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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 
 

 اىل السادة أعضاء جملس االدارة 
 ش.م.ك.ع –  شركة اإلستشارات املالية الدولية 

 الكويت
 
 دمةاملق

التابعة  والشركات )"الشركة االم"(ش.م.ك.ع  –ركة اإلستشارات املالية الدولية شلقمنا مبراجعة بيان املركز املايل املرحلي املكثف اجملمع املرفق 
اليرادات او  اح أو اخلسائرواالرب الرباح أو اخلسائرلبيان اوالبيانات املرحلية املكثفة اجملمعة املتعلقة به  2017 مارس 31كما يف هلا )"اجملموعة"(  
والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ذلك التاريخ. ان االدارة هي اجلهة املسؤولة عن الشاملة االخري 

. ان مسؤوليتنا هي أن نعرب عن 2ح مبني يف ايضا  الساس االعداد كما هواعداد وعرض تلك املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة وفقا 
 استنتاجنا حول تلك املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة استنادا اىل مراجعتنا.

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

يق تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية توجيه االستفسارات بشكل رئيسي إىل األشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية، وتطب
ال بالتايل اجراءات املراجعة التحليلية واجراءات أخرى . ان نطاق املراجعة يقل بشكل جوهري عن التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، و 

يا كننا من احلصول عل  تأكيدات حول كافة األمور اجلوهرية وال ي كمكن أن يت  دحديدها من خالل التدقيق.  وبناء عليه، فاننا ال نبدي رأمت
  يتعلق بالتدقيق.         

 مبدأ االستمرارية
، جتاوزت أرصدة  2017مارس  31معة ، وال ي يبني أنه وكما يف ( حول املعلومات املالية املرحلية املكثفه اجمل2.2نلفت اإلنتباه اىل اإليضاح )

( حول املعلومات املالية املرحلية املكثفه 15د.ك واىل اإليضاح ) 38,470,671اخلصوم املتداولة للمجموعة أرصدة اصوهلا املتداولة مببلغ 
ض املمنوحة هلا من أحد البنوك األجنبية وال ي إستحق سداد اجملمعة وال ي يشري اىل أن إدارة الشركة األم تعمل حاليا عل  جتديد القرو 

 املعلومات املالية املرحلية املكثفةاملالية احلالية، وال تزال إجراءات إعادة جدولة تلك القروض قائمة حىت تاريخ إصدار  الفرتةاقساطها يف هناية 
 اجملمعة.

اجملموعة عل  دحقيق اإلستمرارية، إال أن املعلومات املالية املرحلية املكثفه اجملمعة بالرغ  من أن تلك األمور تعترب مادية وقد تؤثر عل  قدرة 
( حول املعلومات املالية املرحلية 2.2قد مت إعدادها عل  أساس اإلستمرارية وكما مت بيانه ضمن إيضاح املفهوم احملاسيب الوارد ضمن إيضاح )

  لق هب ا األمر.املكثفه اجملمعة. إن رأينا غري متحفظ فيما يتع
 االستنتاج

ا، من كافة هاستنادا اىل مراجعتنا، مل يرد اىل علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة املرفقة مل يت  إعداد
 . 2االعداد كما هو مبني يف ايضاح النواحي املادية، وفقا ألساس 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتابع / 
 ش.م.ك.ع –لشركة اإلستشارات المالية الدولية 

 

 

 حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى تقرير المراجعة
حسةبما و . مةا هةو وارد يف الةدفاتر احملاسةبيةمتفقةة مةع  املكثفةة اجملمعةة املالية املرحلية املعلومات ، فانباالضافة ايل ذلك واستنادا اىل مراجعتنا 

التنفي يةةة او عقةةد  والئحتةةه 2016لسةةنة ( 1رقةة  )كات الحكةةام قةةانون الشةةر خمالفةةات يةةرد ايل علمنةةا وجةةود ايةةة مل  واعتقادنةةاعلمنةةا  وصةةل اليةةه
الالحقةة يف شةأن النقةد وبنةك  تعةديالتالو  1968لسةنة  32القانون رقة   ا أوالالحقه هلموالتعديالت التأسيس والنظام األساسي للشركة االم 

يف شأن هيئة أسواق املال والئحته التنفي ية  2010سنة ل 7الكويت املركزي وتنظي  املهنة املصرفية واللوائح املتعلقة به أو ألحكام القانون رق  
 .املرحلي املكثف اجملمع مركزها املايل علي أو الشركة األمعل  وجه يؤثر ماديا يف نشاط  2017مارس 31فرتة الثالثة اشهر املنتهية يف خالل 

 
 
 
 
 

 علي عبد الرمحن احلساوي  أنور يوسف القطامي
 30مراقب حسابات مرخص فئة )أ( رق    نيني يف بريطانيازميل مجعية احملاسبني القانو 

 رودل الشرق األوسط  فئة أ( 50)مراقب مرخص رق  
 حماسبون عامليون –برقان   القطامي والعيبان وشركاه  – جرانت ثورنتون
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  لمرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية ا
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

 المجمع المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 
 

 

  
 

 ايضاحات

أشهر  الثالثة  ية فيالمنته

 مارس 31
2017 

 )غير مدقق(

أشهر  الثالثة  ة يفياملنته

 مارس 31
2016 

 )غري مدقق(
 د.ك د.ك    اإليرادات 

 128,427 201,329    ادات فوائدر يإ

 16,815 79,729    ايرادات مماثلهأتعاب اداره و 

 800 2,552     أرباح يرادات توزيعاتإ

 5,097,551 6,483,092 6 تعلقة هباالفندقة واخلدمات املمن عمليات  الدخلصايف 

 (14,628) 161,987  من االستثمارات (اخلسارةالربح/)صايف 

 247,444 547,672 12   حصة يف نتائج شركات زميلة

 (1,027,829) - 12   خساره من بيع حصه يف استثمار يف شركه زميله

 250,075 1,741,994 7   إيرادات أخرى

    9,218,355 4,698,655 

      المصاريف واألعباء األخرى

 (1,580,321) (1,356,658)    وففني املكاليف ت

 (5,610,443) (4,053,149)    أخرى واعباء تشغيل مصروفات

 (90,290) (81,661)    هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 - 1,229,249 أ -21   رد خمصصات انتفت احلاجة اليها

 (1,204,756) (1,289,411)    ستهالكا

 (2,641,348) (3,401,141)    فوائد ومصاريف مماثلة

    (8,952,771) (11,127,158) 

 (6,428,503) 265,584  قبل الضرائب على الشركات التابعة األجنبية (الخسارةالربح /)

 45,223 509,213    ضرائب عل  شركات تابعة أجنبية

 (6,383,280) 774,797    الفترة (خسارةربح / )

      ب : هالخاص الفتره  خسارة(ربح /)

 (4,410,588) 235,726    مالكي الشركة األم

 (1,972,692) 539,071    احلصص غري املسيطرة

 (6,383,280) 774,797    الفترة خسارة(ربح /)

 فلس( 6.55)  فلس 0.35 8 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة األم خسارة(ربح /)

 

 
 

 .اجملمعة املرحلية املكثفة املالية املعلوماتتشكل جزءا من ه ه  28 - 11ان اإليضاحات املبينة عل  الصفحات 
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

 المرحلي المكثف ة األخريالشامل إليراداتااألرباح أو الخسائر و بيان 
 المجمع

 
 

 

 

 

 أشهر الثالثة
 ية فيالمنته 

 مارس 31
2017 

  )غير مدقق(

 رأشه الثالثة
 ة يفياملنته 

 مارس 31
2016 

 )غري مدقق(
 د.ك  د.ك 

    

 (6,383,280)  774,797 الفتره (خسارهربح/)

    شاملة أخرى : خسائر()/ايرادات 

    بنود سيت  إعادة تصنيفها الحقا اىل بيان االرباح او اخلسائر:

    استثمارات متاحة للبيع :

 (44,002)  (34,669) الناتج خالل الفرتهصايف التغري يف القيمة العادلة    -

 90,290  81,661 نتيجة هبوط القيمة اجملمع احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف   -

 885,921  318,345 شاملة أخرى لشركات زميلة ايراداتحصة من 

 (475,258)  681,865 فروقات دحويل ناجتة من ترمجة االنشطة االجنبية

 456,951  1,047,202 الشاملة االخرىااليرادات جمموع 

 (5,926,329)  1,821,999 الشامله للفتره (رئالخساااليرادات/) مجموع

    : بـــــــالشامله للفتره الخاصه  (رئالخسا/)االيراداتمجموع 

 (3,390,975)  1,068,555 مالكي الشركة األم

 (2,535,354)  753,444 احلصص غري املسيطرة

 1,821,999  (5,926,329) 

 
 ة اجملمعة.تشكل جزءا من ه ه البيانات املالي 28 - 11ان اإليضاحات املبينة عل  الصفحات 
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

 المجمع المرحلي المكثف بيان المركز المالي
 

 
 مارس 31

2017 

 )غير مدقق(

 ديسمرب 31

2016 

 ()مدقق

 مارس 31

2016 

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

 13,114,136 8,647,293 6,773,446 9 النقد وشبه النقد

 300,974 246,992 264,610  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 18,780,159 17,249,063 19,581,838  مدينون وأرصدة مدينة اخرى

 295,557 487,027 1,028,405 10 مستحق من أطراف ذات صلة

 7,191,726 7,511,097 9,461,310 11 للمتاجرة عقارات

 25,969,730 22,669,789 22,729,192  استثمارات متاحة للبيع

 10,326,011 10,826,813 10,826,803  عقارات استثمارية

 42,868,945 41,103,181 41,898,321 12 استثمار يف شركات زميلة

 40,172,940 40,174,557 40,213,181  الشهرة

 74,378,714 70,748,732 79,052,610 13 التطوير قارات قيدع

 46,891,897 46,560,974 47,329,476  اعمال رأمسالية قيد التنفي 

 108,783,628 103,529,030 105,065,459  ممتلكات وآالت ومعدات

 389,074,417 369,754,548 384,224,651  االصول  مجموع

 
     الملكيةق وحقو الخصوم 

     الخصوم

 1,302,003 - -  ك دائنبن

 70,725,787 62,652,236 67,008,720 14 دائنون وأرصدة دائنة اخرى

 32,016,088 21,448,538 25,422,603 10 مستحق إىل أطراف ذات صلة

 190,167,962 194,304,431 192,339,553 15 قروض بنكية

 11,159,660 7,361,111 13,556,837 16 دفعات مستلمة مقدماً من عمالء

 305,371,500 285,766,316 298,327,713  الخصوم مجموع
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

  تابع / بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
 
 
 

 

 

 مارس 31
2017 

 )غير مدقق(

 ديسمرب 31

2016 

 ()مدقق

 مارس 31

2016 

 )غري مدقق(
 د.ك د.ك د.ك اتيضاحإ الملكيةحقوق 
 72,000,000 72,000,000 72,000,000  رأس املال

 11,973,061 11,973,061 11,973,061  عالوة إصدار أسه 

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

 104,935 104,935 104,935 17 احتياطي أسه  خزينة

 32,757,404 32,757,404 32,757,404  احتياطي قانوين واختياري

 7,413,751 6,408,275 6,773,612  قيمة العادلة احتياطي ال

 (5,148,950) (7,657,647) (7,190,162)  احتياطي دحويل عملة أجنبية

 (35,098,340) (33,378,133) (33,142,407)  خسائر مرتاكمة

 51,244,457 49,450,491 50,519,039  مجموع حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم

 32,458,460 34,537,741 35,377,899  ملسيطرةاحلصص غري ا

 83,702,917 83,988,232 85,896,938  مجموع حقوق الملكية

 389,074,417 369,754,548 384,224,651  جموع الخصوم وحقوق الملكيةم

 
 

 

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

               
 

 ة اجملمعة.تشكل جزءا من ه ه البيانات املالي 28 - 11ان اإليضاحات املبينة عل  الصفحات 
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  مرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية ال
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثفبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 
 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم
 
 

 أسهم خزينه
 

 احتياطي
 نهاسهم خزي

 
 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 
عملة 
 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

 
 

الحصص غير 
 المسيطرة

 
 
 

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

 83,988,232 34,537,741 49,450,491 (33,378,133) (7,657,647) 6,408,275 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 2017 يناير 1الرصيد في 

 86,707 86,707 -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف التغري يف احلصص غري املسيطرة

 86,707 86,707 -  -  -  -  -  -  -  -  - معامالت مع املالكني

 774,797 539,071 235,726 235,726  -  -  -  -  -  -  - الفرته ربح

            أخرى : شاملة ايرادات /)خسائر(

            استثمارات متاحة للبيع :

 (34,669)  - (34,669)  -  - (34,669)  -  -  -  -  - صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج خالل الفرته   -

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف    -
  -  -  -  -  - اجملمع نتيجة هبوط القيمة

81,661 
-  

-  81,661 -  81,661 

 318,345  - 318,345  -  - 318,345  -  -  -  -  - شاملة أخرى لشركات زميله ايراداتة من حص

 681,865 214,380 467,485  - 467,485  -  -  -  -  -  - فروقات دحويل ناجتة من ترمجة االنشطة االجنبية

 1,047,202 214,380 832,822  - 467,485 365,337  -  -  -  -  - الشاملة االخرى يراداتاالجمموع  

 1,821,999 753,451 1,068,548 235,726 467,485 365,337  -  -  -  -  - للفرتة ةملالشا يراداتاال جمموع

 85,896,938 35,377,899 50,519,039 (33,142,407) (7,190,162) 6,773,612 32,757,404 104,935 (32,757,404) 11,973,061 72,000,000 2017 مارس 31الرصيد في 
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  مرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المالية ال
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 
 

 

 )غير مدقق( المجمع رحلي المكثفالملكية المبيان التغيرات في حقوق تابع / 
 

   حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة األم 

 
 
 

 رأس المال
عالوة اصدار 

 اسهم
 
 

 أسهم خزينه
 

 احتياطي
 اسهم خزينه

 احتياطي
قانوني 
 واختياري

 احتياطي
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
تحويل 
عملة 
 أجنبية

 
خسائر  

 متراكمة

 
 

 المجموع
 الفرعي

الحصص 
غير 

 سيطرةالم

 
 
 

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

  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 التغري يف احلصص غري املسيطرة

  103,420  103,420  -  -  -  -  -  -  -  -  - معامالت مع املالكني

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

            شاملة أخرى : ايرادات /)خسائر(

            استثمارات متاحة للبيع :

خالل صايف التغري يف القيمة العادلة الناتج    -
  -  -  -  -  - الفرته

(44,002) 
-  

-  (44,002) -  (44,002) 

احملول اىل بيان االرباح او اخلسائر املرحلي    -
  -  -  -  -  - املكثف اجملمع نتيجة هبوط القيمة

90,290 
-  

-  90,290 -  90,290 

 885,921  - 885,921  -  - 885,921  -  -  -  -  - شاملة أخرى لشركات زميله ايراداتحصة من 

االنشطة  فروقات دحويل ناجتة من ترمجة
  -  -  -  -  -  - االجنبية

87,404 -  87,404 (562,662) (475,258) 

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

 (5,926,329) (2,535,354) (3,390,975) (4,410,588) 87,404 932,209  -  -  -  -  - للفرتة ه( الشامل)اخلسائر /إليراداتاجمموع 

 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 

 
 

 تشكل جزءا من ه ه البيانات املالية اجملمعة. 28 – 11ان اإليضاحات املبينة عل  الصفحات 
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
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المجمع المرحلي المكثف النقديهبيان التدفقات   
 

 

 يـالمنتهية فاشهر  الثالثة
 مارس 31
 2017 

 )غير مدقق(

 

 يةاملنتهية فاشهر  الثالثة
 مارس 31
 2016 

 )غري مدقق(

 د.ك  د.ك  أنشطة التشغيل
 (6,383,280)  774,797  الفرتة (خسارةأرباح /)

     عديالت:ت

 -  (144,367)  استثمارات متاحة للبيعأرباح من بيع 

 90,290  81,661  هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (800)  (2,552)  ايرادات توزيعات أرباح

 (128,427)  (201,329)  ايرادات فوائد

 2,641,348  3,401,141  مصروفات الفوائد وما شاهبها

 -  (1,229,249)  رد خمصصات أنتفت احلاجة اليها

 1,204,756  1,289,411   استهالك

 (247,444)  (547,672)  زميلة حصص يف نتائج شركات

 1,027,829  -  خساره من بيع حصه يف استثمار يف شركه زميله

  3,421,841  (1,795,728) 

     التشغيلية : األصول والخصومالتغيرات في 

 231,113  (17,618)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر استثمارات

 1,226,061  (2,332,775)  مدينون وارصدة مدينة اخرى

 1,721,406  687,871  مستحق من أطراف ذات صلة

 294,720  (1,950,213)  عقارات للمتاجرة

 (217,689)  4,849,701  دائنون وارصدة دائنة اخرى

 4,377,905  4,201,766  مستحق إىل أطراف ذات صلة

 (10,128,960)  5,968,181  الءدفعات مستلمة مقدماً من عم

 (4,291,172)  14,828,754  أنشطة التشغيلمن  )املستخدم يف( / الناتج من النقد

 800  2,552  توزيعات ارباح مستلمةايرادات 

 128,427  201,329  ايرادات فوائد مستلمة

 (371,252)  (3,898,354)  مصروفات فوائد وما شاهبها مدفوعة

 (4,533,197)  11,134,281  أنشطة التشغيل)المستخدم في(  / لناتج منا صافي النقد
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 المجمع المرحلي المكثف بيان التدفقات النقديةتابع / 
 
 

 

 ايضاح

 يـالمنتهية فاشهر  الثالثة
 مارس 31
 2017 

 )غير مدقق(

 

 يةاملنتهية فاشهر  الثالثة
 مارس 31
 2016 

 )غري مدقق(

 كد.  د.ك  أنشطة االستثمار
 -  318,345  صايف التغري عل  اإلستثمار يف شركات زميلة 

 311,643  -  الناتج من بيع حصه يف استثمار يف شركه زميله

 6,127,824  (7,395,811)  صايف احلركة عل  عقارات قيد التطوير

 (191,336)  -  صايف التغري عل  اعمال رأمسالية قيد التنفي 

 (535,635)  (2,825,840)  وآالت ومعداتصايف التغري عل  ممتلكات 

 -  175,733  إستثمارات متاحة للبيع احملصل من بيع

 5,712,496  (9,727,573)  أنشطة االستثمار الناتج منصافي النقد )المستخدم في(/

     أنشطة التمويل

 987,247  1,592,345  قروض بنكية مستلمة

 (563,792)  (4,782,080)  قروض بنكية مسددة

 103,420  86,707  التغري يف احلصص غري املسيطرة

 526,875  (3,103,028)  أنشطة التمويلالناتج من  )المستخدم في( / صافي النقد

 1,706,174  (1,696,320)  شبه النقديف النقد و الزيادة )النقص( / 

 (2,524,767)  (177,527)  تعديل عملة أجنبية

 12,284,280  8,300,847 9  الفرتةاية يف بد وشبه النقدالنقد 

 11,465,687  6,427,000 9 الفترةفي نهاية  وشبه النقدالنقد 

 
 
 
 
 
 
 

 .تشكل جزءا من ه ه البيانات املالية اجملمعة 28 - 11ان اإليضاحات املبينة عل  الصفحات 
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 المجمعةالمرحلية المكثفة  المالية المعلوماتايضاحات حول 
 
 األم شركةتأسيس ونشاط ال .1

كشركة مسامهة كويتية عامة وفقًا لقانون   1974يناير  31تأسست شركة االستشارات املالية الدولية ش.م.ك.ع )"الشركة األم"( يف 
والتعديالت الالحقة له. إن الشركة األم هي شركة مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق  1960لسنة  15الشركات التجارية رق  

 .وهيئه اسواق املال صادرة من قبل بنك الكويت املركزيالتشريعات ال
 هةي ما يلي:األم ألغراض التةي أسست مةن أجلها الشركة ا
االستثمار يف القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل تأسيس أو املسامهة يف تأسيس الشركات واملؤسسات املختلفة ال ي تزاول       .1

 الشركة، وذلك حلساهبا وحلساب الغري يف داخل الكويت أو خارجها. أعمااًل شبيهة أو مكلمة ألغراض
إدارة الشركات واملؤسسات املختلفة سواء كانت حملية أو أجنبية، وتسويق اخلدمات واملنتجات االستثمارية اململوكة هلا أو للغري يف       .2

 داخل الكويت أو خارجها.
اه الزماً هلا من األموال املنقولة وغري املنقولة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز ترى متلك واكتساب حق التصرف يف كل ما تر       .3

 الشركة أهنا الزمة أو مالئمة لطبيعة عملها، أو لتنمية أمواهلا ومبا ال يتضمن اإلجناز يف السلع حلساهبا.
حلساب الغري يف داخل الكويت أو خارجها مبا فيها بيع وشراء مزاولة مجيع األعمال املتعلقة بتداول األوراق املالية حلساهبا و      .4

وتسويق األوارق املالية من أسه  وصكوك وغريها ال ي تصدرها الشركة واملؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة واحمللية واألجنبية، 
 وممارسة أعمال الوساطة املالية وأعمال السمسرة املتعلقة هبا.

فراد والشركات واملؤسسات واهليئات العامة واخلاصة سواء حملية أو أجنبية، واستثمار ه ه األموال يف خمتلف إدارة أموال األ    .5 
 القطاعات االقتصادية من خالل احملافظ االستثمارية والعقارية يف داخل الكويت أو خارجها.

لنشرات التعريفية باألنشطة االستثمارية املختلفة لألفراد عقد الدورات وإصدار او تقدمي املشورة االقتصادية املتعلقة باالستثمار     .6
 والشركات واملؤسسات احمللية واألجنية.

إعداد وتقدمي الدراسات واالستشارات الفنية والتقنية واالقتصادية والتقييمية، وإعداد دراسات اجلدوى لألنشطة االستثمارية     .7
الفنية واملالية واإلدارية املتعلقة بتلك األنشطة وذلك حلساهبا أو حلساب الغري  املختلفة وغريها من الدراسات، مع فحص اجلوانب

 داخل الكويت أو خارجها.
تأسيس وإدارة أنظمة االستثمار اجلماعي وصناديق االستثمار احمللية واألجنبية بكافة أنواعها واملسامهة يف تأسيسها حلساب الشركة       .8

املنظمة وللقواعد والشروط ال ي دحددها اجلهات الرقابية املختصة، وطرح حصصها أو وحداهتا  وحلساب الغري طبقًا للقوانني
لالكتتاب حبيث ال تقل مسامهات الشركة يف رأس مال نظام االستثمار اجلماعي أو صندوق االستثمار عن احلد األدىن ال ي 

ثمار اجلماعي أو صناديق االستثمار احمللية حلساهبا دحدد اجلهات الرقابية، وبيع أو شراء حصص أو وحدات يف أنظمة االست
وحلساب الغري أو تسويقها، بشرط احلصول عل  املوافقات الالزمة من اجلهات الرقابية املختصة، والقيام بوفيفة أمني االستثمار 

للقوانني املنظمة  ومراقب االستثمار ومستشار االستثمار بشكل عام ولصناديق االستثمار داخل الكويت أو خارجها طبقاً 
 ل لك.

استثمار األموال حلساهبا وحلساب الغري يف خمتلف أوجه االستثمار داخل الكويت أو خارجها، وما يتطلب ذلك من متلك      .9
 األصول املنقولة وغري املنقولة.

ملؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة القيام باألعمال اخلاصة بوفائف مدير اإلصدار لألوراق املالية ال ي تصدرها الشركات وا    .10
احمللية واألجنبية، والقيام بأعمال وكيل االكتتاب ومستشار اإلدارج وأمني ومراقب االستثمار، مبا يف ذلك إدارة اإلصدارات 

 وتعهدات إدارة عمليات االكتتاب فيها، وتلقي الطلبات وتغطية االكتتاب فيها.
مارية ال ي تساعد عل  تطوير وتدعي  قدرة السوق املالية النقدية يف الكويت وتلبية حاجاته، وذلك  القيام بكافة اخلدمات االستث     .11

كله يف حدود القانون وما يصدر عن اجلهات الرقابية املختصة من قرارات أو تعليمةات، )ذلك بعد احلصول عل  املوافقات 
 الالزمة من تلك اجلهةات(.
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 لمالية المرحلية المكثفة المجمعة تابع / ايضاحات حول المعلومات ا
 
 األم تأسيس ونشاط الشركةتابع /   .1
 

الوساطة يف عمليات التمويل وهيكلة وإدارة ترتيبات متويل الشركات واملؤسسات واهليئات واملشاريع احمللية والدولية يف خمتلف      .12
 قابية املختصة.القطاعات االقتصادية طبقاً للقواعد والشروط ال ي دحددها اجلهات الر 

واالنقسام، وذلك  الدمج واالستحواذشراء وبيع الشركات و القيام بكافة األعمال املتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليةات    .13 
 للمؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة احمللية واألجنبية.

 ض الشركة.اإلقراض واالقرتاض وإصدار الكفةاالت املالية يف نطاق دحقيةق أغةرا    .14
القيام بأعمال السمسرة يف بيع العمالت األجنبية مقابل عمولة، وذلك من خالل القيام بأعمال الوساطة بني البائعني واملشرتين      .15

النصح واملشورة والقيام  ءللعمالت األجنبية وما يتطلبه ذلك من تقدمي خدمات املتعاملني يف أسواق القطع األجنيب، مثل إسدا
 االت الالزمة عن طريق التلكس والتلفون وغريها من وسائل االتصال.باالتص

حيظر عل  الشركة أثناء مباشرهتا ألغراضها القيام للغري بفتح احلسابات اجلارية أو حسابات التوفري أو قبول الودائع أو فتح     .16
 االعتمادات املستندية أو متثيل البنوك األجنبية.

الثمينة يف دولة الكويت وخارجها حلساب الشركة فقط، مع عدم اإلخالل ن يف سوق القطع األجنيب وسوق املعاد التعامل واملتاجرة    .17
 باحلظر املقرر مبقتض  القرار الوزاري الصادر بشأن تنظي  رقابة بنك الكويت املركزي عل  شركات االستثمار.

 ت واملؤسسات العاملة يف الكويت ودول الشرق األوسط.للشركاواقتصاديني وإداريني العمل كمستشارين ماليني      .18
 القيام بعمليات بيع وشراء األوراق املالية اخلاصة بالشركات املشاهبة حلساب الشركة سواء داخل الكويت أو يف اخلارج.     .19
، عل  أال يشمل ذلك السمسرة باألسه  إدارة االستثمار حلساب الغري وك ا إدارة حمافظ الغري والقيام بأعمال الوساطة املالية     .20

 املسجلة يف سوق الكويت لألوراق املالية.
 الالزمة ملباشةرة نشةاط الشركة فةي احلةدود املسموح هبا قانةوناً. والعقةاراتمتلك املنقوالت     .21
 دار من قبل شركات وجهات متخصصة.استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها يف حمافظ مالية ت    .22

  
وجيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه مع الشركات واملؤسسات واهليئات ال ي تزاول أعمااًل شبيهة بأعماهلا أو ال ي 

يتعارض مع قانون  تعاوهنا عل  دحقيق أغراضها يف داخل الكويت أو خارجها، وهلا أن تفتح فروعًا داخل الكويت أو خارجها مبا ال
 الشركات وتعليمات اجلهات الرقابية املختصة.

  
 دولة الكويت. 13047الصفاة  4694إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو ص.ب 

به وال ي مبوج 2016فرباير  1ومت نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  2016يناير  24يف  2016( لسنة 1مت اصدار قانون الشركات اجلديد رق  )
( سوف يت  تفعيل القانون اجلديد بأثر 5والتعديالت الآلحقة له وفقا لنص املادة رق  ) 2012( لسنة 25مت الغاء قانون الشركات رق  )

 .2016يوليو  12يف  2016( لسنة 1مت اصدار الالئحه التنفي يه للقانون رق  ) 2012نوفمرب  26رجعي اعتبارا من 
من قبل أعضاء جملس  2017مارس  31علومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة لفرتة الثالثه أشهر املنتهية يف متت املوافقة عل  إصدار ه ه امل

 . ........إدارة الشركة األم بتاريخ 
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 تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 االعدادأساس  .2
وفقاً   2017مارس  31ة المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة الثالثه أشهر المنتهية في تم إعداد هذه المعلومات المالي2.1   

 "التقارير المالية المرحلية" باستثناء ما هو مبين أدناه. لمعيار المحاسبة الدولي
التنفي يةةة يف دولةةة الكويةةت حةةول مؤسسةةات وفقةةاً للتعليمةةات  2016ديسةةمرب  31مت إعةةداد البيانةةات املاليةةة اجملمعةةة السةةنوية للسةةنة املنتهيةةة يف 
تتطلب ه ه التعليمات تطبيق كافة املعايري الدولية إلعداد التقةارير املاليةة، باسةتثناء اخلدمات املالية ال ي ختضع لرقابة بنك الكويت املركزي. 

لبةات بنةك الكويةت املركةزي حةول احلةد حةول املخصةص اجملمةع الضفةاض القيمةة والة ي حلةت حملهةا متط 39متطلبات معيار احملاسبة الةدويل 
 األدىن للمخصص العام، كما هو مبني أدناه.

إن خمصص االضفاض يف قيمة القروض والسلف يتفق من كافة النواحي املادية مع متطلبات بنةك الكويةت املركةزي واملعةايري الدوليةة إلعةداد 
للتسةةهيالت  %1الكويةةت املركةةزي احتسةةاب خمصصةةات عامةةة بواقةةع التقةةارير املاليةةة حةةول املخصةةص احملةةدد. يف هةة ا الصةةدد، يتطلةةب بنةةك 

 للتسهيالت غري النقدية، وال ي مل يت  احتساب خمصص حمدد هلا.  %0.5النقدية وبواقع 
املعدة وفقا  تكمال البيانات املالية اجملمعهال تتضمن ه ه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة كافة املعلومات واالفصاحات املطلوبة الس

عةرض للمعايري الدوليةة للتقةارير املاليةة . وبةرأي االدارة ، فقةد مت ادراج كافةة التعةديالت املكونةة مةن مسةتحقات مكةررة عاديةة تعتةرب ضةرورية ل
 عادل. 

 31لسنة املاليه املنتهيه يف ليست بالضروره مؤشرا للنتائج ال ي كمكن توقعها ل 2017 مارس 31املنتهية يف ان نتائج التشغيل لفرتة الثالثه اشهر 
ديسةةةمرب  31. للمزيةةد مةةن التفاصةةيل ، يرجةةة  الرجةةوع للبيانةةات املاليةةة اجملمعةةة واالفصةةةاحات املتعلقةةةةةة هبةةةا للسةةنة املنتهيةةة يف  2017ديسةةمرب 

2016. 
 عرض للشركة األم .والالعملة الرئيسية الكوي ي وهي  مت عرض ه ه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة بالدينار

البيانةات ان السياسات احملاسبية املستخدمة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املكثفةة اجملمعةة مماثلةة مةع تلةك الة ي مت اسةتخدامها يف اعةداد 
التعةةديالت علةة  معةةايري حمةةددة بإسةةتثناء تطبيةةق املعةةايري اجلديةةدة و  2016ديسةةمرب  31ه للمجموعةةة للسةةنة املنتهيةةةة فةةةةي ةةةةاملاليةةه اجملمعةةة السنوي

 والتفسريات اجلديدة واملعدلة واملفصح عنها أدناه.
 

 أساس المفهوم المحاسبي 2.2
، اال أن االدارة تؤكد بأن ه ا 2017مارس  31كما يف  د.ك 38,470,671اخلصوم املتداولة للمجموعة أصوهلا املتداولة مببلغ   تجتاوز 

كلة أصول اجملموعة االستثمارية والتباحث بشأن شروط وتواريخ استحقاق أقساط الوضع مؤقت وذلك ألهنا يف طور اعادة هي
   القروض.

بدأت ادارة الشركة األم والشركة التابعة هلا: شركة ايفا للفنادق واملنتجعات، مبفاوضات جادة مع مقرضيها هبدف اعادة هيكلة كافة 
لتمويل أنشطتها وضمان دحقيق  الالزمةالمتام املشاريع القائمة وتوفري السيولة  مديونياهتا مبا يتناسب مع متطلباهتا احلالية واملستقبلية
 هناية الفرتةأرصدة القروض املستحقة  عل  الشركة األم مباشرة كما يف  بلغت  أفضل عائد عل  أصوهلا، سواء بالبيع أو بالتشغيل.

د.ك.  116,581,701الشركة التابعة أعاله مبلغ يعادل  د.ك.، كما بلغت أرصدة القروض املستحقة عل  75,757,852مبلغ يعادل 
 ومجيع قروض الشركة التابعة منتظمة.

 
، اال أن (15)كما هو مبني ضمن ايضاح  وبالرغ  من استحقاق بعض األقساط عل  قروض الشركة األم لصاحل أحد البنوك األجنبية

شطة القائمة حاليا مع ه ا البنك األجنيب، لن يت  تطبيق أحكام املطالبة ادارة الشركة األم عل  قناعة تامة بأنه، ونظرا للمفاوضات الن
ل لك، لن يكون ه ا األمر، وبأي شكل من األشكال، سببا يف عدم   .ة له نتيجة عدم سداد تلك األقساطبكامل القروض املستحق

بعة هلا بأن القيمة الدفرتية ألصول اجملموعة، ال ي متثل قدرة اجملموعة عل  دحقيق االستمرارية. كما تؤكد ادارة الشركة األم والشركة التا
  ضعف أرصدة القروض القائمة عل  اجملموعة تقريبا، هي كفيلة بسداد تلك القروض بالكامل ودحقيق كامل حقوق ملكية املسامهني.

ل لك، ال يوجد لدى ادارة اجملموعة أية  علما بأن القيمة الدفرتية لتلك األصول تقل عن القيمة السوقية املقدرة هلا يف ذلك التاريخ. 
 شكوك حول قدرة اجملموعة عل  دحقيق االستمرارية. " 
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  التغيرات في السياسات المحاسبية .3

للسنة املنتهية  للمجموعةطبقة يف البيانات املالية السنوية االخرية مت اعداد املعلومات املالية املرحلية املكثفة وفقا للسياسات احملاسبية امل
مل تق  يف وقت مبكر بتطبيق اي معيار ، تفسري او تعديل آخر قد مت اصداره ومل يت  تفعيله  اجملموعة. كما ان 2016ديسمرب  31يف 

 حىت اآلن. 
وال ي مل يكن الي  2017بتطبيق املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة ال ي اصبحت ناف ة املفعول للمرة االوىل يف  اجملموعةقامت 

 ، وهي: املرحلي املكثف اجملمع او عل  مركزها املايل اجملموعةمنها اي تأثري جوهري عل  نتائج اعمال 
 

 المعيار أو التفسير
 للفتراتيفعل 

 فيالمالية التي تبدأ 
2017 يناير 1 تعديالت  –بيان التدفقات النقدية  7معيار احملاسبة الدويل رق    
2017يناير  1 تعديالت -دحقق االصول الضريبية املؤجلة للخسائر غري احملققة  –ضرائب الدخل  12معيار احملاسبة الدويل رق    

2017يناير  1  2016 - 2014التحسينات السنوية عل  املعايري الدولية للتقارير املالية دورة   
 
 والتقديرات  األحكام .4

إن إعداد املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة يتطلب من اإلدارة اختاذ أحكام والقيام بتقديرات وافرتاضات تؤثر عل  تطبيق 
 لف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات، وقد ختت

ية عند إعداد ه ه املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعة، كانت األحكام اهلامة ال ي اخت هتا اإلدارة عند تطبيق السياسات احملاسب
ملالية اجملمعة السنوية املدققة كما للمجموعة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها ال ي مت تطبيقها عل  البيانات ا

 . 2016ديسمرب  31يف وللسنة املنتهية يف 
 
 اساس التجميع   .5

ولكن لغرض جتميع البيانات املالية   ديسمرب 31ش.م.ك.ع )شركة تابعة( هي  –ان هناية السنة املالية لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات 
 31املنتهية يف  للسنه اجملمعه املالية البياناتملرحليه املكثفه اجملمعة للمجموعة مت استخدام هل ه الشركة التابعة ضمن املعلومات املاليه ا

 .2017 مارس 31للشركة التابعة بعد عمل التعديالت الالزمة الثر اي تعامالت جوهريه او احداث للفرته املنتهيه يف  2016 ديسمرب
حسابات اإلدارة املقدمة املعلومات املالية املرحلية املكثفة و لتابعة األخرى باستخدام قامت اجملموعة بتجميع املعلومات املالية للشركات ا

 .2017 مارس 31من ه ه الشركات كما يف 
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 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 
 صافي الدخل من عمليات الفندقة والخدمات المتعلقة بها    .6
الثالثه اشهر  

 هية فيالمنت
 مارس 31

2017  

 )غير مدققه(

الثالثه اشهر 
 املنتهية يف

 مارس 31
2016 

 )غري مدققه(
 د.ك د.ك ايرادات

 385,737 3,635,540 ايرادات من العقارات

 8,051,415 7,788,268 ايرادات من نشاطات الفنادق

 683,812 2,341 ايرادات من نشاطات نادي الشاطئ

 - 458,210 اتعاب إدارية

 603,056 852,546 ايرادات خدمات االقامه

 499,139 325,020 ايرادات اجيارات

 13,061,925 10,223,159 

 (5,125,608) (6,578,833) تكاليف مباشره

 6,483,092 5,097,551 

 
 إيرادات اخرى .7

 تتكون االيرادات االخرى مما يلي:

 

الثالثه اشهر 
 المنتهية في

 مارس 31
2017  

 )غير مدققه(

لثالثه اشهر ا
 املنتهية يف

 مارس 31
2016 

 د.ك د.ك  )غري مدققه(
 57,963 77,406 صايف إيراد بيع ت اكر وخدمات متعلقة هبا

 - 965,037 )أدناة( صايف الربح من صفقة الشراء

 192,112 699,551 إيردات أخرى متنوعة 

 1,741,994 250,075 

يف توجنات هوليت / ايفا ريزورتس ديفيلومبنت )تيفاز( من خالل شركه تابعة تقع يف  %(50، مت امتالك عملية احملاصة ) خالل الفرتة
باإلستحواذ  التابعة يف جنوب أفريقياش.م.ك.ع  )شركة تابعة( . قامت تلك الشركة  -تجعاتنامللشركة ايفا للفنادق و جنوب افريقيا 

نتج عن تلك و  شركة احملاصة ممامن  %100بالتايل، متتلك اجملموعة فعليا و  املتبقية من عملية احملاصة %50علي الشركة املالكة لنسبة ال 
 د.ك. مت احتساهبا عل  النحو التايل : 965,037املعاملة ربح من صفقة شراء مببلغ 

 د.ك 
 4,261,734 القيمة العادلة لالصول واخلصوم احملددة املستحوذ عليها

 (3,296,697) ناقصا: القيمة العادلة للمبلغ املدفوع 

 965,037 صايف الربح من صفقة الشراء 
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 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 
 
 السهم االساسية والمخففة الخاصة بمالكي الشركة االم (خسارهربح /) .8
الفةرته اخلةاص مبةالكي الشةركة األم  (خسةارهربةح /)السه  األساسةية واملخففةة اخلاصةة مبةالكي الشةركة األم بتقسةي   (خسارهربح /)تسب حي

 باستثناء أسه  اخلزينة.الفرته عل  املتوسط املرجح لعدد األسه  القائمه خالل 
 

الثالثه اشهر 
 المنتهيه في

 مارس 31 
2017 

 )غير مدققه(

 
الثالثه اشهر 
 املنتهيه يف

 مارس 31 
2016 

 )غري مدققه(
 (4,410,588) 235,726 كة األم )د.ك(اخلاصة مبالكي الشر الفرته  (خسارهربح /)

 672,889,436 672,889,436 املتوسط املرجح لعدد األسه  القائمه خالل الفرته )باستثناء أسه  اخلزينة(

 فلس( 6.55) فلس  0.35 السه  األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم  (خسارهربح /)

 
 النقد وشبه النقد .9

 : اجملمع من احلسابات التاليه يف بيان التدفقات النقدية املرحلي املكثف الظاهرد يتكون النقد وشبه النق

  مارس 31  
 

 مارس 31  ديسمرب 31
  2017  2016  2016 

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

 13,114,136  8,647,293  6,773,446  نقد وارصدة لدى البنوك

  6,773,446  8,647,293  13,114,136 

       : يخصم

 (1,302,003)  -  -  بنك دائن

 (346,446)  (346,446)  (346,446)  أرصدة حمتجزة

 11,465,687  8,300,847  6,427,000  املرحلي املكثف اجملمع النقد وشبه النقد لبيان التدفقات النقدية
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 لمكثفة المجمعةالمرحليه ا تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 

 إلى أطراف ذات صله/مستحق من .   10
 

 مارس 31
 

 مارس 31 ديسمرب 31
 2017 2016 2016 
 )غري مدقق( )مدقق( )غير مدقق( 

 د.ك د.ك د.ك :مستحق من
 - 75,999 144,437 ش.م.ك.ع –شركة الدولية للمنتجعات الدولية ال

 - 44,392 19,001 ذ.م.م –للخدمات اإلستشارية  أميشركة 

 1,206,495 509,015 509,095 ش.م.ك.ع –شركة الديرة القابضة 

 - 614,198 27,390 شركة زمبايل لودج 

 575,412 729,773 585,584 اطراف أخرى ذات صلة

 1,285,507 1,973,377 1,781,907 

 (1,486,350) (1,486,350) (257,102) خمصص ذم  مشكوك يف دحصيلها 

 1,028,405 487,027 295,557 

    :الىمستحق 
 1,345,271 2,106,277 1,563,823  شركة ايفا زمبايل للفنادق واملنتجعات احملدودة )يب يت واي (

 1,313,335 1,352,418 1,365,726 ذ.م.م –شركة التالل لإلستثمار 

 12,390,143 227,701 214,201 ش.م.ك.ع  -شركة عقارت الكويت

 829,414 2,890,902 4,516,495 ذ.م.م –امة شركة الرنا للتجارة الع

 3,927,111 3,913,242 4,117,644 ش.م.ك.م -شركة الكويت القابضة

 366,146 366,146 366,146 شركه يونايتد انفستمنت برتغال املتحده

ةشركة  موع  58,707 53,857 266,036 ش.م.ك.ع –واالستثمار  املالية للتمويل أرزان جم

 5,745,542 5,929,134 5,991,649 ذ.م.م –ستثمار شركة الضاحية لال

 3,628,650 3,652,735 5,665,509 ش.م.ك.م-شركه الوافر للخدمات التسويقيه

 582,781 77,135 33,338 شركه ايفا للوساطه العقاريه

 441,245 - - فريمونت زمبايل للفنادق واملنتجعات احملدودة )يب يت واي (

 435,040 435,040 435,040 .م.ك.مش-كويت انفست العقاريه

 952,703 443,951 886,996 أطراف أخرى ذات صلة

 25,422,603 21,448,538 32,016,088 

 مل اي فائدة وليس هلا أي شروط سداد حمددة .حيال  املبلغ املستحق من اطراف ذات صله
   8,204,640: 2016 مةارس 31و  د.ك7,720,393   :2016رب ديسةم 31د.ك ) 7,802,584 من مبلةغاملبلغ املستحق ايل اطراف ذات صله يتضة

( سةةنويا ولةةيس لةةه أي شةةروط سةةداد %4.25: 2016 مةةارس 31 و %4.5 -%5.2  :2016ديسةةمرب  31) 4.25 -%5.2د.ك ( حيمةةل فائةةدة مبعةةدل 
د.ك( ال دحمل  23,811,488:  2016 مارس 31و  د.ك 13,728,145:  2016ديسمرب  31د.ك ) 17,620,019حمددة واالرصدة املتبقية البالغة 

  اي فائدة وليس هلا أي شروط سداد حمددة .
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 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية

 
 عقارات للمتاجرة  .11

 

  مارس 31  
 

 مارس 31  ديسمرب 31
  2017  2016  2016 

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

 4,299,324  4,268,982  4,331,313  شقق سكنية يف ديب )اإلمارات العربية املتحده(

 2,892,402  3,242,115  5,129,998  عقارات يف جنوب افريقيا

  9,461,311  7,511,097  7,191,726 

 
 استثمار في شركات زميلة .12

 بلد املنشأ النشاط الرئيسي   
 نسبة املسامهة

% 
 مارس 31    

 2017 

 )غير مدققه(

ديسمرب  31 
2016 

 (مدققه)

 مارس 31

2016 

 (غري مدققه)

 % %  %    اس  الشركه الزميله

 شركة جمموعة ارزان املالية للتمويل 
  ش.م.ك.ع )مسعره( –واالستثمار    

 18.13 17.53  17.53 الكويت متويل 

 35 35  35 تركيا تأمني  شركه نيوفاسيجورتا للتأمني 

 50 40.36  39.56 اململكه املتحده استثمارات  تثمار احملدوده يوتل لالس

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

 25 25  25 سويسرا استثمارات  ايفا لالستثمارات )سويسرا(

خدمات احلج   ش.م.ك )مقفلة( –شركة زمزم للسياحة الدينية 
 هوالعمر 

 20 الكويت
 

20 20 

اإلمارات العربية  استثمارات  ابواب كابيتال احملدوده
 احملدة

45.96 
 

45.96 42.43 

 -شركه وقايه للتأمني واعادة التأمني التكافلي
اململكة العربية  تأمني  ش.م.س)مسعرة( 

 السعودية
20 

 
20 20 
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 

 المجمعة المرحليه المكثفة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 استثمار في شركات زميلة.   تابع / 12

 احلركة يف القيمة الدفرتية لالستثمار يف شركات زميله كما يلي :

 

 مارس 31
2017 

 )غير مدققة(

 ديسمرب 31
2016 

 )مدققة(

 مارس 31
2016 

 )غري مدققة(
 د.ك د.ك د.ك 

 42,645,744 42,645,744 41,103,181 السنة /القيمة الدفرتية يف بداية الفرته

 - 275,952 - اضافات

 247,444 3,203,176 547,672 حصة يف نتائج الشركات الزميلة

 (1,027,829) - - خساره من بيع حصه يف شركه زميله

 (311,643) - - الناتج من بيع حصه يف شركه زميله

 - (3,010,266) - استبعادات

 - (30,759) - هبوط قيمة استثمار يف شركه زميله

 885,921 645,330 318,345 شاملة أخرى )خسائر(/ايرادات حصة من 

 429,308 (2,625,996) (70,877) العملة األجنبية تعديل دحويل

 42,868,945 41,103,181 41,898,321  هناية الفرتة / السنةالقيمة الدفرتية يف 

 4,512,781 4,504,435 5,208,253  القيمه العادله

 
 

 تطويرعقارات قيد ال .13

 

 مارس 31
2017 

 )غير مدققة(

 ديسمرب 31
2016 

 )مدققة(

 مارس 31
2016 

 )غري مدققة(
 د.ك د.ك د.ك 

 56,611,135 62,021,359 72,142,481 اإلمارات -عقارات يف ديب

 7,090,626 8,727,373 6,910,129 عقارات يف جنوب افريقيا

 10,676,953 - - عقارات يف لبنان

 79,052,610 70,748,732 74,378,714 
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  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 

 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 دائنون وارصدة دائنة أخرى .14

 

 مارس 31
2017 

 )غير مدققة(

 ديسمرب 31
2016 

 )مدققة(

 مارس 31
2016 

 )غري مدققة(
 د.ك د.ك د.ك 

 6,407,423 8,599,047 8,101,834 مستحقة مصاريف

 17,292,250 14,613,430 18,220,301 ذم  دائنة 

 512,511 568,781 567,281 توزيعات ارباح مستحقة 

 2,471,310 2,476,455 2,482,641 مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 7,725,279 7,760,674 7,849,575 ضريبة دع  العمالة الوطنية

 681,936 695,716 731,276  خمصص الزكاة

 1,176,329 1,157,846 1,590,780 ضرائب مؤجله

 2,829,332 2,806,088 2,606,079 واالجازاتللموففني خمصص مكافأة هناية اخلدمة 

 2,294,590 2,215,512 2,212,031 إيرادات مؤجلة 

 3,216,058 4,787,460 4,493,212 حجوزات ضمان مستحقة

 1,443,426 35,836 593,926 تكاليف بناء مستحقة 

 3,040,647 - -  ابلة لإلسرتداداألسه  املمتازة الق

 4,175,817 1,538,477 4,023,609 تأمينات مسرتدة عن إلغاء وإعادة بيع الوحدات

 466,822 330,465 247,135 رسوم نقل ملكية اراضي مستحقة

 1,556,000 1,556,000 1,556,000 خمصص قروض مدينة

 3,069,081 3,871,789 3,735,834 مستحق اىل حاملي بوالص التأمني التكافلي

 12,366,976 9,638,660 7,997,206 أ(-)ادناه ذم  دائنة أخرى

 67,008,720 62,652,236 70,725,787 

د.ك مصدره مقابل تسويه قضائيه مرفوعه من مالكي الوحدات يف  899,263تتضمن ال م  الدائنه االخرى شيكات مؤجله مببلغ        ( أ
د.ك  قةد مت  720,540بعةه فرعيةه اماراتيةه(. مةن هة ه الشةيكات هنةاك شةيكات مؤجلةه مببلةغ بلقيس رزيدنس اف زد اي )شركه تا

 .اصدارها خبصوص اسرتداد ودائع مستلمه من العمالء وتستحق وفقا لقرار احملكمه



 21 ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها – ولية شركة اإلستشارات المالية الد

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

    قروض بنكية .15

 املكثف اجملمع مبا يلي : املرحلياملركز املايل  ت البنكية للمجموعة كما يف تاريخ بيانتتمثل أرصدة القروض والتسهيال
       فترة اإلستحقاق  

 الى من العملة 
نسبة الفائدة 

 األصــل المرهــون الغرض الفعلية

 مارس 31
2017 

 ()غير مدقق

 ديسمرب 31
2016 

 ()مدقق

 مارس 31
2016 

 ()غري مدقق

 د.ك د.ك د.ك       
 %3.82 2019-12-28 2005-12-28 دوالر أمريكي 1

متويل إستثمارات 
 36,489,000 36,759,000 36,759,000 أسه  الشركة األم وإيفا للفنادق واملنتجعات اجملموعة

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

ات واملنتجعات واستثمار  أسه  إيفا للفنادق
 للبيع ةمتاح

6,443,852 6,443,852 6,616,976 

 23,000,000 24,000,000 24,000,000 %120حمفظة حملية بتغطية  تسديد الدين %4.75 2023-12-31 2011-6-26 ديناركوي ي 3

 8,555,000 8,555,000 8,555,000 %200حمفظة مالية بتغطية  متويل اسه  حملية %4.5 2019-12-31 2010-1-1 ديناركوي ي 4

مجريه ، اإلمارات العربية  –عقارات يف النخلة  متويل املشاريع % 15.3 -%6.3 2018-6-30 2007-5-1   إمارايتدره 5
 املتحدة ، وودائع مقيدة يف حساب بنك أجنيب

101,229,191 101,080,876 96,421,979 

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

آالت ومعدات معينة وعقارات رهن ممتلكات و 
للمتاجرة معينة يف شركات تابعة يف جنوب 

 افريقيا
11,789,070 13,714,020 12,103,392 

 2,868,787 - - أرض مدرجة ضمن عقارات قيد التطوير شراء عقارات %9 2016-12-31 2010-1-1 دوالر أمريكي 7

 4,112,828 3,751,683 3,563,440 ستثمارية مملوكة لشركة تابعة عقارات ا شراء عقارات %6.5 2024-3-15 2011-9-15 يورو 8

       192,339,553 194,304,431 190,167,962 

 
 قرض اليورو و قرض الدوالر (أ 

 اماملستحقة  االقساطجمموع تلك  وبلغ قاً للشروط التعاقديةطبعلي كال القرضني  أقساط تأستحقد.ك، 43,202,852 الدوالر وكالمها ممنوحني للمجموعة من بنك أجنيب، مبلغ يعادل بلغ رصيد قرض اليورو و 
اإلتفاق علي الشروط و  تلك القروضإلجياد السبل الكفيلة بإعادة جدولة  البنك األجنيبالشركة األم حاليا علي التباحث مع  ةتعمل إدار  .املالية املعلوماتحىت تاريخ  سدادهاومل يت   د.ك  12,096,799يعادل

 ادة اجلدولة تلك.النهائية إلع
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  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 

 تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 

 .    تابع / قروض بنكية15
 

 قروض اجملموعة مرهونة مقابل أصول اجملموعة احملددة كما يلي :

 

 مارس 31
2017 

 ()غير مدقق

 ديسمرب 31
2016 

 ()مدقق

 مارس 31
2016 

 ()غري مدقق

 د.ك د.ك د.ك 
 346,446 346,446 346,446 دة حمتجزة أرص

 116,570 140,659 152,237 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 2,892,403 3,242,115 5,129,998 عقارات للمتاجرة

 6,755,705 6,460,007 6,467,535 استثمارات متاحة للبيع

 2,033,798 2,089,081 2,415,501 استثمار يف شركة زميلة

 7,642,994 7,438,139 7,438,139 عقارات استثمارية

 41,251,897 34,620,504 34,383,737 عقارات قيد التطوير

 80,423,184 88,052,061 88,585,929 ممتلكات وآالت ومعدات

 57,508,254 58,402,509 58,402,509 استثمار يف شركة تابعة

 198,971,251 200,791,521 203,322,031 إمجايل األصول املرهونة

 

 دفعات مستلمة مقدماً من عمالء  .16
متثل ه ه األرصدة املبالغ احملصلة مقدمًا من عمالء احدى الشركات التابعة للمجموعة ، عن بيع شقق سكنية قيد اإلنشاء حاليًا من قبل 

 د اكتمال بناء الوحدة املباعة ، وتسليمها للعميل.اجملموعة . يت  دحويل الدفعات املقدمة من هؤالء العمالء اىل بند االيرادات عن

 
 مارس 31

2017 

 ()غير مدقق

 ديسمرب 31
2016 

 ()مدقق

 مارس 31
2016 

 )غري مدققة(
 د.ك د.ك د.ك 
    

 22,224,779 22,224,779 7,361,111 السنة  الفرتة / الرصيد يف بداية

 1,978,130 8,047,818 9,009,979 السنة  الفرتة /دفعات مستلمة خالل 

 (8,637,344) (15,850,250) (2,952,002) السنة   الفرتة / خالل احملقق كإيراد

 (3,469,746) (3,469,746) - ايداعات حموله اىل ذم  دائنه اخرى 

 - (1,922,393) (89,796) إلغاء نتيجة حمولة ايدعات

 - (658,064) - أثر إستبعاد شركة تابعة

 (936,159) (1,011,033) 227,545 نبيةتعديل دحويل عمالت اج

 13,556,837 7,361,111 11,159,660 
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  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 

 المرحليه المكثفة المجمعة تابع / إيضاحات حول المعلومات المالية
 

 

 أسهم خزينة .17
 مارس 31  ديسمرب 31  مارس 31  
  2017  2016  2016 

 )غري مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  
 47,110,564  47,110,564  47,110,564  عدد األسه 

 %6.54  %6.54  %6.54  نسبة األسه  املصدرة 

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

 1,413,317  1,460,427  2,049,310  القيمة السوقية ) د.ك(

 

اسه  اخلزينة املدرجة بالتكلفة مببلغ  قابلة للتوزيع. إن احتياطيات الشركة األم مبا يعادل تكلفة أسه  اخلزينة قد مت ختصيصها عل  أهنا غري
 د.ك( مرهونة كضمان مقابل قروض اجملموعة. 32,743,499:  2016مارس  31و  2016ديسمرب  31د.ك ) 32,743,499

 
 التزامات رأسمالية .18

 التزامات إنفاق رأسمالي
دد كافة األموال الالزمة لتسديد باقي حصتها من متويل إنشاء إلتزامات رأمسالية بأن تس  2017مارس  31يوجد عل  اجملموعة كما يف 

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

 
 مارس 31

2017 

 ()غير مدقق

 ديسمرب 31
2016 

 (دقق)م

 مارس 31
2016 

 ()غري مدقق

 د.ك د.ك د.ك 
    

 39,850,766 36,615,403 30,700,900 التوقعات والتعاقدات لالنفاق الرأمسايل اليرادات العقود

 
 تتوقع اجملموعة أن متول التزاماهتا لالنفاق املستقبلي من املصادر التالية :

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

 

 



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

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31

 

 

 تابع / ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 تحليل القطاعات  .19
يت  ارسال نتائج القطاعات مباشرة اىل اإلدارة العليا يف اجملموعة. باإلضافة اىل ات رئيسية ، هي قطاع ادارة االصول وقطاع اخلزينة واالستثمارات والقطاع العقاري وأخرى. يرتكز نشاط اجملموعة يف اربعة قطاع

 يلي التحليل القطاعي وال ي يتماش  مع التقارير الداخلية املقدمة لإلدارة : فيماذلك، يت  ارسال تقارير ايرادات واصول القطاعات اىل املواقع اجلغرافية ال ي تعمل هبا اجملموعة . 
 

 المجموع  أخرى  العقارات  خزينة واستثمارات  إدارة األصول 
 مارس 31 

2017 

 مارس 31
2016 

 مارس 31 
2017 

 مارس 31
2016 

 مارس 31 
2017 

 مارس 31
2016 

 مارس 31 
2017 

 مارس 31
2016 

 مارس 31 
2017 

 مارس 31
2016 

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

 4,698,655 9,218,355  250,075 1,825,114  5,097,551 6,483,092  (665,786) 830,420  16,815 79,729 القطاع / )خسارة( ايرادات

 (6,428,503) 265,584  (6,940,689) (2,355,444)  5,097,551 6,483,092  (3,397,424) (2,652,382)  (1,187,941) (1,209,682) للفرتة القطاع)خسارة( /ربح 

موزعة)ضريبه دع  مصاريف غري 
 العماله الوطنيه والزكاه والضرائب(

  
   

 

  

    509,213 45,223 

 (6,383,280) 774,797             لفرتةا )خسارة(/ربح 

 1,204,756 1,289,411             االستهالك

 90,290 81,661             اهلبوط

 2,641,348 3,401,141             فوائد ومصاريف مماثلة

 369,998,700 363,614,408  - -  138,788,348 146,670,199  122,426,724 111,878,749  108,783,628 105,065,460 جمموع أصول القطاع

(192,339,553)  - - جمموع خصوم القطاع  (191,469,965)  (13,556,837) (11,159,660)  - -  (205,896,390) (202,629,625) 

 167,369,075 157,718,018  - -  127,628,688 133,113,362  (69,043,241) (80,460,804)  108,783,628 105,065,460 صافي أصول القطاع

 19,075,717 20,610,241             اصول غري موزعة

 (102,741,875) (92,431,323)             خصوم غري موزعة

 83,702,917 85,896,938             صافي األصول



 

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

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31
 

 

 مجمعة المرحليه المكثفة ال المالية معلوماتيضاحات حول الإتابع / 
 
 

 الجمعية العمومية السنوية  .22

. مل يت  عقد اجلمعية العمومية السنوية للسنة 2016ديسمرب  31املنتهية يف  عن السنة املاليةارباح  اية توزيع عدم جملس اإلدارة اقرتح أعضاء
اجملمعه. وبالتايل، مل يت  املوافقة بعد عل  حىت تاريخ املوافقة عل  ه ه املعلومات املالية املرحلية املكثفة  2016ديسمرب  31املنتهية يف 

مارس  31. إن املعلومات املالية املرحلية املكثفة اجملمعه لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف يف ذلك التاريخ البيانات املالية اجملمعه للسنة املنتهية 
العمومية عل  البيانات املالية اجملمعه للسنة املنتهية يف ال تتضمن أي تعديالت كان من املمكن طلبها يف حال عدم موافقة اجلمعية  2017

 . 2016ديسمرب  31
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .21
املسامهني الرئيسيني، وأعضاء جملس اإلدارة وموففي اإلدارة العليا الرئيسيني للمجموعة، والشركات املسيطر متثل إن األطراف ذات صلة 

شرتكة أو ال ي كمارس عليها هؤالء األطراف تأثريًا فعاال. يت  اعتماد سياسات التسعري وشروط ه ه عليها أو تلك ال ي ختضع لسيطرة م
ة املعامالت من قبل إدارة اجملموعة. مت عند التجميع استبعاد املعامالت بني الشركة األم والشركات التابعة هلا ال ي متثل أطراف ذات صل

  ا اإليضاح. إن تفاصيل املعامالت بني اجملموعة واألطراف ذات الصلة مفصح عنها أدناه.بالشركة األم ومل يت  اإلفصاح عنها يف ه
 

   
 مارس 31

2017 

  ()غير مدقق
 ديسمرب 31

2016 

  ()مدقق
 مارس 31

2016 

 ()غري مدقق

االرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف 
 المجمع :

 د.ك
 د.ك  د.ك 

 295,557  487,027  1,028,405   بعد املخصص -له مستحق من أطراف ذات ص

 32,016,088  21,448,538  25,422,603   مستحق اىل أطراف ذات صله 

المعامالت المدرجة في بيان االرباح او الخسائر المرحلي 
 المكثف المجمع:

 
     

 -  256,036  76,916   اتعاب و عموالت  إيرادات

 -  240,695  -   ايرادات توزيعات أرباح

 99,733  342,647  90,078   مصاريف مماثلهفوائد و 

   4,610,795  -   ربح من بيع شركات تابعه

 -  -  1,229,249   أ(-)ادناه خمصصات انتفي احلاجة اليها من أطراف ذي صلةرد 

 -  915,589  -   ربح من بيع حصص يف شركات زميلة

        مكافأة اإلدارة العليا للمجموعة :

 40,478  987,754  43,882   منافع قصرية األجل للموففني

 
شكوك يف دحصيلها امل ال م  خالل الفرتة، قامت جلنة املخصصات ال ي شكلها جملس ادارة الشركة االم مبراجعة خمصصات ( أ

ما يتعلق يف وفق متطلبات خمصصات بنك الكويت املركزي في 2013يف عام للتأكد من أن مجيع املخصصات قد متت 
خمصصات أخرى فرضت من قبل البنك املركزي عل  املبالغ املستحقة من واخلاصة حول القروض املستحقة و  املخصصات العامة

د.ك وذلك بسبب اضفاض قيمة االرصدة  1,229,249توصلت اللجنة اىل انه جيب يت  رد خمصص مببلغ و ألطراف ذات الصلة ا
 حاليا. د.ك 1,285,507اىل  2013نت يف كما كاد.ك   7,431,750القائمة من 

 257,101 سينخفض اىلاملستحقة من االطراف ذات الصلة املشكوك يف دحصيلها و  ال م صص بناء عل  ذلك ، فإن رصيد خم

 من االرصدة القائمة. %20 ال ي يعادلو   د.ك 
املرحلي املكثف  الربح أو اخلسارةضمن بيان  مت ادراجهد.ك و  1,229,249عتمد جملس ادارة الشركة االم رد خمصص البالغ ا      

 اجملمع للفرتة.
 



 

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

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
  )غير مدققة( 2017مارس  31
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 حسابات األمانة                                           .22
نقديةةة وأوراق ماليةةة يف حسةةابات أمانةةة ال تظهةةر تةةدير اجملموعةةة حمةةافظ ماليةةة نيابةةة عةةن أطةةراف أخةةرى وصةةناديق مشةةرتكة ودحةةتفظ بأرصةةدة 

 35,067,168بلغةت قيمتهةا  2017مةارس  31اجملمةع. إن االصةول الة ي ختضةع لسةيطرة اإلدارة يف  املرحلةي املكثةف ضمن بيان املركز املةايل

د.ك  14,932ارة مببلةغ د.ك(. اكتسبت اجملموعة أتعاب إد38,640,344: 2016مارس  31د.ك و  35,831,487:  2016ديسمرب  31د.ك )
 د.ك( نتيجة القيام بتلك األنشطة. 16,815: 2016مارس  31)
 

 إدارة المخاطر المالية .23
تهية إن كافة أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة تتماش  مع تلك املفصح عنها يف البيانات املالية اجملمعة السنوية للسنة املن

 .2016ديسمرب  31يف 
 

 يمه العادلهقياس الق .24
تتمثل القيمة العادلة يف السعر ال ي يت  استالمه لبيع اصل او دفعه لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ 

 القياس. 
ثالثة مستويات من التسلسل يت  تصنيفها اىل  املرحلي املكثف اجملمع ان االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل

 اهلرمي للقيمة العادلة. يت  دحديد املستويات الثالث بناء عل  قابلية املالحظة للمدخالت اهلامة للقياس وذلك عل  النحو التايل:
ما يتعلق تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من االسعار املدرجة )غري املعدلة( يف اسواق نشطة يف  : 1مستوى  -

 باصول او خصوم مماثلة؛
 1تتمثل قياسات القيمة العادلة يف القياسات املشتقة من مدخالت خبالف االسعار املدرجة املتضمنة يف املستوى  : 2مستوى  -

والقابلة للرصد يف ما يتعلق باالصول او اخلصوم اما بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غري مباشرة )املشتقة من 
 ار(؛ واالسع

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

 دىن مستوى من مدخالت مهمة لقياس القيمة العادلة.مت دحديد املستوى ال ي يت  فيه تصنيف االصول أو اخلصوم املالية بناء عل  أ
لتسلسل إن األصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة عل  اساس دوري يف بيان املركز املايل املرحلي املكثف اجملمع يت  تصنيفها اىل ا

 اهلرمي للقيمة العادلة عل  النحو التايل:
     اسه  حملية: استثمارات بغرض املتاجرة: د.ك د.ك د.ك د.ك  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر المجموع 3مستوى  2توى مس 1مستوى   )غير مدققه(: 2017مارس  31

 22,225,253 21,052,807 744,258 428,188   21,021,210 21,021,210 - -  اسه  غري مسعره 744,258 - 744,258 -  صناديق مدارة 195,175 - - 195,175  اسه  مسعره      متاحة للبيع تثماراتاس 1,649 - - 1,649  اسه  مسعره      اسه  اجنبيه: 31,597 31,597 - -  اسه  غري مسعره 231,364 - - 231,364  اسه  مسعره  

     اسه  حملية: استثمارات بغرض املتاجرة:      سائراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخ      )مدققه(: 2016ديسمبر  31
 20,932,631 20,932,631 - -  اسه  غري مسعره 730,216 - 730,216 -  صناديق مدارة 44,617 - - 44,617  اسه  اجنبيه مسعره 171,499 - - 171,499  اسه  مسعره      متاحة للبيع استثمارات 1,965 - - 1,965  اسه  مسعره      اسه  اجنبيه: 31,597 31,597 - -  اسه  غري مسعره 213,430 - - 213,430  اسه  مسعره  
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  431,511 730,216 20,964,228 22,125,955 
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 المجموع 3مستوى  2مستوى  1مستوى   :)غير مدققه( 2016مارس  31
 د.ك د.ك د.ك د.ك  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

 استثمارات بغرض املتاجرة:
 اسه  حملية:

    

 

 227,406 - - 227,406  اسه  مسعره 

 71,272 71,272 - -  اسه  غري مسعره

      اسه  اجنبيه:

 2,296 - - 2,296  اسه  مسعره

      متاحة للبيع استثمارات

 388,484 - - 388,484  اسه  مسعره

 633,631 - 633,631 -  صناديق مدارة

 23,489,722 23,489,722 - -  اسه  غري مسعره

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

 رير.خالل فرتة التق 2و  1مل تكن هناك أي عمليات دحويل هامة بني مستويات 
 القياس بالقيمة العادلة

 ان الطرق وأساليب التقيي  املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مل تتغري باملقارنة مع فرتة التقارير السابقة .
 لمقاييس القيمة العادلة 3المستوى 

الت هامة ال تستند إىل املعلومات تستخدم أساليب تقيي  تستند إىل مدخ 3إن األصول واخلصوم املالية للمجموعة املصنفة يف املستوى 
 املرصودة من السوق. كمكن تسوية األدوات املالية ال ي تندرج ضمن ه ا املستوى من األرصدة اإلفتتاحية اىل األرصدة اخلتامية عل  النحو

 التايل:
 استثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر 

 

 مارس 31
 2017 

  )غير مدققة(

رب ديسم 31
2016 
  )مدققة(

 مارس 31
 2016 

 )غري مدققة(
 د.ك  د.ك  د.ك 

 71,272  71,272  31,597 الرصيد االفتتاحي

      األرباح أو اخلسائر املسجلة يف :

 -  (39,675)  - اجملمعاملرحلي املكثف بيان االرباح او اخلسائر  -

 71,272  31,597  31,597 الرصيد اخلتامي
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 استثمارات متاحة للبيع 

 

 مارس 31
 2017 

  )غير مدققة(

ديسمرب  31
2016 
  )مدققة(

 مارس 31
 2016 

 )غري مدققة(
 د.ك  د.ك  د.ك 

 22,986,781  22,986,781  20,932,631 الرصيد االفتتاحي

 488,393  572,739  - اىل املستوى الثالث مدرج سابقا بالتكلفه احملول

 -  (1,131,559)  - مبيعات

      األرباح أو اخلسائر املسجلة يف :

 14,548  (1,495,330)  88,579 الشاملة األخرى / )اخلسائر( اإليرادات -

 23,489,722  20,932,631  21,021,210 الرصيد اخلتامي

  
وذلك  3قوم الفريق املايل للمجموعة باجراء عمليات تقيي  للبنود املالية الغراض التقارير املالية، مبا يف ذلك القي  العادلة للمستوى ي

بالتشاور مع اخصائيي تقيي  طرف ثالث للتقييمات املعقدة، عند االقتضاء. يت  اختيار تقنيات التقيي  بناء عل  خصائص كل اداة مالية 
 يادة االستفادة من املعلومات السوقية. هبدف ز 

وبالنسبة لألدوات املالية املسجلة بالتكلفة املطفأة، ال ختتلف قيمه  العادلة بشكل جوهري عن قيمه  املسجلة وال ي تستخدم فقط 
دد بناًء عل  أساس التدفقات النقد 3ألغراض اإلفصاح. تصنف القيمة العادلة لتلك األدوات دحت املستوي  ية املخصومة، باإلضافة إىل ودحح

 املدخالت األكثر أمهية املتمثلة يف معدل اخلص  ال ي يعكس خماطر االئتمان من األطراف املقابلة. 
اجملمع  األرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى املرحلي املكثفإن االثر عل  بيان االرباح او اخلسائر املرحلي املكثف اجملمع وبيان 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


