتو الزميلة او شركة تقوم بتو(" 2011)الشركات الزميلة وشركات احملاصة 

:  احملاصة على النحو التارل
تتطلب التسجيل الكامل يف البيانات ادلالية للمستثمر لبلرباح واخلسائر الناذبة عن بيع او مسامهة االصول اليت تشكل العمل   ●

"(.  دمج االعمال" 3ادلالية رقم كما ىو زلدد يف ادلعيار الدورل للتقارير ) 
تتطلب التسجيل اجلزئي لبلرباح واخلسائر حيثما ال تشكل االصول العمل، اي يتم تسجيل الربح او اخلسارة فقط اذل حد  ●

.  مصاحل ادلستثمرين اليت ليست ذلا عبلقة يف تلك الشركة الزميلة او شركة احملاصة
شكل القانوين للمعاملة، مثبل سواء حدثت عملية بيع او مسامهة االصول من قبل يتم تطبيق ىذه ادلتطلبات بغض النظر عن ال

او من ( ما ينتج عنو فقدان السيطرة على الشركة التابعة)ادلستثمر الذي يقوم بتحويل احلصص يف الشركة التابعة اليت سبتلك االصول 
. قبل البيع ادلباشر لبلصول نفسها
ومع ذلك ، فإن . ة بتأجيل تاريخ تفعيل ادلعيار اذل أجل غَت مسمى حىت اكتمال ادلشاريع األخرىقام رللس معايَت احملاسبة الدورل

 .التطبيق ادلبكر مسموح
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  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة / بع تا

 
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية/ تابع .   3
المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة / تابع     3.1

تعديالت     –مبادرة االفصاح  1معيار المحاسبة الدولي رقم 
:  باجراء التغَتات التالية 1سبة الدورل رقم تقوم التعديبلت على معيار احملا

اعتبارات ادلادية ( 2)ادلعلومات الجيب حجبها بالتجميع او بتقدًن معلومات غَت مادية، ( 1)توضح التعديبلت بان : ادلادية ●
.    عتبارات ادلاديةحىت عندما يتطلب ادلعيار افصاحا زلددا، عندىا يتم تطبيق ا( 3)بق على كل اجزاء البيانات ادلالية، و طتن

تقدًن توضيح بان قائمة ( 1: )تقوم التعديبلت دبا يلي: بيان ادلركز ادلارل وبيان االرباح او اخلسائر وااليرادات الشاملة االخرى ●
بنود ادلفردات اليت سيتم عرضها يف ىذه البيانات ميكن عدم ذبميعها وذبميعها كما ىو مناسب وكذلك تقدًن ارشادات 

توضيح ان حصة ادلنشأة من االيرادات الشاملة االخرى للشركات ( 2)ول اجملاميع الفرعية يف ىذه البيانات و اضافية ح
الزميلة احملتسبة حسب حقوق ادللكية وشركات احملاصة يتعُت عرضها يف رلموعها كبنود مفردات واحدة سواء سيتم الحقا 

.  اعادة تصنيفها ام ال يف االرباح او اخلسائر
تقوم التعديبلت باضافة امثلة اضافية للطرق ادلمكنة لًتتيب ادلبلحظات لتوضيح ان قابلية الفهم وادلقارنة جيب  :ظاتمبلح ●

النظر فيها عند ربديد ترتيب ادلبلحظات والثبات ان ادلبلحظات ال ربتاج اذل عرضها بالًتتيب احملدد حىت اآلن يف الفقرة 
كما قام رللس معايَت احملاسبة الدولية ايضا حبذف االرشادات واالمثلة ادلتعلقة . 1من معيار احملاسبة الدورل رقم  114

.  بتحديد السياسات احملاسبية اذلامة اليت لوحظ اهنا من احملتمل ان تكون غَت مفيدة
 .اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل ينتج عنها اي تأثَت مادي على  التعديبلت ان
 

تعديالت   –بيان الطرق المعتمدة لالستهالك واالطفاء  38و  16ر المحاسبة الدولي رقم معيا
 :االصول غَت ادللموسة( 38)ادلمتلكات واالالت وادلعدات وادلعيار رقم ( 16)مت بيان التعديبلت التالية على معيار احملاسبة الدورل رقم 

  من النشاط ادلستخدم بو ذلك االصل طريقة غَت مناسبة الستهبلك تعترب طريقة استهبلك االصول على أساس الدخل الناتج
. ادلمتلكات واالالت وادلعدات

  تعترب طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم االصل غَت ادللموس طريقة غَت مناسبة بشكل عام
 .باستثناء بعض احلاالت احملددة

البيع للمواد اليت يتم انتاجها باستخدام اصول ربتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات التوقعات اليت تشَت اذل اخنفاض سعر  •
 .عائد ذباري بطىء واليت بدورىا قد تؤدي اذل اخنفاض التوقعات االقتصادية من ذلك االصل

 .اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل ينتج عنها اي تأثَت مادي على  التعديبلت ان
 
 

تعديالت   –طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة  27معيار المحاسبة الدولي رقم 
تسمح بان يتم اختياريا احملاسبة عن االستثمارات يف " البيانات ادلالية ادلنفصلة" 27ان التعديبلت على معيار احملاسبة الدورل رقم 

.  زميلة باستخدام طريقة حقوق ادللكية يف البيانات ادلالية ادلنفصلةالشركات التابعة وشركات احملاصة والشركات ال
 .اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل ينتج عنها اي تأثَت مادي على  التعديبلت ان
 

 2014-2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

تقوم ىذه التعديبلت بتقدًن ارشادات اضافية لتوضيح فيما اذا كان عقد   –7الدورل للتقارير ادلالية رقم ادلعيار التعديبلت على  -
.  اخلدمات مستمر باالنشغال يف االصل احملول، والتوضيح حول موازنة االفصاحات يف البيانات ادلالية ادلكثفة ادلرحلية

" يف مكان آخر يف التقرير ادلرحلي"معٌت  ىذه التعديبلت بتوضيح تقوم  –34معيار احملاسبة الدورل رقم التعديبلت على  -
 . وتتطلب اسنادا ترافقيا

 
 .اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل ينتج عنها اي تأثَت مادي على  التحسينات السنوية ان
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ىاوالشركات التابعة ل   
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 
ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة / تابع 

 
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية/ تابع .   3
 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد    3.2

اجملمعة ،  مت اصدار بعض ادلعايَت والتعديبلت والتفسَتات من قبل رللس ادلعايَت  ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتبتاريخ ادلصادقة على ىذه 
. الدولية ولكن دل يتم تفعيلها بعد ودل يتم تطبيقها مبكرا من قبل اجملموعة

اسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األوذل خبلل الفًتة اليت تبدأ بعد تاريخ تفعيل ادلعيار تتوقع االدارة أن يتم تبٍت كافة التعديبلت ضمن السي
ادلرحليو  ادلالية بادلعلوماتان ادلعلومات عن ادلعايَت والتعديبلت والتفسَتات اجلديدة ادلتوقع أن يكون ذلا ارتباط . اجلديد أو التعديل أو التفسَت

ىناك بعض ادلعايَت والتفسَتات اجلديدة قد مت اصدارىا لكن ليس من ادلتوقع ان يكون ذلا اي تاثَت مادي . دناهاجملمعة للمجموعة مبينة أ ادلكثفو
.  اجملمعة للمجموعة ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتعلى 

 ادلعيار أو التفسَت
يفعل للفًتات ادلالية 

 اليت تبدأ يف
2018يناير  1 التصنيف والقياس: دوات ادلالية اال( 9)ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم   
2019يناير  1 عقود االجيار   –16ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم   

 التصنيف والقياس:  األدوات المالية(: 9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ما ميثل اسبام ( 2014" )األدوات ادلالية" 9دورل للتقارير ادلالية رقم مؤخرا باصدار ادلعيار ال( IASB)قام رللس معايَت احملاسبة الدولية 

يقوم ادلعيار اجلديد بادخال تغَتات واسعة النطاق ". التحقق والقياس: األدوات ادلالية" 39خطتو الستبدال معيار احملاسبة الدورل رقم 
خسارة ائتمانية "االصول ادلالية كما يقوم ايضا بادخال منوذج  فيما يتعلق بتصنيف وقياس 39على ارشادات معيار احملاسبة الدورل رقم 

أيضا بتقدًن ارشادات جديدة حول تطبيق  9يقوم ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم . جديد خاص هببوط قيمة االصول ادلالية" متوقعة
.  زلاسبة التحوط

فيما يلي . لكنها ليست بعد يف وضع ميكنها من تقدًن معلومات كمية 9م شرعت االدارة بتقييم أثر ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رق
:  اجملاالت الرئيسية لؤلثر ادلتوقع يف ىذه ادلرحلة

ان تصنيف وقياس االصول ادلالية للمجموعة سوف حيتاج اذل مراجعة بناء على ادلعايَت اجلديدة اليت تراعي التدفقات النقدية   •
 .عمال الذي يتم فيو ادارهتاالتعاقدية لبلصول ومنوذج اال

ان اي ىبوط يف القيمة مبٍت على خسارة ائتمانية متوقعة سوف حيتاج اذل تسجيل على الذمم التجارية ادلدينة للمجموعة   •
واالستثمارات يف االصول من نوع الديون ادلصنفة حاليا كاستثمارات متاحة للبيع وزلتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق، ما دل 

 .يفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خبلل االرباح او اخلسائر وفقا للمعايَت اجلديدةيتم تصن

دل يعد باالمكان قياس االستثمارات يف االسهم بالتكلفة ناقصا ىبوط القيمة ومجيع ىذه االستثمارات سيتم قياسها عوضا عن   •
االرباح او اخلسائر ما دل تقم اجملموعة بتصنيف هنائي ال رجعة سيتم عرض التغَتات يف القيمة العادلة يف . ذلك بالقيمة العادلة

 1لغاية  تك ان بقي.د1,953,565 ةاجملموعة البالغ استثماراتفيو لعرضها يف االيرادات الشاملة األخرى األمر الذي سيؤثر على 
 .2018يناير 

، عندىا سيتم عرض تغَتات القيمة العادلة يف االيرادات اذا استمرت اجملموعة باختيار خيار القيمة العادلة لبعض اخلصوم ادلالية  •
 .    الشاملة األخرى اذل احلد الذي ترتبط فيو تلك التغَتات دبخاطر االئتمان اخلاصة باجملموعة
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  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة / تابع 
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية/ تابع .   3
 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد /تابع     3.2

 قود االيجار ع – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
" حق االنتفاع"وذلك باالعًتاف بأصل " على ادليزانية العمومية"يتطلب ادلعيار اجلديد ان يقوم ادلستأجرون باحملاسبة عن عقود االجيار 

يف رلال  والتزام االجيار االمر الذي سيؤثر على معظم الشركات اليت تعد تقاريرىا دبوجب ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية واليت تعمل
ومع ذلك،بالنسبة للعديد . التأجَت كما سيكون لو تأثَتا جوىريا على البيانات ادلالية دلستأجري العقارات وادلعدات ذات القيمة العالية

من االعمال األخرى، ستقوم االستثناءات اخلاصة بعقود االجيار قصَتة االجل وعقود االجيار ذات األصول منخفضة القيمة 
.    ىذا التأثَتبالتخفيض من 

. للمجموعةاجملمعة  ادلرحليو ادلكثفو ادلالية ادلعلوماتدل تقم ادارة اجملموعة حىت اآلن بتقييم أثر ىذا ادلعيار اجلديد على 
 
والتقديرات   األحكام .4

تراضات تؤثر على تطبيق السياسات إن إعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة يتطلب من اإلدارة ازباذ أحكام والقيام بتقديرات واف
. احملاسبية وادلبالغ ادلدرجة لؤلصول وااللتزامات واإليرادات وادلصروفات، وقد زبتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

ياسات احملاسبية للمجموعة عند إعداد ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعة، كانت األحكام اذلامة اليت ازبذهتا اإلدارة عند تطبيق الس
ة ادلنتهية يف واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات ىي نفسها اليت مت تطبيقها على البيانات ادلالية اجملمعة السنوية ادلدققة كما يف وللسن

 . 2015ديسمرب  31
 

 15معيار الدولي للتقارير الماليو رقم الاثر تطبيق  .5
وسيتم تفعيلو للفًتات السنوية اليت تبدأ  2014ايرادات من عقود مع العمبلء يف مايو  – 15لتقارير ادلالية رقم مت اصدار ادلعيار الدورل ل

منوذج شامل واحد من احملاسبة عن  15يلخص ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم . مع السماح بالتطبيق ادلبكر 2018يناير  1يف او بعد 
االيرادات احلالية ادلوجودة حاليا يف العديد من ادلعايَت والتفسَتات  ربقق مع العمبلء ويبطل ارشادات االيرادات الناشئة عن العقود

كما يقوم ىذا ادلعيار ايضا بًتسيخ منوذج جديد من مخس خطوات سيتم تطبيقو على االيرادات . ضمن ادلعايَت الدولية للتقارير ادلالية
ىذا ادلعيار، يتم تسجيل االيرادات دببلغ يعكس ادلبلغ ادلقابل الذي تتوقع ادلنشأ استحقاقو  ودبوجب.  الناشئة من العقود مع العمبلء

 . بدال من ربويل البضاعة او اخلدمات اذل العميل
يناير  1را من على ايراداهتا من العمليات واختيار التطبيق ادلبكر ذلا اعتبا 15قامت اجملموعة دبراجعة أثر ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 

اختارت اجملموعة التطبيق ادلعدل باثر رجعي . حيث تعتربىا اجملموعة باهنا تعكس بشكل افضل اداء االعمال العقارية للمجموعة 2015
 31يف  ادلنتهية الفًتهوبناء عليو، مت تطبيق ادلعيار على . 15للمعيار حسب ما ىو مسموح بو من قبل ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 

ان التطبيق ادلعدل باثر رجعي يتطلب ربقق االثر الًتاكمي للتطبيق على كافة العقود غَت ادلنجزة (. فًتة التطبيق ادلبدئي) 2015 مارس
 . على شكل تعديل على الرصيد االفتتاحي لبلرباح ادلرحلة كما يف ذلك التاريخ 2015يناير  1كما يف 

 :اجملمع مفصح عنها ادناهادلرحلي ادلكثف لبيان ادلركز ادلارل التعديبلت على االرصده االفتتاحيو 
االصول 

 ديسمبر 31
 2014 

  /تعديالت
اعاده تصنيف 

 يناير 1
 2015 

 ك.د ك.د ك.د 
 61,667,975( 96,583,628) 158,251,603  عقارات قيد التطوير

 8,104,901 4,080,980 4,023,921  عقارات لغرض ادلتاجره

 19,401,632 96,690 19,304,942  مدينو اخرى مدينون وارصده

    

   الخصوم 

 27,486,659( 104,769,468) 132,256,127  دفعات مستلمو مقدما من العمبلء

 65,914,483 2,708,569 63,205,914  دائنون وارصده دائنو اخرى

   حقوق الملكيو 

( 59,975,887) 5,537,526( 65,513,413)اخلسائر ادلًتاكمو اخلاصو دبالكي الشركو االم 

 28,150,722 4,117,415 24,033,307احلصص غَت ادلسيطره 
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  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

الية المرحلية المكثفة المجمعة ايضاحات حول المعلومات الم/ تابع 
 
 

 اساس التجميع   .6
ولكن لغرض ذبميع البيانات ادلالية ذلذه  ديسمرب  31ىي ( شركة تابعة)ع .ك.م.ش –ان هناية السنة ادلالية لشركة ايفا للفنادق وادلنتجعات 

 2015 ديسمرب 31ادلنتهية يف  للسنو اجملمعو ادلالية البيانات الشركة التابعة ضمن ادلعلومات ادلاليو ادلرحليو ادلكثفو اجملمعة للمجموعة مت استخدام
لذلك ال يوجد أثر من  .2016 مارس 31للشركة التابعة بعد عمل التعديبلت البلزمة الثر اي تعامبلت جوىريو او احداث للفًته ادلنتهيو يف 

 .2015مارس  31ر ادلرحلي ادلكثف اجملمع لفًتة الثبلثة اشهر ادلنتهية يف على بيان األرباح أو اخلسائ 15تطبيق ادلعيار الدورل للتقارير ادلالية رقم 
حسابات اإلدارة ادلقدمة من ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة وقامت اجملموعة بتجميع ادلعلومات ادلالية للشركات التابعة األخرى باستخدام 

 .2016 مارس 31الشركات كما يف 
 

ات الفندقة والخدمات المتعلقة بها  صافي الدخل من عملي   .7
الثالثو اشهر  

المنتهية في 
 مارس 31

2016  

 (غير مدققو)

الثبلثو اشهر 
ادلنتهية يف 

 مارس 31
2015 

 (غَت مدققو)
ك .دك .د ايرادات

   

 815,427 385,737بيع عقارات 

 7,423,773  8,051,415 ايرادات من نشاطات الفنادق

 596,337  683,812 الشاطئ ايرادات من نشاطات نادي

 746,211  - اتعاب إدارية

 936,992  603,056ايرادات خدمات االقامو 

 539,470  499,139 ايرادات اجيارات

 10,223,159  11,058,210 

 (6,690,467) (5,125,608) تكاليف مباشره

 5,097,551 4,367,743 

 
الشركة االم خساره السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي  .8

على ادلتوسط ادلرجح لعدد ربتسب خساره السهم األساسية وادلخففة اخلاصة دبالكي الشركة األم بتقسيم خساره الفًته اخلاص دبالكي الشركة األم 
. باستثناء أسهم اخلزينةالفًته األسهم القائمو خبلل   

الثالثو اشهر 
 المنتهيو في

 مارس 31 
2016 

 (غير مدققو)

 
ىر الثبلثو اش
 ادلنتهيو يف

 مارس 31 
2015 

 (غَت مدققو)
 (3,144,518) (4,410,588) (ك.د)اخلاصة دبالكي الشركة األم خساره الفًته 

 672,889,436 672,889,436 (باستثناء أسهم اخلزينة)ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم القائمو خبلل الفًته 

 فلس( 4.67) فلس( 6.55) كة األم السهم األساسية وادلخففة اخلاصة دبالكي الشر خسارة



 
 

              

 
 

 16ع .ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 
 

النقد وشبو النقد  .9
 : اجملمع من احلسابات التاليو يف بيان التدفقات النقدية ادلرحلي ادلكثف الظاىريتكون النقد وشبو النقد 

  مارس 31  
 

مارس  31 ديسمرب  31
  2016  2015  2015 

( غَت مدقق) ( مدقق) ( غير مدقق)  
 ك.د  ك.د  ك.د  

 7,081,897  13,923,394  13,114,136 نقد وارصدة لدى البنوك 

 558,388  -  - ودائع ثابتو 

  13,114,136  13,923,394  7,640,285 

 (1,273,789)  (1,292,668)  (1,302,003) بنك دائن : مطروحا منو 

 6,366,496  12,630,726  11,812,133  ادلرحلي ادلكثف اجملمع النقد وشبو النقد لبيان التدفقات النقدية

 
. سنوياً ( %0.075: 2015مارس  31 و % ال شيء :2015ديسمرب  31)%  ال شيءبواقع  تة متوسط معدل فائدةودائع اجملموعة الثاب ربمل 

ك كما يف هناية .د 1,302,003ك من قبل بنك زللي مت استخدام مبلغ .مليون د 1يتمثل البنك الدائن بتسهيل سحب على ادلكشوف دببلغ 
 مارس 31و 2015ديسمرب  31) %4بواقع حيمل فائده و( ك.د 1,273,789: 2015 رسما 31و ك.د 1,292,668: 2015 ديسمرب 31) الفًته

 . سنوياً وىو مضمون مقابل زلفظو استثماريو مداره( 4%: 2015
 مدينون وارصدة مدينة أخرى.   10

 
 مارس 31

 
 ديسمرب 31

( معدلو)
 مارس  31 

 2016 2015 2015 
( غَت مدقق)( مدقق)( غير مدقق) 

 ك.د ك.د ك.د اصول ماليو
 7,039,576 7,089,791 5,450,302 ذمم مدينة ذبارية 

 179,657 125,386 125,359 دفعات مقدمة 

 105,269 79,056 72,727 ذمم الشركة الكويتية للمقاصة

 67,970 76,008 78,405 ذمم موظفُت

    اصول غير ماليو

 1,892,475 2,256,131 2,554,385 مصاريف مدفوعو مقدما

 2,385,165 2,255,437 2,176,609 عات مقدمة للمقاولُت دف

 7,888,147 8,124,411 8,322,372 ذمم أخرى متنوعة 

 18,780,159 20,006,220 19,558,259 

 .إن القيمة ادلدرجة للمدينون وأرصدة مدينة أخرى تقارب قيمتها العادلة
مت تسجيلو يف بداية  (ك.د 96,690 :2015مارس  31و  2015 ديسمرب 31)ك .الشيء د يتضمن رصيد مدينون وارصدة مدينة أخرى مبلغ

 (.5ايضاح ) 15السنة عند التطبيق ادلبكر للمعيار الدورل لتقارير ادلالية رقم /الفًته 

 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 
 

 إلى أطراف ذات صلو/مستحق من    .11
 

 مارس 31
 

 مارس 31 ديسمرب 31
 2016 2015 2015 
( غَت مدقق)( مدقق)( غير مدقق) 

 ك.د ك.د ك.د: مستحق من
-  1,669,508 -اف زيد اي  شركة إيفا للفنادق وادلنتجعات

 89,371 - - م.ك.م.ش-شركو الوافر للخدمات التسويقيو

 1,551,746 - -م .م.ذ –شركة مراسي األفق للتجارة العامة 

 1,201,050 1,207,120 1,206,495ع .ك.م.ش –شركة الديرة القابضة 

 792,806 626,685 575,412اطراف أخرى ذات صلة 

 1,781,907 3,503,313 3,634,973 

 (1,486,350) (1,486,350) (1,486,350)سلصص ذمم مشكوك يف ربصيلها  

 295,557 2,016,963 2,148,623 

   : الىمستحق 
 1,147,628 1,479,000 1,345,271  (يب يت واي )شركة ايفا زمبارل للفنادق وادلنتجعات احملدودة 

 1,261,177 1,300,125 1,313,335 م.م.ذ –شركة التبلل لئلستثمار 

 11,718,358 12,329,731 12,390,143 ع.ك.م.ش  -شركة عقارت الكويت

 2,219,055 833,132 829,414 م.م.ذ –شركة الرنا للتجارة العامة 

 2,053,240 2,052,622 3,927,111 م.ك.م.ش -شركة الكويت القابضة

 375,801 366,146 366,146 شركو يونايتد انفستمنت برتغال ادلتحده

 93,642 35,171 75,160 م.م.ذ –شركة إيفا للخدمات اإلستشارية 

 144,981 169,211 170,718 ع .ك.م.ش –الشركة الدولية للمنتجعات الدولية 

 5,500,528 5,683,486 5,745,542 م.م.ذ –شركة الضاحية لبلستثمار 

-  1,294,835 3,628,650 م.ك.م.ش-شركو الوافر للخدمات التسويقيو

 331,218 414,976 582,781 شركو ايفا للوساطو العقاريو

-  469,299 441,245 (يب يت واي )فَتمونت زمبارل للفنادق وادلنتجعات احملدودة 

 435,040 435,040 435,040 م.ك.م.ش-كويت انفست العقاريو

 824,937 775,409 765,532 أطراف أخرى ذات صلة

 32,016,088 27,638,183 26,105,605 

 
( ك .د  الشيء: 2015 مارس 31و  ك.د 459,268: 2015ديسمرب  31)ك .د ال شيءادلبلغ ادلستحق من اطراف ذات صلو يتضمن مبلغ 

سنويا وليس لو أي شروط سداد زلددة واالرصدة ( % الشيء: 2015 مارس 31 و %8: 2015ديسمرب  31)% ال شيء  حيمل فائدة دبعدل
ال ربمل اي فائدة وليس ذلا أي ( ك.د 2,148,623:  2015 مارس 31و  ك.د 1,557,695:  2015ديسمرب  31)ك .د 295,557ادلتبقية البالغة 

 . شروط سداد زلددة 
   9,419,882: 2015 مارس 31و  ك.د 9,015,571: 2015ديسمرب  31)ك .د 8,204,640ادلبلغ ادلستحق اذل اطراف ذات صلو يتضمن مبلغ 

سنويا وليس لو أي شروط سداد زلددة واالرصدة ادلتبقية ( %4.25: 2015 مارس 31 و 2015ديسمرب  31)% 4.25حيمل فائدة دبعدل ( ك .د
ال ربمل اي فائدة وليس ذلا أي ( ك.د 16,685,723:  2015 مارس 31و  ك.د 18,622,612:  2015ديسمرب  31)ك .د 23,811,448البالغة 

.  شروط سداد زلددة 



 
 

              

 
 

 18ع .ك.م.ش –الدولية شركة اإلستشارات المالية 

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 

 استثمار في شركات زميلة .12

بلد ادلنشأ النشاط الرئيسي    
نسبة ادلسامهة 

% 
 مارس 31    

 2016 

 (غير مدققو)

ديسمرب  31 
2015 

 (مدققو)

 مارس 31

2015 

 (غَت مدققو)

% %  %     اسم الشركو الزميلو

شركة رلموعة ارزان ادلالية للتمويل  
أدناه   -(مسعره)ع .ك.م.ش –واالستثمار    

 19.36 19.36  18.13 الكويت سبويل 

 - 35  35تركيا تأمُت  شركو نيوفاسيجورتا للتأمُت  

 - 50  50ادلملكو ادلتحده استثمارات  يوتل لبلستثمار احملدوده  

 50 50  50 جنوب افريقيا تطوير العقارات احملدود  ( يب يت واي)ليجند وايفا للتطوير 

 - 25  25سويسرا استثمارات  ( سويسرا)ايفا لبلستثمارات 

ج خدمات احل ( مقفلة)ك .م.ش –شركة زمزم للسياحة الدينية 
والعمره 

 20 الكويت
 

20 20 

اإلمارات العربية استثمارات  ابواب كابيتال احملدوده 
احملدة 

42.43 
 

42.43 - 

 -شركو وقايو للتأمُت واعادة التأمُت التكافلي
ادلملكة العربية تأمُت  (  مسعرة)س.م.ش

السعودية 
20 

 
20 - 

: يلي  احلركة يف القيمة الدفًتية لبلستثمار يف شركات زميلو كما

 

 مارس 31
2016 

( غير مدققة)

ديسمرب  31
2015 

( مدققة)

 مارس 31
2015 

( غَت مدققة)
 ك.د ك.د ك.د 

 29,183,734 29,183,734 42,645,744 السنة /القيمة الدفًتية يف بداية الفًته

 - 10,991,176 -اضافات 

 - 8,889,001 - ادلتبقية احملتفظ هبا يف شركة تابعة %50إعادة تصنيف 

 14,927 (1,616,102) 247,444حصة يف نتائج الشركات الزميلة 

 - - (1,027,829)خساره من بيع حصو يف شركو زميلو 

 - - (311,643)الناتج من بيع حصو يف شركو زميلو 

 - (2,500,000) - ىبوط يف قرض الشركاء

 - (38,808) - ىبوط قيمة استثمار يف شركو زميلو

 (759,928) (993,608) 885,921شاملة أخرى  (ائرخس)/ايرادات حصة من 

 (120,034) (1,269,649) 429,308العملة األجنبية  تعديل ربويل

 28,318,699 42,645,744 42,868,945  السنة/ هناية الفًتة القيمة الدفًتية يف 

 6,995,818 5,985,311 4,512,781  القيمو العادلو

 
 1,027,829ك نتج عنو خساره دببلغ .د 311,643من امجارل نسبو ادللكيو يف شركو ارزان مقابل مبلغ  %1.1ع خبلل الفًته قامت اجملموعو بيب

. و اخلسائر ادلرحلي ادلكثف اجملمع للفًتةك مت االعًتاف هبا يف بيان االرباح ا.د
 



 
 

              

 
 

 19ع .ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة لماليةالمعلومات ا   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 
 

عقارات قيد التطوير  .13

 
 مارس 31

2016 

( غير مدققة)
ديسمرب  31

2015 

( مدققة)

( معدل)
 مارس 31

2015 

( غَت مدققة)
 ك.د ك.د ك.د 

 49,655,893 62,451,641 56,611,135 اإلمارات -عقارات يف ديب

 5,873,705 7,427,143 7,090,626عقارات يف جنوب افريقيا 

 10,239,118 10,627,754 10,676,953عقارات يف لبنان 

 74,378,714 80,506,538 65,768,716 

مت تسجيلو يف بداية  (ك.د 96,583,628 :2015مارس  31و  2015 ديسمرب 31)ك .الشيء د مبلغ عقارات قيد التطويريتضمن رصيد 
 (.5ايضاح ) 15عند التطبيق ادلبكر للمعيار الدورل لتقارير ادلالية رقم السنة  /الفًته 

 
دائنون وارصدة دائنة أخرى  .14

 

 مارس 31
2016 

( غير مدققة)
ديسمرب  31

2015 

( مدققة)

( همعدل)
مارس  31

2015 

( غَت مدققة)
ك .دك .دك .د 

 3,608,805 4,546,205 6,407,423 ةمستحق مصاريف

 24,118,568 20,843,886 17,292,250 ذمم دائنة 

 515,320 512,511 512,511 توزيعات ارباح مستحقة 

 2,448,681 2,448,681 2,471,310 مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 7,618,757 7,661,108 7,725,279 ضريبة دعم العمالة الوطنية

 639,348 656,268 681,936  سلصص الزكاة

 173,648 1,085,620 1,176,329ضرائب مؤجلو 

 2,482,138 2,726,617 2,829,332 واالجازاتللموظفُت سلصص مكافأة هناية اخلدمة 

 1,797,512 1,955,794 2,294,590 إيرادات مؤجلة 

 208,511 2,822,797 3,216,058 حجوزات ضمان مستحقة

 1,123,243 2,255,715 1,443,426 تكاليف بناء مستحقة 

 2,939,280 3,029,147 3,040,647  األسهم ادلمتازة القابلة لئلسًتداد

 3,456,366 1,627,298 4,175,817 تأمينات مسًتدة عن إلغاء وإعادة بيع الوحدات

 2,847,315 2,560,857 466,822 رسوم نقل ملكية اراضي مستحقة

 1,556,000 1,556,000 1,556,000 سلصص قروض مدينة

-  3,068,470 3,069,081 بوالص التأمُت التكافليمستحق اذل حاملي 

 9,358,992 9,316,406 12,366,976 (أ-ادناه) ذمم دائنة أخرى

 70,725,787 68,673,380 64,892,484 

قضائيو مرفوعو من مالكي الوحدات يف ك مصدره مقابل تسويو .د 5,472,098تتضمن الذمم الدائنو االخرى شيكات مؤجلو دببلغ        ( أ
( 16ايضاح )ك .د 3,469,746من ىذه الشيكات ىناك شيكات مؤجلو دببلغ (. شركو تابعو فرعيو اماراتيو)بلقيس رزيدنس اف زد اي 

 .قد مت اصدارىا خبصوص اسًتداد ودائع مستلمو من العمبلء وتستحق وفقا لقرار احملكمو

مت تسجيلو يف  (ك.د 2,708,859 :2015مارس  31و  2015دميسرب  31)ك .الشيء د أخرى مبلغ هدائنوارصدة  دائنونيتضمن رصيد  ( ب
 (.5ايضاح ) 15السنة عند التطبيق ادلبكر للمعيار الدورل لتقارير ادلالية رقم /الفًته بداية 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة ليةالمعلومات الما   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 
 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 

 
   قروض بنكية .15

: ادلكثف اجملمع دبا يلي  ادلرحليادلركز ادلارل  تتمثل أرصدة القروض والتسهيبلت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ بيان
       ستحقاقفترة اإل  

 الى من العملة 
نسبة الفائدة 

 األصــل المرىــون الغرض الفعلية
 مارس 31

2016 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2015 

 (مدقق)
 مارس 31

2015 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دك .د       
 %3.33 2019-12-28 2005-12-28 دوالر أمريكي 1

سبويل إستثمارات 
 35,266,800 36,489,000 36,489,000 للفنادق وادلنتجعاتأسهم الشركة األم وإيفا  اجملموعة

سبويل إستثمارات  %2.5 2019-12-28 2007-6-15 يورو 2
 اجملموعة

 ةمتاحات وادلنتجعات واستثمار أسهم إيفا للفنادق
 للبيع

6,616,976 6,616,976 7,054,242 

 23,000,000 23,000,000 23,000,000 %120ة بتغطية زلفظة زللي تسديد الدين %4.25 2023-12-31 2014-6-26 ديناركوييت 3

 8,555,000 8,555,000 8,555,000 %200زلفظة مالية بتغطية سبويل اسهم زللية  %4 2019-12-31 2013-1-5ديناركوييت  4

 % -6.75 2018-6-30 2007-5-1 درىم إمارايت 5

18.8% 

لعربية مجَته ، اإلمارات ا –عقارات يف النخلة  سبويل ادلشاريع
 ادلتحدة ، وودائع مقيدة يف حساب بنك أجنيب

96,421,979 96,481,704 81,756,609 

سبويل إستثمارات  %9.5 % -2.25 2017-5-21 2007-5-23 راند 6
 اجملموعة

رىن شلتلكات وآالت ومعدات معينة وعقارات 
 للمتاجرة معينة يف شركات تابعة يف جنوب افريقيا

12,103,392 12,284,463 12,006,329 

 2,772,697 2,857,938 2,868,787أرض مدرجة ضمن عقارات قيد التطوير شراء عقارات  %8.6 2016-12-31 2010-1-1 دوالر أمريكي 7

 4,859,277 4,198,383 4,112,828عقارات استثمارية شللوكة لشركة تابعة  شراء عقارات % 6.5 2024-3-15 2011-9-15يورو  8

سبويل استثمارات  %4.5 2018-7-31 2008-8-1جنيو اسًتليٍت  9
اجملموعة 

 260,241 -- اصول لشركة مطارات يوتيل احملدوده  

       190,167,962 190,483,464 175,531,195 

 
 
 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 
 

 المرحليو المكثفة المجمعة إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 
 
قروض بنكية / تابع .    15
 

: قروض اجملموعة مرىونة مقابل أصول اجملموعة احملددة كما يلي 

 

 مارس 31
2016 

 (غير مدقق)

 ديسمرب 31
2015 

 (مدقق)

 مارس 31
2015 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دك .د 

 157,856 116,434 116,570 استثمارات بالقيمة العادلة من خبلل األرباح أو اخلسائر

 3,901,162 3,187,417 2,892,403 عقارات للمتاجرة

 7,659,674 6,755,705 6,755,705 استثمارات متاحة للبيع

 2,937,770 2,448,143 2,033,798 استثمار يف شركة زميلة

 8,209,603 7,642,994 7,642,994 عقارات استثمارية

 58,771,251 42,333,666 41,251,897 عقارات قيد التطوير

 98,378,751 80,423,184 80,423,184 شلتلكات وآالت ومعدات

 65,040,524 62,402,154 57,508,254 استثمار يف شركة تابعة

 198,624,805 205,309,697 245,056,591 

 
ن عمالء  دفعات مستلمة مقدماً م .16

. جملموعة سبثل ىذه األرصدة ادلبالغ احملصلة مقدماً من عمبلء احدى الشركات التابعة للمجموعة ، عن بيع شقق سكنية قيد اإلنشاء حالياً من قبل ا
. يتم ربويل الدفعات ادلقدمة من ىؤالء العمبلء اذل بند االيرادات عند اكتمال بناء الوحدة ادلباعة ، وتسليمها للعميل

 
 مارس 31

2016 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2015 

 (مدقق)

( همعدل)
مارس  31

2015 

( غَت مدققة)
ك .دك .دك .د 

 132,256,127 132,256,127 22,224,779السنة   /الفًتة  الرصيد يف بداية

 (104,769,468) (104,769,468) - 15اثر تطبيق ادلعيار الدورل للتقارير ادلاليو رقم 

 22,224,779 27,486,659 27,486,659 

 340,236 7,065,872 1,978,130السنة   /الفًتة دفعات مستلمة خبلل 

 (295,311) (16,249,041) (8,637,344)السنة    /الفًتة  خبلل احملقق كإيراد

-  - (3,469,746) (14ايضاح ) – ايداعات زلولو اذل ذمم دائنو اخرى

 2,282,982 3,921,289 (936,159)تعديل ربويل عمبلت اجنبية 

 11,159,660 22,224,779 29,814,566 

 
 

 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 مجمعةالمرحليو المكثفة ال إيضاحات حول المعلومات المالية/ تابع 
 

 

أسهم خزينة  .17
 مارس 31  ديسمرب 31  مارس 31  
  2016  2015  2015 

( غَت مدققة) ( مدققة) ( غير مدققة)  
 47,110,564  47,110,564  47,110,564 عدد األسهم 

 %6.54  %6.54  %6.54 نسبة األسهم ادلصدرة  

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

 1,554,649  1,366,206  1,413,317 ( ك.د) السوقية  القيمة
 

اسهم اخلزينة ادلدرجة بالتكلفة دببلغ . إن احتياطيات الشركة األم دبا يعادل تكلفة أسهم اخلزينة قد مت زبصيصها على أهنا غَت قابلة للتوزيع
 .مان مقابل قروض اجملموعةمرىونة كض( ك.د 32,743,499:  2015مارس  31و  2015ديسمرب  31)ك .د 32,743,499

 
التزامات رأسمالية  .18

التزامات إنفاق رأسمالي 
إلتزامات رأمسالية بأن تسدد كافة األموال البلزمة لتسديد باقي حصتها من سبويل إنشاء ادلشاريع   2016مارس  31يوجد على اجملموعة كما يف 

إن حصة اجملموعة من األموال البلزمة لتمويل تلك ادلشاريع . وجنوب إفريقيا( انلنب)وبَتوت ( اإلمارات العربية ادلتحده)العقارية يف كل من ديب 
:  ىي كالتارل 

 
 مارس 31

2016 

 (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2015 

 (مدقق)
 مارس 31

2015 

 (غَت مدقق)
ك .دك .دك .د 
    

 27,001,086 16,051,125 39,850,766 التوقعات والتعاقدات لبلنفاق الرأمسارل اليرادات العقود

 
: تتوقع اجملموعة أن سبول التزاماهتا لبلنفاق ادلستقبلي من ادلصادر التالية 

بيع عقارات استثمارية ، ( أ  
الدفعات ادلقدمة من العمبلء ، ( ب
زيادة رأس ادلال ، ( ج
الدفعات ادلقدمة من ادلسامهُت وادلنشآت ذات العبلقة والشركات احملاصة ، و ( د 
. ا دعت احلاجة اإلقًتاض إذ( ىـ

.  تًتاوح معدالت التمويل ادلتوقعة أعبله حسب طبيعة مصدره وتقديرات اإلدارة دلصادر التمويل ادلتاحة يف وقت استحقاقها
 

 



 
 

              

 
 

 23ع .ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية 

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 
 

 تحليل القطاعات  .19
باإلضافة اذل ذلك، يتم ارسال . رة العليا يف اجملموعةيتم ارسال نتائج القطاعات مباشرة اذل اإلدا. يًتكز نشاط اجملموعة يف اربعة قطاعات رئيسية ، ىي قطاع ادارة االصول وقطاع اخلزينة واالستثمارات والقطاع العقاري وأخرى

  :فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتماشى مع التقارير الداخلية ادلقدمة لئلدارة . تقارير ايرادات واصول القطاعات اذل ادلواقع اجلغرافية اليت تعمل هبا اجملموعة 
 لمجموعا  أخرى  العقارات  خزينة واستثمارات  إدارة األصول 

 مارس 31 
2016 

 مارس 31
2015 

 مارس 31 
2016 

 مارس 31
2015 

 مارس 31 
2016 

 مارس 31
2015 

 مارس 31 
2016 

 مارس 31
2015 

 مارس 31 
2016 

 مارس 31
2015 

( قغَت مدق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) ( غَت مدقق)( غير مدقق) 
 ك.د ك.د  ك.د ك.د  ك.د ك.د  ك.د ك.د  ك.د ك.د 

 4,572,945 4,698,655  59,465 250,075  4,367,743 5,097,551  124,555( 665,786)  21,182 16,815القطاع  (خسارة/ ) ايرادات

( 4,900,156) (6,383,280) ( 4,630,443) (6,895,466)  4,367,743 5,097,551 ( 3,257,164)( 3,397,424) ( 1,380,292)( 1,187,941) للفًتة ربح القطاع /( خسارة)

 1,401,474 1,204,756            االستهبلك 

 106,899 90,290            اذلبوط 

 3,274,820 2,641,348             فوائد ومصاريف شلاثلة

 363,421,251 369,998,700  - -  130,444,259 138,788,348  112,798,057 122,426,724  120,178,935 108,783,628رلموع أصول القطاع 

(191,469,965)  - -رلموع خصوم القطاع   (176,804,984)   (11,159,660) (29,814,566)  - -  (202,629,625) (206,619,550) 

(69,043,241)  120,178,935 108,783,628 صافي أصول القطاع  (64,006,927)   127,628,688 100,629,693  - -  167,369,075 156,801,701 

 21,610,192 19,075,717             اصول غَت موزعة

 (90,998,089) (102,741,875)             خصوم غَت موزعة

   87,413,804 83,702,917             صافي األصول



 
 

              

 
 

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

عة لهاوالشركات التاب   
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 
 

 الجمعية العمومية السنوية  .20

دل يتم عقد اجلمعية العمومية السنوية للسنة ادلنتهية يف  .2015 ديسمرب 31ادلنتهية يف  عن السنة ادلاليةارباح  اية توزيع عدم رللس اإلدارة اقًتح أعضاء
وبالتارل، دل يتم ادلوافقة بعد على البيانات ادلالية اجملمعو للسنة . اجملمعوحىت تاريخ ادلوافقة على ىذه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلكثفة  2015ديسمرب  31

ال تتضمن أي تعديبلت كان من  2016مارس  31ية ادلرحلية ادلكثفة اجملمعو لفًتة الثبلثة أشهر ادلنتهية يف إن ادلعلومات ادلال. يف ذلك التاريخ ادلنتهية 
 . 2015ديسمرب  31ادلمكن طلبها يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية على البيانات ادلالية اجملمعو للسنة ادلنتهية يف 

 
معامالت مع أطراف ذات عالقة  .21

ادلسامهُت الرئيسيُت، وأعضاء رللس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا الرئيسيُت للمجموعة، والشركات ادلسيطر عليها أو تلك  سبثلة إن األطراف ذات صل
يتم اعتماد سياسات التسعَت وشروط ىذه ادلعامبلت من قبل إدارة . اليت زبضع لسيطرة مشًتكة أو اليت ميارس عليها ىؤالء األطراف تأثَتاً فعاال

ىا يف مت عند التجميع استبعاد ادلعامبلت بُت الشركة األم والشركات التابعة ذلا اليت سبثل أطراف ذات صلة بالشركة األم ودل يتم اإلفصاح عن. موعةادلج
. إن تفاصيل ادلعامبلت بُت اجملموعة واألطراف ذات الصلة مفصح عنها أدناه. ىذا اإليضاح

 

   
 مارس 31

2016 

  (غير مدقق)
 ديسمرب 31

2015 

  (مدقق)
 مارس 31

2015 

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

 2,148,623  2,016,963  295,557  مستحق من أطراف ذات صلو  

 26,105,605  27,638,183  32,016,088  مستحق اذل أطراف ذات صلو  

في بيان االرباح او الخسائر المرحلي المكثف المعامالت المدرجة 
 :المجمع

 
     

 7,768  35,718  -  إيرادات فوائد 

 89,093  295,500  99,733  مصاريف شلاثلو فوائد و

-   8,102,000  -  ربح من بيع شركات تابعو 

 -  6,754,606  -  ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع 

 -  1,551,746  -  وب مستحق من طرف ذي صلو مشط

-   2,500,000  -  ىبوط قيمة قرض الشركاء 

        :مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة 

 183,623  1,126,741  40,478  منافع قصَتة األجل للموظفُت 

 

حسابات األمانة                                            .22
راف أخرى وصناديق مشًتكة وربتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية يف حسابات أمانة ال تظهر ضمن بيان ادلركز تدير اجملموعة زلافظ مالية نيابة عن أط

:  2015ديسمرب  31)ك .د 38,640,344بلغت قيمتها  2016مارس  31إن االصول اليت زبضع لسيطرة اإلدارة يف . اجملمع ادلرحلي ادلكثف ادلارل
( ك.د 21,182: 2015مارس  31)ك .د 16,815اكتسبت اجملموعة أتعاب إدارة دببلغ (. ك.د 50,702,418: 2015مارس  31ك و .د 40,547,067

. نتيجة القيام بتلك األنشطة
 

 إدارة المخاطر المالية .23

 31ة ادلنتهية يف إن كافة أىداف وسياسات إدارة ادلخاطر ادلالية للمجموعة تتماشى مع تلك ادلفصح عنها يف البيانات ادلالية اجملمعة السنوية للسن
. 2015ديسمرب 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ تابع 
 

قياس القيمو العادلو  .24
.  القياستتمثل القيمة العادلة يف السعر الذي يتم استبلمو لبيع اصل او دفعو لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بُت ادلشاركُت يف السوق بتاريخ 

يتم . لقيمة العادلةان االصول واخلصوم ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة يف بيان ادلركز ادلارل يتم تصنيفها اذل ثبلثة مستويات من التسلسل اذلرمي ل
: ربديد ادلستويات الثبلث بناء على قابلية ادلبلحظة للمدخبلت اذلامة للقياس وذلك على النحو التارل

يف اسواق نشطة يف ما يتعلق باصول او ( غَت ادلعدلة)تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات ادلشتقة من االسعار ادلدرجة :  1مستوى - 
خصوم شلاثلة؛ 

والقابلة  1تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات ادلشتقة من مدخبلت خببلف االسعار ادلدرجة ادلتضمنة يف ادلستوى :  2مستوى - 
؛ و (ادلشتقة من االسعار)او بصورة غَت مباشرة ( كاالسعار)للرصد يف ما يتعلق باالصول او اخلصوم اما بصورة مباشرة 

القيمة العادلة يف القياسات ادلشتقة من اساليب تقييم تتضمن مدخبلت خاصة باالصول او اخلصوم اليت ال تتمثل قياسات :  3مستوى - 
 (.مدخبلت غَت قابلة للرصد)تستند اذل بيانات سوقية مرصودة 

. قيمة العادلةمت ربديد ادلستوى الذي يتم فيو تصنيف االصول أو اخلصوم ادلالية بناء على أدىن مستوى من مدخبلت مهمة لقياس ال
لتسلسل اذلرمي إن األصول واخلصوم ادلالية ادلقاسة بالقيمة العادلة على اساس دوري يف بيان ادلركز ادلارل ادلرحلي ادلكثف اجملمع يتم تصنيفها اذل ا

 :للقيمة العادلة على النحو التارل
 
 

المجموع  3مستوى  2مستوى  1مستوى  (: غير مدققو) 2016مارس  31
ك .دك .دك .دك .د  ت بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائراستثمارا

: استثمارات بغرض ادلتاجرة
: اسهم زللية

    
 

 227,406 - - 227,406 اسهم مسعره  

 71,272 71,272 - - اسهم غَت مسعره 

     : اسهم اجنبيو

 2,296 - - 2,296 اسهم مسعره 

     متاحة للبيع  استثمارات

 388,484 - - 388,484 مسعره اسهم 

 633,631 - 633,631 - صناديق مدارة 

 23,489,722 23,489,722 - - اسهم غَت مسعره 

  618,186 633,631 23,560,994 24,812,811 

     (: مدققو) 2015ديسمبر  31
     استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 

: جرةاستثمارات بغرض ادلتا
: اسهم زللية

    
 

 458,144 - - 458,144 اسهم مسعره  

 71,272 71,272 - - اسهم غَت مسعره 

     : اسهم اجنبيو

 2,671 - - 2,671 اسهم مسعره 

     متاحة للبيع  استثمارات

 272,042 - - 272,042 اسهم مسعره 

 150,641 - - 150,641 اوراق مالية اجنبيو مسعره 

 637,679 - 637,679 - دارة صناديق م

 22,986,781 22,986,781 - - اسهم غَت مسعره 

  883,498 637,679 23,058,053 24,579,230 

 



 
 

              

 
 

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

  والشركات التابعة لها
المرحليو المكثفة المجمعة المعلومات المالية   

  (غير مدققة) 2016مارس  31
 

 المرحليو المكثفة المجمعة  المالية معلوماتيضاحات حول الإ/ ابع ت
 

قياس القيمو العادلو / تابع .    24
 

المجموع  3مستوى  2مستوى  1مستوى  (: غير مدققو) 2015مارس  31
ك .دك .دك .دك .د استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 

: استثمارات بغرض ادلتاجرة
: ىم زلليةاس

    

 

 765,732- -  765,732 اسهم مسعره  

 232,157 232,157- -  اسهم غَت مسعره 

     : اسهم اجنبيو

 27,755- -  27,755 اسهم مسعره 

     متاحة للبيع  استثمارات

 630,705- -  630,705 اسهم مسعره 

 561,087-  561,087-  صناديق مدارة 

 26,051,329 26,051,329- -  اسهم غَت مسعره 

  1,424,192 561,087 26,283,486 28,268,765 

 
. خبلل فًتة التقرير 2و  1دل تكن ىناك أي عمليات ربويل ىامة بُت مستويات 

القياس بالقيمة العادلة 
. ابقة ان الطرق وأساليب التقييم ادلستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة دل تتغَت بادلقارنة مع فًتة التقارير الس

لمقاييس القيمة العادلة  3المستوى 
تستخدم أساليب تقييم تستند إذل مدخبلت ىامة ال تستند إذل ادلعلومات ادلرصودة من  3إن األصول واخلصوم ادلالية للمجموعة ادلصنفة يف ادلستوى 

: اذل األرصدة اخلتامية على النحو التارلميكن تسوية األدوات ادلالية اليت تندرج ضمن ىذا ادلستوى من األرصدة اإلفتتاحية . السوق
 استثمارات بالقيمو العادلو من خالل االرباح او الخسائر 

 

 مارس 31
 2016 

  (غير مدققة)

ديسمرب  31
2015 

  (مدققة)

 مارس 31
 2015 

 (غَت مدققة)
 ك.د  ك.د  ك.د 

 232,156  232,156  71,272 الرصيد االفتتاحي

 -  136  - 1احملول من مستوى 

     : األرباح أو اخلسائر ادلسجلة يف 

 -  (161,020)  -اجملمع ادلرحلي ادلكثف بيان االرباح او اخلسائر  -

 232,156  71,272  71,272 الرصيد اخلتامي



 
 

              

 
 

 
 27 ع.ك.م.ش –شركة اإلستشارات المالية الدولية 
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 استثمارات متاحة للبيع 

 

 مارس 31
 2016 

  (غير مدققة)

ديسمرب  31
2015 

  (مدققة)

 مارس 31
 2015 

 (غَت مدققة)
 ك.د  ك.د  ك.د 

 25,998,322  25,998,322  22,986,781 الرصيد االفتتاحي

 53,007  2,657,098  - اضافات

-   4,580,155  488,393 اذل ادلستوى الثالث مدرج سابقا بالتكلفو احملول

 -  (9,682,646)  - مبيعات

      :األرباح أو اخلسائر ادلسجلة يف 

 -  (566,148)  14,548الشاملة األخرى  (اخلسائر/ ) اإليرادات -

   26,051,329  22,986,781  23,489,722 الرصيد اخلتامي
وذلك بالتشاور مع  3يقوم الفريق ادلارل للمجموعة باجراء عمليات تقييم للبنود ادلالية الغراض التقارير ادلالية، دبا يف ذلك القيم العادلة للمستوى 

يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خصائص كل اداة مالية هبدف زيادة االستفادة من . ند االقتضاءاخصائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات ادلعقدة، ع
.  ادلعلومات السوقية

. اإلفصاح وبالنسبة لؤلدوات ادلالية ادلسجلة بالتكلفة ادلطفأة، ال زبتلف قيمهم العادلة بشكل جوىري عن قيمهم ادلسجلة واليت تستخدم فقط ألغراض
دد بناًء على أساس التدفقات النقدية ادلخصومة، باإلضافة إذل ادلدخبلت األكثر أمهية ادلتمثلة  3مة العادلة لتلك األدوات ربت ادلستوي تصنف القي وربح

.  يف معدل اخلصم الذي يعكس سلاطر االئتمان من األطراف ادلقابلة
سيكون غَت اجملمع  ادلرحلي ادلكثف األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى إن االثر على بيان االرباح او اخلسائر ادلرحلي ادلكثف اجملمع وبيان

 %.5بنسبة  3جوىري اذا كان التغَت يف ادلخاطر ذات الصلة ادلستخدم لتقدير القيمة العادلة الستثمارات ادلستوى 


