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(غیر مدقق)المجمع المرحلي المكثفبیان الدخل
2016سبتمبر30للفترة المنتھیة في  

الثالثة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

إیضاحات
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي

1,058,7621,228,0734,873,2163,642,120إیرادات أتعاب
خسائر محققة من بیع موجودات مالیة مدرجة 

(437,466)(577,745)(762,813)(202,412)من خالل األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة
غیر محققة من موجودات مالیة ربح (خسارة)

(694,099)(315,761)(246,314)423,860من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة بالقیمة العادلة
79,58010,834259,2832,217ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

108,958---ربح بیع استثمار في شركات تابعة
-342,598--8شراء بسعر مغري لحیازة شركة تابعة 

164,796106,157575,809361,034في نتائج شركات زمیلةحصة
12,83342,624132,542341,539إیرادات توزیعات أرباح

77,41210,086240,42934,659إیرادات فوائد
86,748(61,344)26,104)15,304((خسارة) ربح تحویل عمالت أجنبیة

26,83653,992111,60791,556إیرادات أخرى
────────────────────────

1,626,363468,7435,580,6343,537,266اإلیرادات 
────────────────────────

1,139,1451,097,0293,799,4253,479,066مصروفات عمومیة وإداریة
310,663308,086900,098862,081تكالیف تمویل 

────────────────────────
1,449,8081,405,1154,699,5234,341,147المصروفات

────────────────────────
(803,881)881,111(936,372)176,555الفترة قبل الضرائب(خسارة)ربح

(1,124)(24,839)8,542(4,825)6الضرائب
────────────────────────

(805,005)856,272(927,830)171,730(خسارة) الفترةربح
════════════════════════

الخاص بـ:
(735,923)890,407(880,584)166,425مساھمي الشركة

(69,082)(34,135)(47,246)5,305الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────

171,730(927,830)856,272(805,005)
════════════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي 
فلس)3.09(فلس3.74فلس)3.70(فلس 700.7الشركة

════════════════════════
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(غیر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
2016سبتمبر30للفترة المنتھیة في  

الثالثة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

2016
دینار كویتي

2015
دینار كویتي

2016
دینار كویتي

2015
دینار كویتي

(805,005)856,272(927,830)171,730الفترة (خسارة)ربح
────────────────────────

إیرادات شاملة أخرى: 
بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان الدخل:

موجودات مالیة متاحة للبیع:
(563,727)(943,872)(721,221)(97,492)القیمة العادلة(ربح) خسارة -
(2,217)259,283(10,834)79,580المحول إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع عند البیع-

حصة في اإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرى لشركات 
(35,402)10,333(7,680)-زمیلة 

384,784(39,457)29,519(26,189)تعدیل تحویل عمالت أجنبیة 
────────────────────────

(44,101)(710,216)(713,713)(216,562)
────────────────────────

(1,021,567)142,559(1,638,046)127,629إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
════════════════════════

الخاص بـ: 
(1,005,161)301,637(1,595,306)123,866مساھمي الشركة

(16,406)(159,078)(42,740)3,763الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────

127,629(1,638,046)142,559(1,021,567)
════════════════════════
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المجمع (غیر مدقق)المرحلي المكثف الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
2016سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

بمساھمي الشركةةالخاص

رأس
المال

عالوة 
إصدار أسھم

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي 
اختیاري

احتیاطي 
أسھم خزینة

التغیرات 
المتراكمة في
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة

أرباح 
محتفظ بھا

اإلجمالي 
الفرعي

الحصص 
غیر  

المسیطرة
مجموع 

حقوق الملكیة
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

760,4911,690,78336,889,3002,030,93438,920,234(2,008,478)11,923,449482,1311,383,134(12,761,430)201626,330,1759,089,045ینایر 1كما في 
856,272(34,135)890,407890,407--------ربح الفترة

(713,713)(124,943)(588,770)-(39,457)(549,313)------شاملة أخرىخسائر
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

142,559(159,078)890,407301,637(39,457)(549,313)------إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة

(5,095)-(5,095)------(5,095)--شراء أسھم خزینة
3,252,257 3,252,257----------)8حیازة شركة تابعة (ایضاح 

تابعة دون فقد شركاتالتغیرات في ملكیة 
(1,281,192)(1,281,192)----------)8السیطرة (ایضاح 

(599,458)(599,458)----------مسیطرةالغیر إلى الحصصتوزیعات 
(1,188,991)-(1,188,991)(1,188,991)--------)9توزیعات أرباح (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
721,0341,392,19935,996,8513,243,46339,240,314(2,557,791)11,923,449482,1311,383,134(12,766,525)201626,330,1759,089,045سبتمبر 30كما في 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

234,6802,448,73838,136,9551,629,08639,766,041(956,714)11,878,505437,1871,383,134(12,707,795)201526,330,1759,089,045ینایر 1كما في 
(805,005)(69,082)(735,923)(735,923)--------خسارة الفترة

(216,562)52,676(269,238)-384,784(654,022)------(خسائر) إیرادات شاملة أخرى 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(1,021,567)(16,406)(1,005,161)(735,923)384,784(654,022)------إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة 

(39,379)-(39,379)------(39,379)--شراء أسھم خزینة
اشتراك الحصص غیر المسیطرة في رأسمال 

455,243455,243----------)8إضافي لشركة تابعة (ایضاح 
(1,191,754)-(1,191,754)(1,191,754)--------)9توزیعات أرباح (إیضاح 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
619,464521,06135,900,6612,067,92337,968,584(1,610,736)11,878,505437,1871,383,134(12,747,174)201526,330,1759,089,045سبتمبر 30كما في 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2016سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

المنتھیةأشھرالتسعة
سبتمبر30في 

إیضاحات
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي
التشغیلأنشطة 

(805,005)856,272الفترة خسارةربح
تعدیالت لـ:

خسائر غیر محققة من موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
315,761694,099األرباح أو الخسائر

(2,217)(259,283)(ربح) خسارة بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
(108,958)-ربح بیع استثمار في شركات تابعة

(361,034)(575,809)حصة في نتائج شركات زمیلة
(341,539)(132,542)إیرادات توزیعات أرباح

(34,659)(240,429)إیرادات فوائد
(86,748)61,344خسارة (ربح) تحویل عمالت أجنبیة 

900,098862,081تكالیف تمویل 
280,503300,139مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

──────────────
1,205,915116,159

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل: 
11,658(48,418)قروض وسلف 

(952,888)(531,749)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
(773,408)(1,233,576)موجودات أخرى 
(441,951)1,165,130مطلوبات أخرى 

──────────────
(2,040,430)557,302النقد الناتج من (المستخدم في) العملیات
(448,497)(175,269)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة

──────────────
(2,488,927)382,033صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغیل 

──────────────

أنشطة االستثمار 
(2,760,284)(1,472,254)شراء موجودات مالیة متاحة للبیع

2,379,7552,093,072متحصالت من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 
80,595370,684توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 

132,542341,539توزیعات أرباح مستلمة 
240,42934,659إیرادات فوائد مستلمة 

72,433-صافي التدفقات النقدیة الواردة من بیع استثمار شركة تابعة 
-81,015,855صافي التدفقات النقدیة الواردة من حیازة شركة تابعة

──────────────
2,376,922152,103صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

أنشطة التمویل
(39,379)(5,095)شراء أسھم خزینة 

54,707,32837,500,000قروض مستغلة
(32,178,500)(52,447,400)قروض مسددة 

(1,190,048)(1,186,133)توزیعات أرباح مدفوعة
(829,914)(861,102)تكالیف تمویل مدفوعة

-(1,015,365)استرداد رأس المال إلى الحصص غیر المسیطرة
-(599,458)توزیعات الى الحصص غیر المسیطرة

──────────────
3,262,159(1,407,225)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمویل 

──────────────

1,351,730925,335صافي الزیادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
57,43186,071تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة

7,077,1795,617,046ینایر1النقد والنقد المعادل في 
──────────────

38,486,3406,628,452سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 
══════════════
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التأسیس واألنشطة األساسیة 1

ة") ("الشركم.ك.ع. شركة كامكو لالستثمار ش.المجمعة لالمكثفةالمعلومات المالیة المرحلیةتم التصریح بإصدار 
من قبل مجلس 2016سبتمبر30المنتھیة في أشھرالتسعةلفترة )"المجموعة"معا بـیشار إلیھا (اتھا التابعةوشرك

.2016نوفمبر14 اإلدارة في

لقانون الشركات 1998مارس28إن الشركة ھي شركة مساھمة كویتیة مقفلة تم تسجیلھا وتأسیسھا بالكویت في  وفقاً
والتعدیالت الالحقة لھ وھي مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة. إن الشركة مسجلة 1960لعام 15التجاریة رقم 

.في الكویتھیئة أسواق المالإلشرافلدى بنك الكویت المركزي كشركة استثمار، وھي تخضع 

ص.ب. ،مدینة الكویتالشرق، برج الشھید، شارع خالد بن الولید، یقع المكتب الرئیسي المسجل للشركة في منطقة
الكویت.13149الصفاة 28873

األغراض التي أسست من أجلھا الشركة ھي القیام بما یلي:
االستثمار في القطاعات العقاریة والصناعیة والزراعیة وغیرھا من القطاعات وذلك من خالل المساھمة في )1

.المتخصصة أو شراء أسھم أو سندات ھذه الشركات في مختلف القطاعاتتأسیس الشركات 
المساھمة في التأسیس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.)2
إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار ھذه األموال في مختلف القطاعات االقتصادیة بما فیھا )3

إدارة المحافظ المالیة والعقاریة.
ثمار المشاریع المتعلقة باالستدیم واعداد الدراسات واالستشارات الفنیة واالقتصادیة والتقییمیة ودراسةتق)4

.عداد الدراسات الالزمة للمؤسسات والشركات على أن تتوافر الشروط الالزمة في من یزاول ھذه النشاطوإ
.الوساطة في عملیات االقراض واالقتراض)5
ظائف مدیري اإلصدار للسندات التي تصدرھا الشركات والھیئات ووظائف أمناء القیام باألعمال الخاصة بو)6

.االستثمار
التمویل والوساطة في عملیات التجارة الدولیة.)7
تقدیم القروض للغیر مع مراعاة أصول السالمة المالیة في منح القروض ومع المحافظة على استمراریة )8

والقواعد والحدود التي یضعھا بنك الكویت المركزي.السالمة للمركز المالي للشركة طبقا للشروط 
وسوق المعادن الثمینة داخل الكویت وخارجھا.ةاالجنبیالعمالتالتعامل والمتاجرة في سوق )9

العملیات الخاصة بتداول االوراق المالیة من شراء وبیع أسھم وسندات الشركات والھیئات الحكومیة تنفیذ )10
المحلیة والدولیة.

فة الخدمات التي تساعد على تطویر وتدعیم قدرة السوق المالیة والنقدیة في الكویت وتلبیة حاجاتھ، القیام بكا)11
.وذلك كلھ في حدود القانون وما یصدر عن البنك المركزي من إجراءات وتعلیمات

للقانون)12 .إنشاء وإدارة صنادیق االستثمار بكافة أنواعھا طبقاً

أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو التي ویجوز للشركة أن یكون لھا مصلحة 
تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت أو خارجھا. باإلضافة إلى ذلك، یجوز للشركة التأسیس أو المشاركة في أو 

الشراء لھذه الھیئات أو االلتحاق بھا.

البحرین لألوراق سوقوھو مدرج في،("الشركة األم")ش.م.ب.بنك الخلیج المتحد ھي شركة تابعة لإن الشركة 
وھي("الشركة األم الكبرى")ش.م.ك.ع.شركة مشاریع الكویت القابضة شركة تابعة لالشركة األم ھي المالیة. إن 

شركة مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة.

1، وتم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2016ینایر 24في 2016لسنة 1تم إصدار قانون الشركات الجدید رقم 
للمادة رقم 2012لسنة 25والذي بموجبھ تم إلغاء قانون الشركات رقم 2016فبرایر  ، والتعدیالت الالحقة لھ. وفقاً

من )،5( جدیدة . تم اصدار الالئحة التنفیذیة ال2012نوفمبر 26سوف یتم تفعیل القانون الجدید بأثر رجعي اعتباراً
لغي أوبھذا فقد2016یولیو 17وتم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ2016یولیو 12في 2016لسنة 1للقانون رقم 

.2012لسنة 25العمل بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم 
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والسیاسات المحاسبیة الھامة اإلعدادأساس 2

لمعیار 2016سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعةتم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة  وفقاً
")، باستثناء ما ھو مبین أدناه.34("معیار المحاسبة الدولي "ةالمرحلیةریر المالیا"التق34المحاسبة الدولي 

لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات 2015دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة تم إعداد البیانات المالیة المجمعة  وفقاً
. وتتطلب ھذه التعلیمات تطبیق كافة بنك الكویت المركزيلرقابة ھیئة أسواق المال والخدمات المالیة التي تخضع 

النخفاض القیمةحول المخصص المجمع39المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة باستثناء متطلبات معیار المحاسبة الدولیة 
.والتي تحل محلھا متطلبات بنك الكویت المركزي حول الحد األدنى للمخصص العام

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في 
، باستثناء تطبیق التعدیالت والتحسینات 2015دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة إعداد البیانات المالیة المجمعة 

من  ولم ینتج 2016ینایر 1السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري اعتباراً
لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكرعة.عنھا أي تأثیر مادي على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجمو

ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  

تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي. 

نات بیاعداد الالمطلوبة إلإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات
لتعلیمات دولة الكویت لمؤسسات الخدمات المالیة التي تخضع لرقابة السنویة مجمعة المالیة ال واق المال ھیئة أسوفقاً
ة المنتھیة للمجموعة للسنالسنویة بنك الكویت المركزي ویجب أن یتم االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة و

ال تعبر بالضرورة 2016سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعة. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة 2015بر دیسم31في 
یرجى الرجوع إلى ،للمزید من التفاصیل.2016دیسمبر 31التي تنتھي في المالیة عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة 

.2015دیسمبر 31لسنة المنتھیة في لالبیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا 

النقد والنقد المعادل 3
(مدققة)

سبتمبر30
2016

دینار كویتي

دیسمبر31
2015

دینار كویتي

سبتمبر30
2015

دینار كویتي

6,511,3623,924,2094,574,674النقد لدى البنوك وفي الصندوق
3,621,8083,644,8162,117,186ستة أشھر)ودائع قصیرة االجل (لمدة یوم إلى 

───────────────────────────
10,133,1707,569,0256,691,860النقد والودائع قصیرة االجل

(63,408)(491,846)(1,646,830)ناقصا: حساب مكشوف لدى البنك 
───────────────────────────

8,486,3407,077,1796,628,452النقد والنقد المعادل لغرض بیان التدفقات النقدیة 
═══════════════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع4
(مدققة)

سبتمبر30
2016

دینار كویتي

دیسمبر31
2015

دینار كویتي

سبتمبر30
2015

دینار كویتي
مسعرة:

23,73318,17638,795أسھم
-900,640        -أوراق دین مالیة 

────────────────────────
23,733918,81638,795

────────────────────────
غیر مسعرة:

13,196,08513,357,44213,510,865أسھم
400,000400,000-أوراق دین مالیة 

10,355,87212,829,91313,258,528صنادیق أسھم مدارة 
1,486,7381,486,7381,486,738محافظ مدارة 

────────────────────────
25,038,69528,074,09328,656,131

────────────────────────
25,062,42828,992,90928,694,926

════════════════════════
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موجودات مالیة متاحة للبیع (تتمة)4

) وأوراق دین مالیة(أسھم غیر مسعرة المتاحة للبیع ، تم إدراج بعض الموجودات المالیة 2016سبتمبر30كما في 
:2015سبتمبر30دینار كویتي و2015:13,617,740دیسمبر 31دینار كویتي (13,056,384بمبلغ

االنخفاض في القیمة نتیجة عدم توفر أسعار سوقیة معلنة أو قیاسات أخرى دینار كویتي) 13,771,339 بالتكلفة ناقصاً
الشركة االحتفاظ بھا على المدى وتعتزمموثوق منھا للقیمة العادلة. ال توجد سوق نشطة لھذه الموجودات المالیة 
الطویل. وترى اإلدارة أنھ لیس ھناك انخفاض في القیمة لھذه االستثمارات.

ھم الخزینة سأ5

سبتمبر30
2016

دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2015
دینار كویتي

سبتمبر30
2015

دینار كویتي

25,564,84425,503,32825,360,477عدد األسھم 
%9.63%9.69%9.71نسبة األسھم المصدرة 

2,965,5222,550,3332,536,048القیمة السوقیة (دینار كویتي) 
2,922,0422,516,3712,527,164المتوسط المرجح للقیمة السوقیة 

و مؤسسات مالیة. ألضمان قروض من بنوك لم یتم تقدیم أسھم الخزینة كرھن

وان ھذا الرصید غیر قابل 2016سبتمبر30تم تجمید جزء من االحتیاطیات یساوي رصید أسھم الخزینة كما في 
.للتوزیع طوال فترة احتفاظ المجموعة باسھم الخزینة

الضرائب  6
الثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر30
أشھر المنتھیة في التسعة

سبتمبر30
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي

5,725532(1,437)1,072حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
-13,346(5,730)2,681ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

5,768592(1,375)1,072الزكاة 
────────────────────────────────────

4,825(8,542)24,8391,124
════════════════════════════════════
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السھم ربحیة7

الخاص بمساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الفترةربحبقسمةوالمخففة السھم األساسیةربحیةیتم احتساب 
أسھم الخزینة القائمةالعادیة، األسھم  .الفترةخالل ناقصاً

الثالثة أشھر المنتھیة في
سبتمبر30

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

2016
دینار كویتي

2015
دینار كویتي

2016
دینار كویتي

2015
دینار كویتي

ربحیة السھم األساسیة والمخففة:
(735,923)890,407(880,584)166,425ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 

════════════════════════════════
سھمسھمسھمسھم

عدد األسھم القائمة:
263,301,750263,301,750263,301,750263,301,750المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة

(25,271,639)(25,190,013)(25,232,852)(25,179,251)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
────────────────────────────────────

238,122,499238,068,898238,111,737238,030,111المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
════════════════════════════════

فلس)3.09(فلس3.74فلس)3.70(فلس0.70 ربحیة السھم األساسیة والمخففة
══════════════════════════════

استثمار في شركات تابعة 8

الخلیجي للفرص الممیزة من خالل الفترة، تم زیادة حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في صندوق كامكوأ)
حیث قام حاملو الوحدات االخرون باسترداد وحداتھم في الصندوق. وقد أدى ذلك الى %100إلى 87.48%

دینار كویتي. 284,667انخفاض الحصص غیر المسیطرة بمبلغ 

، ارتفعت حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في صندوق كامكو مینا ("تاریخ الحیازة")2016فبرایر 28في ب)
حیث قام حاملو الوحدات االخرون باسترداد وحداتھم في %50.75الى %43.83بلس ذو الدخل الثابت من 

الصندوق. وبناء على الحیازة المفترضة، قامت المجموعة بتقدیر القیمة العادلة لحصتھا السابقة في الصندوق 
"موجودات مالیة متاحة للبیع") وسجلت ربحا بمبلغ (المصنفة دینار كویتي في بیان الدخل 8,932كــ 
ا لتاریخ الحیازة، زادت حصة الملكیة الفعلیة للمجموعة في صندوق كامكو مینا بلس المجمع.المرحلي الحقً

الوحدات في حیث قام حاملو الوحدات اآلخرون باسترداد %64.87إلى %50.75ذو الدخل الثابت من 
دینار كویتي.996,515الصندوق وقد أدى ذلك الى انخفاض الحصص غیر المسیطرة بمبلغ 

من حصة الملكیة الفعلیة في %30.66("تاریخ الحیازة")، قامت المجموعة بحیازة 2016أبریل 3في ج)
ھ، ارتفعت حصة الملكیة دینار كویتي. وبناءا علی218,571لقاء مقابل بمبلغ صندوق الجازي ألسواق المال 

. تسیطر المجموعة على الصندوق بالرغم من %47.88الى %17.22الفعلیة للمجموعة في الصندوق من 
من حصص الملكیة. وقد أخذت المجموعة في اعتبارھا عدة عوامل من بینھا ان %50ملكیتھا ألقل من 

لقرارات التقدیریة التي تمنحھا القدرة المجموعة ھي مصفي الصندوق، كما أن لھا صالحیات كبیرة التخاذ ا
الحالیة على توجیھ االنشطة المتعلقة بھذه االموال التي تعتبر جوھریة بطبیعتھا. وبناءا على تنفیذ عملیة الحیازة، 
قامت المجموعة بتقدیر القیمة العادلة لحصة ملكیتھا المحتفظ بھا سابقا في الصندوق (المصنفة ضمن "موجودات 

دینار كویتي بي بیان الدخل المرحلي المجمع.  124,173للبیع") وسجلت ربح بمبلغ مالیة متاحة
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استثمار في شركات تابعة (تتمة)8

مكو صندوق كایوضح الجدول التالي القیمة العادلة للموجودات المحددة التي تم حیازتھا والمطلوبات المقدرة لكل من 
صندوق الجازي ألسواق المال في تاریخ الحیازة: مینا بلس، و

صندوق كامكو مینا 
بلس

دینار كویتي

صندوق الجازي 
ألسواق المال
دینار كویتي

المجموع 
دینار كویتي

الموجودات
122,9821,234,426 1,111,444نقد وأرصدة لدى البنوك 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او 
660,5254,152,032 3,491,507الخسائر 

69,2721,050,0001,119,272موجودات أخرى 
─────────────────────

4,672,2231,833,5076,505,730
─────────────────────

المطلوبات 
5,9862,9398,925مطلوبات اخرى 

─────────────────────

4,666,2371,830,5686,496,805صافي الموجودات التي تم حیازتھا 
════════════════════════

معروضة من خالل: 
2,368,197315,1822,683,379العادلة لحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقاالقیمة 

218,571218,571-المقابل المدفوع 
2,298,040954,2173,252,257الحصص غیر المسیطرة التي تم حیازتھا

─────────────────────
4,666,2371,487,9706,154,207

─────────────────────

342,598342,598-الشراء بسعر مغري
════════════════════════

التدفقات النقدیة: 
1,111,444122,9821,234,426النقد الذي تم حیازتھ عند الشراء 

(218,571)(218,571)-المقابل المدفوع 
─────────────────────

1,015,855(95,589)1,111,444صافي التدفقات النقدیة الواردة عند الحیازة 
════════════════════════

الجمعیة العمومیة السنویة 9

البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة 2016أبریل14المنعقدة في للمساھمین اعتمدت الجمعیة العمومیة السنویة 
دیسمبر 31فلس لكل سھم (5توزیعات أرباح نقدیة بقیمة صدار إوافقت على ، كما 2015دیسمبر 31المنتھیة في 

).فلس لكل سھم2014:5

طارئةمطلوبات 10

: 2015دیسمبر 31دینار كویتي (200,000بمبلغ طارئةالمجموعة مطلوبات لدى، 2016سبتمبر30كما في 
كویتي) فیما یتعلق بكفاالت بنكیة ضمن السیاق الطبیعي دینار 200,000: 2015سبتمبر30دینار كویتي و200,000

مادیة. التزاماتألعمالھا ولیس من المتوقع أن ینتج عنھا أي 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة11

یسیطرون علیھا أو یمارسونالتي شركات الوللشركةاإلدارة العلیا موظفي اإلدارة ووأعضاء مجلس الشركات الزمیلة / الشركة األم الكبرى والشركة األم فيطراف ذات عالقةاألتمثل ی
ملموساً المعامالت مع أطراف ذات عالقة ھي كما یلي:األرصدة و. إن الشركةسیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الموافقة على . یتم علیھا سیطرة مشتركة أو تأثیراً

/ الشركة األم
الشركة األم 

الكبرى
دینار كویتي

الشركات 
الزمیلة

دینار كویتي

أطراف أخرى 
ذات عالقة

دینار كویتي

سبتمبر30
2016

دینار كویتي

(مدققة)
دیسمبر 31

2015
دینار كویتي

سبتمبر30
2015

دینار كویتي
:المجمعالمكثفالمرحليبیان المركز المالي

279,9484,266,3624,293,9712,738,008-3,986,414االجلالنقد وودائع قصیرة 
786,290786,2901,140,6351,003,052--موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

16,436,72016,436,72019,648,96019,153,695--موجودات مالیة متاحة للبیع
504,129330,9792,189,3213,024,4292,779,0812,445,277موجودات أخرى 

10,000,00010,000,0003,500,0007,500,000--قروض
64,40364,4036,98425,681--مطلوبات أخرى 

63,408-1,646,8301,646,830--حساب مكشوف لدى البنك 

أشھر المنتھیة في التسعة
سبتمبر30

2016
دینار كویتي

2015
دینار كویتي

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
691,334352,8481,658,7342,702,9162,095,085إیرادات أتعاب 

-209,982209,982--ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
5,4005,40018,839--إیرادات توزیعات أرباح

58,59662,2461,592-3,650إیرادات فوائد 
215,365215,365195,849--مصروفات عمومیة وإداریة 

120,747333,555244,009-212,808تكالیف تمویل 

معامالت:
893,511تابعةبیع استثمار في شركات 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)11

موظفي اإلدارة العلیا:مكافأة
شھر المنتھیة في أالتسعة

سبتمبر30
2016

دینار كویتي
2015

دینار كویتي

391,851373,503مزایا قصیرة األجل للموظفین 
48,03888,057مكافأة نھایة الخدمة

──────────────────
439,889461,560

══════════════════

معلومات القطاعات12

الشركة بدمج قطاع "استشارات وبحوث االستثمار" في قطاع " االستثمارات االستراتیجیة إدارةخالل الفترة الحالیة، قامت 
طاعات قثالثةتنظیم المجموعة. وبناء علیھ، تنتظم المجموعة حالیا في إعادة" نتیجة للشركاتواألعباء غیر المباشرة

إلى اعمال  إعادة إدراجمسئول اتخاذ قرارات التشغیل، كما تم التقاریر الداخلیة المقدمة إلى رئیسیة لألعمال استناداً
. معلومات القطاعات

ال یوجد لدى المجموعة معامالت جوھریة فیما بین القطاعات. إن األنشطة والخدمات الرئیسیة ضمن ھذه القطاعات ھي 
كما یلي:

یقدم قطاع الخدمات المالیة مجموعة كاملة من خدمات تمویل الشركات بما :المالیةالخدمات
االكتتاب واالكتتابات الخاصة وتقییم واستشارات والحیازة الدمج وفي ذلك

المشاریع واالستثمارات. 

تغطي خدمات إدارة األصول األسواق المحلیة والدولیة وتتضمن المتاجرة :إدارة األصول
لمالیة والمتاجرة في المشتقات وتكوین المحافظ واستشارات في األوراق ا

تخصیص األصول والصنادیق المشتركة واألدوات البدیلة. 

اء واألعبستراتیجیةاالستثمارات اال
للشركاتغیر المباشرة

جل یعة طویلة األستراتیجیة استثمارات ذات طبتتضمن االستثمارات اال:
تتضمن األعباء غیر .طویلة األجل للمجموعةستراتیجیة تتوافق مع اال

كافة خدمات الدعماتالمباشرة للشرك

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغیل بشكل منفصل بغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم 
إلى عائد القطاع من االستثمار .اتأداء القطاع استناداً

والمطلوباتإجمالي الموجوداتلفترة وا) خسارة(وربحإجمالي اإلیرادات بالمعلومات المتعلقةالتاليیعرض الجدول 
لمجموعة.لالتشغیلالمتعلقة بقطاعات 

2016سبتمبر30المنتھیة في أشھرالتسعة

الخدمات
المالیة 

إدارة
األصول 

االستثمارات 
االستراتیجیة 
واألعباء غیر 

المباشرة 
المجموعللشركات 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

1,715,4422,924,841940,3515,580,634إجمالي اإلیرادات
════════════════════════════

856,272(2,167,071)1,207,1231,816,220ربح (خسارة) الفترة 
════════════════════════════

29,363,09444,680,18074,043,274-إجمالي الموجودات
════════════════════════════

14,396,80420,406,15634,802,960-إجمالي المطلوبات
════════════════════════════
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معلومات القطاعات (تتمة)12

الخدمات
المالیة 

إدارة
األصول 

االستثمارات 
االستراتیجیة 
واألعباء غیر 

المجموعالمباشرة للشركات
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

106,9561,964,7951,465,5153,537,266إجمالي اإلیرادات
═══════════════════════════════

(805,005)(1,384,386)677,492(98,111)(خسارة) ربح الفترة 
═══════════════════════════════

31,368,45439,409,07470,777,528-إجمالي الموجودات
═══════════════════════════════

14,967,22717,841,71732,808,944-إجمالي المطلوبات
═══════════════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة 13

مة بین ظأو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منالسعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل یتم تعریف القیمة العادلة على أنھا 
لمبدأ االستمراریة المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. إن تعریف القیمة العادلة ھو افتراض أن المجموعة تعمل وفقاً

لشروط مجحفة. دون وجود أي نیة أو حاجة إلى  التصفیة أو تخفیض نطاق أعمالھا بصورة جوھریة أو إتمام معاملة وفقاً

مطلوبات المالیة.تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة وال

یمتھاقبالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة أو ذات فترة استحقاق قصیرة األجل، من المفترض أن تعادل 
قیمتھا العادلة. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بصورة  ، باستثناء عن قیمتھا الدفتریةجوھریةالدفتریة تقریباً

). 4(إیضاح المدرجة بالتكلفةالموجودات المالیة المتاحة للبیع بعض 

الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة
م: أسلوب التقییحسبواإلفصاح عنھا لألدوات المالیة العادلة ةالقیمة الجدول الھرمي التالي لتحدید تستخدم المجموع

لموجودات ومطلوبات مماثلة.: أسعار (غیر معدلة) في السوق النشط 1المستوى 
ة إما بصورلمسجلة ملحوظةعلى القیمة العـادلة االجوھريتأثیر ذات الجمیع مدخالتـھاتكون : أسالیب أخرى 2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
بیانات الد إلىال تستنوعلى القیمة العادلة المسجلةذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 

السوق.المعروضة في 

بالقیمة العادلة حسب المستوى بالجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة:  المسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2016سبتمبر30
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

موجودات مالیة بالقیمة العادلة
بالقیمة العادلة من مدرجة موجودات مالیة
الخسائر:أو خالل األرباح 

7,239,754--7,239,754أسھم مسعرة

موجودات مالیة متاحة للبیع:  
139,701163,434-23,733أسھم 

9,990,156365,71610,355,872-صنادیق أسھم مدارة 
1,486,7381,486,738--محافظ مدارة

────────────────────────────
7,263,4879,990,1561,992,15519,245,798

════════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)13

الجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة (تتمة)

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى 2015سبتمبر30
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

بالقیمة العادلةمدرجةموجودات مالیة

بالقیمة العادلة مدرجة موجودات مالیة 
:الخسائروأمن خالل األرباح

7,708,477--7,708,477أسھم مسعرة  

موجودات مالیة متاحة للبیع:  
139,701178,318-38,617أسھم 

12,648,008610,52013,258,528-صنادیق أسھم مدارة 
1,486,7381,486,738--محافظ مدارة

────────────────────────────────
7,747,09412,648,0082,236,95922,632,061

════════════════════════════════

الجدول الھرمي للقیمة مستویاتأي تحویالت بین توجد لم ، 2016سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعةفترة خالل 
العادلة.


