
  
  
 
  
  

   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  المرحلية المكثفة المجمعةالبيانات المالية 

  ين الحسابات المستقليوتقرير المراجعة لمراقب
  2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  ابعة وشرآاتها الت)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش

  الكويت

  

  المحتويات
     الصفحة

  1  ين الحسابات المستقلي لمراقبمراجعةالتقرير 

)غير مدققة (  2 المرحلية المكثفة المجمعة    الميزانية العمومية

  3  )غير مدقق ( بيان الدخل المجمعالمرحلي المكثف

 الملكية في حقوق اتبيان التغير  4  )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف

المرحلي المكثف   5  )غير مدقق ( المجمع ات النقديةبيان التدفق

 إيضاحات حول البيانات المالية -  6  )غير مدققة (المرحلية المكثفة المجمعة  12

  

  

  
  

  









   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  )ر مدققةغي (المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

   2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(
  ) بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلكالمبالغجميع (
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   أخرىذمم مدينة وموجودات .5

    

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31  
2005   

)مدققة(

  310,427    -     للمجموعةمستحق من الشرآة األم
  19,362    27,209    مستحق من أطراف ذات صله

  416,360    463,806    مستحق من الشرآة الكويتية للمقاصة
  -    1,367,500    مدفوعات لقاء تأسيس شرآات تابعه

  -    42,658    توزيعات أرباح مدينه 
  187,587    923,041    ذمم مدينه أخرى

  219,683    3,614,875     استثماراتالقتناءدفعات مقدمه 
  57,029    43,063    أصول أخرى

    6,482,152    1,210,448  

  

 استثمارات متاحة للبيع .6

    

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31  
2005   

)مدققة(

  27,730,504    17,397,786    أسهم مسعرة
  6,074,920    24,534,178    أسهم غير مسعرة

    41,931,964    33,805,424  

 وشرآة ذات صله مع وجود تنازل منهما  للمجموعةاألم مسجلة باسم الشرآة المسعرة وغير المسعرة األسهمبعض 
   .الشرآة األملصالح 

  . ال يمكن تحديدها بشكل موثوق به العادلة قيمتها أن ناقصا هبوط القيمة حيث بالتكلفة مدرجه المسعرةاالستثمارات غير 

 األجنبية لبيع احد استثماراتها  للمجموعةاألم مع الشرآة أسهمية بيع  بتوقيع اتفاق2006 مارس 6  في الشرآة األمقامت 
 عنه ربح بمبلغ  مما نتجدينار آويتي 19,325,547الغير مسعره والتي آانت مسجله بالتكلفة وذلك مقابل مبلغ 

   .2006  يونيو30 الثالثة أشهر المنتهية فيوتم سداده خالل  دينار آويتي 15,726,108

  



   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  )ر مدققةغي (المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

   2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(
  ) بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلكالمبالغجميع (
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   أخرىمطلوباتوذمم دائنة  .7

    

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31  
2005   

)مدققة(

  -    16,649,144    مستحق للشرآة األم
  388,015    -    مستحق ألطراف ذات صله

  219,663    387,486    فوائد مستحقه
  2,211,631    2,114,979    مصاريف مستحقه
  204,776    2,698,287    ذمم دائنة أخرى

    21,849,896    3,024,085  

 سنويا %6 بمعدل سائدة فائدةيحمل للشرآة األم   ممنوح منهاجلاألقرض قصير للمجموعة  األميتضمن المستحق للشرآة 
   .2006 سبتمبر 30آما في 

  

  اقتراض .8

معدل الفائدة   
  السائد
%

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31 
2005   

)مدققة(

         ومؤسسات مالية  محليه من بنوكغير مضمونةقروض 
  44,200,000   69,640,932  9 – 8  آويتي  دينار–قروض دائنة 

  2,000,000   -  6.25  آويتي  دينار–دائنو وآالة 
    69,640,932   46,200,000  

ار  إن القروض تستحق السداد على مد. دينار آويتي 10,000,000بمبلغ هي الضامن لقرض للمجموعة إن الشرآة األم 
  .سنة 

  



   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  )ر مدققةغي (المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

   2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(
  ) بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلكالمبالغجميع (
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  مصاريف عمومية وإدارية وأخرى .9

  :تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية واألخرى اآلتي 

الثالثة أشهر   
  المنتهية في 

    سبتمبر 30
2006  

)غير مدققة(

التسعة أشهر 
  المنتهية في 

   سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

السنة المنتهية  
  ديسمبر 31في 

2005   
)مدققة(

449,044 535,2661,986,783  ققة مستحقة من إدارة محافظ لعمالءرسوم غير مح

تستحق الرسوم غير .   بتوقيع عقود إلدارة محافظ محليه مع شرآة ذات صله وشرآه أخرى2005 في الشرآة األمقامت 
بضمان رأس المال المحققة طبقا لشروط التعاقد بناء على القيمة السوقية لألسهم في المحفظة وطبقا لبند العقد الخاص 

  .إضافة إلى حد أدنى من العائد عليه 

  

  ربحية السهم .10

السنة / السنة على المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة / يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح الفترة 
  :آما يلي 

الثالثة أشهر   
  المنتهية في 

    سبتمبر 30
2006  

)غير مدققة(

 التسعة أشهر
  المنتهية في 

   سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

السنة المنتهية  
  ديسمبر 31في 

2005   
)مدققة(

  14,853,479 14,702,952  3,909,551  )ك.د(السنة / صافي ربح الفترة 
 250,000,000 250,000,000  250,000,000 السنة/ المتوسط الموزون لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

  59 59  16  )فلس (سهمربحية ال

  

  النقد والنقد المعادل .11

    

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31  
2005   

)مدققة(

  934,686    6,558,506    نقد وأرصدة لدى البنوك
  )1,453,425(    )993,327(    مستحق للبنوك

    5,565,179    )518,739(  

  



   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  )ر مدققةغي (المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

   2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(
  ) بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلكالمبالغجميع (
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  تحليل القطاعات .12

 ، االستثمارات ويصدر تقريرها حول المعلومات األعمالي مجال واحد من نشاط  بصورة رئيسية فالشرآة األمتعمل 
  . القطاع الجغرافي أساسالقطاعية بصورة رئيسية على 

 وشرق وجنوب األوسطالشرق ( ، والدولي ) الكويت(المحلي :  النشاط في سوقين جغرافيين هما الشرآة األمتمارس 
  :ما يلي  التحليل الجغرافي هو آإن) . آسياشرق 

  

المجموع دوليمحلي  

         )غير مدققة (2006سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في 
  7,812,558   2,780,129  5,032,429  اإليرادات

  3,909,551   2,700,389  1,2090,162  صافي ربح الفترة

         )غير مدققة (2006سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في سعتال
  24,437,400   20,344,715  4,092,685  اإليرادات

  14,702,952   20,097,071  )5,394,119(  ربح الفترة) / خسارة(صافي 

         )مدققة (2005ديسمبر  31السنة المنتهية في 
  18,711,768   729,456  17,982,312  اإليرادات

  14,853,479   589,555  14,263,924  صافي ربح السنة

  

   مع أطراف ذات صلةمعامالت .13

مع األرصدة و  التعامالتفيما يلي بيان بأهم . الشرآة األم إدارة مع األطراف ذات الصلة بناء على موافقة التعامالتتتم 
  :األطراف ذات الصلة والمتضمنة في البيانات المالية المرفقة 

    

    سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

   ديسمبر 31  
2005   

)مدققة(

           الميزانية العمومية
   للمجموعة وأطراف ذات صله أخرى تحق من الشرآة األممس

  329,789    27,209     الذمم المدينة وأصول أخرى     متضمنة في
   للمجموعة وأطراف ذات صله مستحق إلى الشرآة األم
  388,015    16,649,144     الدائنة ومطلوبات أخرى     متضمنة في الذمم

  



   وشرآاتها التابعة)مقفلة. (ك.م.شرآة نور لالستثمار المالي ش
  الكويت

  
  )ر مدققةغي (المرحلية المكثفة المجمعةإيضاحات حول البيانات المالية 

   2006 سبتمبر 30
  )غير مدققة(
  ) بالدينار الكويتي ما لم يذآر غير ذلكالمبالغجميع (
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  )تتمة( صلة  مع أطراف ذاتمعامالت

  ن الدخلبيا

الثالثة أشهر   
  المنتهية في 

  سبتمبر 30
2006  

)غير مدققة(

التسعة أشهر 
  المنتهية في 

   سبتمبر 30
2006   

)غير مدققة(

السنة المنتهية  
  ديسمبر 31في 

2005   
)مدققة(

  43,654 3,381,360  1,864,085  دارةإرسوم 
  رسوم غير محققه مستحقه من إدارة محافظ العمالء 

  210,615 604,788  22,930  تضمنة في مصاريف عمومية وإدارية وأخرىم     
  - 258,904  -  إيرادات فوائد 
  80,153 287,060  203,224  تكاليف تمويل

   انظر أيضًا(ربح محقق من بيع استثمارات متاحة للبيع 
  - 15,726,108  -  )6إيضاح      

         مكافآت موظفي اإلدارة العليا
  1,273,577 1,078,975  1,026,325  صيرة األجلمنافع ق

  4,285 6,358  2,142  مكافآت نهاية الخدمة
  

  األمانة بصفة موجودات .14

 وآخرين وتحتفظ بأوراق مالية في أخرى ، أطراف ذات صله الشرآة األم للمجموعة عن نيابة محافظ  األمتدير الشرآة
دينار  70,490,045مانة  بصفة األالمدارةبلغ إجمالي األصول  .  األمرآةحسابات أمانة ال تعكسها الميزانية العمومية للش

وهي تتضمن أصول مداره نيابة عن ) 2005 ديسمبر 31 فـي دينار آويتي 22,646,701( 2006  سبتمبر30  فيآويتي
 31 في تيدينار آوي 16,446,361 (دينار آويتي 60,005,810 وأطراف ذات صله أخرى بقيمة  للمجموعةالشرآة األم

  ) . 2005ديسمبر 

  

  االرتباطات الرأسمالية .15

دينار  1,528,979 للبيع بمبلـغ متاحة لقاء استثمارات طارئةيوجد على الشرآة بتاريخ الميزانية العمومية التزامات 
  ).2005 ديسمبر 31 فــي 858,460 (آويتي

  

  




