
ش.م.ك.(مقفلة)-وساطة المالیة للالتجاريشركة 
دولة الكویت

المعلومات المالیـة المرحلیة 
2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 

(غیر مدققة)
مع 

تقریر المراجعة عن المعلومات المالیـة المرحلیة



ش.م.ك.(مقفلة)-التجاري للوساطة المالیةشركة 
دولة الكویت 

المعلومات المالیـة المرحلیة 
2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 

(غیر مدققة)
مع 

المعلومات المالیـة المرحلیة تقریر المراجعة عن 

المحتویات

صفحة
1عن المعلومات المالیة المرحلیةتقریر المراجعة

2(غیر مدقق)المكثف المرحلي المركز الماليبیان 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)األرباح أوالخسائربیان 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)اآلخرالدخل الشاملاألرباح أو الخسائر وبیان 

المرحلي المكثف (غیر مدقق)الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة 

3
4
5
6

9–7المرحلیة (غیر مدققة)المعلومات المالیـة إیضاحات حول 
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أعضاء مجلس اإلدارة المحترمین /السادة
ش.م.ك.(مقفلة)-التجاري للوساطة المالیةشركة 

دولـة الكویـت

مقدمة
یونیو 30كما في (الشركة) (مقفلة)ش.م.ك.-التجاري للوساطة المالیةشركـة ـلمرفقـمكثف الـمرحلي الـاليمالـمركز الـالبیان تـراجعقد ـل

األرباح أو الخسائر ووكذلك بیانات األرباح أو الخسائر و2016
34الستة أشھر المكثفة لفترة 

.يعلى مراجعتھي التعبیر عن نتیجة حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة بناءً ي. إن مسؤولیتلمرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركةالمالي ا

نطاق المراجعة
2410وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم يلقد تمت مراجعت

ً یلیة وإجراءات المراجعة األخرىحلاإلجراءات الت . إن نطاق المراجعة الفعلیة أقل من مما مطبق في عملیة التدقیق وفقا
يأننبتأكیدالحصول علىمنيوھي بالتالي ال تمكنن

بدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.أال يفإنن

النتیجة
عتقد أيما یجعلنيلم یرد إلى علم، يإلى مراجعتستناداً إ

. 34رقم لمعیار المحاسبة الدولي

انونیة والتنظیمیة األخرىقالمتطلبات الحولتقریر
واستنادا إلى مراجعتي،إلى ذلك ،باإلضافة

3020161أشھر المنتھیة في الستةیرد إلى علمي خالل فترة لم ، علمي واعتقادي 
.والئحتھ التنفیذیة أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالھا2016

72010عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إلیھ علمي واعتقادي ، لم یرد إلى علمي خالل مراجعتي أیة مخالفات للقانون رقم 
2016یونیو 30المنتھیة في الستة أشھر األوراق المالیة والتعدیالت الالحقة والئحتھ التنفیذیة خالل فترة وتنظیمأسواق المال

.انتائج أعمالھأوشركةالمركز المالي للفيمادیاً 

البزیعنایف مساعد 
91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 

البزیع وشركاھمRSMدولـة الكویـت
2016أغسطس3
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ش.م.ك.(مقفلة)-التجاري للوساطة المالیةشركة 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)يالمركز المالبیان 

2016یونیو 30كما في 
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

یونیو 30
2015

)دقق(م
دیسمبر31

2015
یونیو 30

2016 إیضاح الموجـــودات

موجودات متداولة : 
252,019 250,731 69,523 3 نقد ونقد معادل

4,300,000 4,306,125 4,472,158 4 ألجلودائع 
245,419 172,122 193,227 5 مدینون وأرصدة مدینة أخرى 

4,797,438 4,728,978 4,734,908 مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غیر متداولة :
270,052 193,954 187,916 6 متاحة للبیعموجودات مالیة
385,443 385,443 375,002 مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة
112,100 88,599 80,972 ممتلكات ومعدات
767,595 667,996 643,890 مجموع الموجودات غیر المتداولة

5,565,033 5,396,974 5,378,798 مجموع الموجودات 
المطلوبات وحقوق الملكیة

مطلوبات متداولة : 
96,080 116,968 94,942 7 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
96,080 116,968 94,942 مجموع المطلوبات المتداولة 

مطلوبات غیر متداولة :
149,540 154,983 152,955 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
149,540 154,983 152,955 مجموع المطلوبات غیر المتداولة
245,620 271,951 247,897 مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة :
3,225,000 3,225,000 3,225,000 8 رأس المال
1,035,198 1,035,198 1,035,198 احتیاطي قانوني

200,289 200,289 200,289 احتیاطي اختیاري
166,670 136,163 126,602 التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة
692,256 528,373 543,812 أرباح مرحلة 

5,319,413 5,125,023 5,130,901 مجموع حقوق الملكیة
5,565,033 5,396,974 5,378,798 مجموع المطلوبات و حقوق الملكیة

من المعلومات المالیـة المرحلیة.) تشكل جزءاً 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

الشیخ أحمد دعیج جابر الصباح
رئیس مجلس اإلدارة
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ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)و الخسائر أاألرباح بیان 

2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

یونیو30الستة أشھر المنتھیة في  یونیو30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2015 2016 2015 2016 إیضاح

607,999 380,906 286,900 172,356
إیرادات عموالت من التداول في سوق الكویت 

لألوراق المالیة

9,131 11,779 1,740 2,026
في األسواق العربیة إیرادات عموالت من التداول 

والعالمیة
)182,400( )114,272( )86,070( )51,707( عموالت إلى سوق الكویت لألوراق المالیة

434,730 278,413 202,570 122,675 صافي إیرادات العموالت
)471,479( )425,161( )244,277( )205,733( مصاریف عمومیة وإداریة 
)36,749( )146,748( )41,707( )83,058( خسائر من العملیات

15,802 31,135 15,802 13,635 توزیعات أرباح

)19,311( )6,918( )16,217( )6,918( للبیع 
44,258 50,580 21,047 27,081 إیرادات فوائد

1,978 88,378 721 56,432 إیرادات أخرى

5,978 16,427 )20,354( 7,172
(خسارة) ربح

العلمي وحصة الزكاة 
)54( )148( 183 )65( حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
)56( )840( 309 )390( حصة الزكاة

5,868 15,439 )19,862( 6,717 الفترة (خسارة)ربحصافي
فلس فلس فلس فلس

0.18 0.48 )0.62( 0.21 10 السھم (خسارة) ربحیة 

من المعلومات المالیـة المرحلیة.) تشكل جزءاً 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
(غیر مدقق)المرحلي المكثفاألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بیان 

2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 

یونیو30الستة أشھر المنتھیة في یونیو30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2016201520162015

15,4395,868)19,862(6,717الفترة(خسارة)ربحصافي

:ى) الدخل الشامل اآلخرخراألةالشاملرة الخسا(
إلى األرباح أو الخسائربنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقاً 

6,812)9,561()8,000()17,579(متاحة للبیع لموجودات مالیةرات في القیمة العادلة تغی
)1,359(---ع متاحـة للبیموجودات مالیةنخفاض فى قیمـة نتیجة اإلالمعكوس

5,453)9,561()8,000()17,579(للفترة) الدخل الشامل اآلخرىخراألةالشاملرةالخسا(

5,87811,321)27,862()10,862(الشامل للفترةالدخل(الخسارة الشاملة)مجموع

من المعلومات المالیـة المرحلیة.) تشكل جزءاً 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
المرحلي المكثف (غیر مدقق)الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

المجمــوع أرباح مرحلة
ةالتراكمیاتالتغیر

القیمة العادلةفي احتیاطي اختیاري احتیاطي قانوني رأس المال
5,125,023 528,373 136,163 200,289 1,035,198 3,225,000 2015دیسمبر 31الرصید كما في 

5,878 15,439 )9,561( - - - الدخل الشامل للفترة(الخسارة الشاملة)مجموع
5,130,901 543,812 126,602 200,289 1,035,198 3,225,000 2016یونیو 30الرصید كما في 

5,308,092 686,388 161,217 200,289 1,035,198 3,225,000 2014دیسمبر 31الرصید كما في 
11,321 5,868 5,453 - - - الدخل الشامل للفترةمجموع 

5,319,413 692,256 166,670 200,289 1,035,198 3,225,000 2015یونیو 30الرصید كما في 

من المعلومات المالیـة المرحلیة.) تشكل جزءاً 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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ش.م.ك.(مقفلة)-المالیةللوساطةالتجاريشركة
المرحلي المكثف (غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة 

2016یونیو 30للفترة المنتھیة في 
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

یونیو 30المنتھیة في الستة أشھر 
2015 2016

:التشغیلیةنشطةاألالتدفقات النقدیة من 
5,978 16,427 ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وحصة الزكاة

تسویـات :
)15,802( )31,135( توزیعات أرباح

19,311 6,918 متاحة للبیعموجودات مالیةخسائر اإلنخفاض في قیمة 
20,978 18,302 استھالكات 
16,803 8,651 مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

)44,258( )50,580( إیرادات فوائد
)314( )9,139( مخصص مكافأة نھایة خدمة لم یعد لھ ضرورة
)131( )40,000( ممتلكات ومعداتربح من بیع 

2,565 )80,556(
الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات فى 

96,633 )1,368( مدینون وأرصدة مدینة أخرى
)34,057( )27,827( دائنون وأرصدة دائنة أخرى

65,141 )109,751( عملیاتالالناتج من(المستخدم في)النقد
)11,500( )1,264( مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة

53,641 )111,015( األنشطة التشغیلیة) الناتج منالمستخدم في(النقدصافي

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:
)110,000( )166,033( ألجلودائع

29,568 )6,138( ممتلكات ومعداتشراء 
131 - ممتلكات ومعداتالمحصل من بیع 

15,802 31,135 توزیعات أرباح مستلمة 
296,080 70,843 فوائد مستلمة
172,445 )70,193( األنشطة االستثماریةالناتج من(المستخدم في)صافي النقد

226,086 )181,208( الزیادة في النقد والنقد المعادل(النقص)صافي
25,933 250,731 نقد ونقد معادل في بدایة الفترة

252,019 69,523 )3نقد ونقد معادل في نھایة الفترة (إیضاح 

من المعلومات المالیـة المرحلیة.) تشكل جزءاً 13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (



ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
(غیر مدققة)یضاحات حول المعلومات المالیـة المرحلیةإ

2016یونیو 30
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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نشاطوالالتأسیس -1

148232198420
صناعة.  لدى وزارة التجارة وال38920تحت رقم في السجل التجاريعلیھا والمؤشر2015

:ھياألساسیةنشطة الشركةأن إ
اق القیام بأعمال الوساطة-

.العربیة والعالمیة كافة
ومد األةطویلاتستثماراحتیاطیاتھا) في أسھم اس مالھا وأمجموع رفا (والتي ال تزید عن نصھلاموأاستثمار -

وراق األغراض 
خر.وقرارات من وقت آلنظمةأاللجنة من ها تقررمةاعاالمالیة مع مر

("الشركة األم").ش.م.ك.ع.–إن الشركة تابعة للبنك التجاري الكویتي 

دولة الكویت.–13119صفاة ، ال،25879: .إن عنوان الشركة المسجل ھو ص.ب

2016فبرا1، وتم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ 2016ینایر 24في 2016لسنة 1تم إصدار قانون الشركات الجدید رقم 
)،5والتعدیالت الالحقة لھ. وفقاً للمادة رقم (، 2012لسنة 25رقم والذي حل محل قانون الشركات 

2016یول1201612. تم إصدار 2012نوفمبر 26بأثر رجعي اعتبارا من 
إن .252012الالئحةغاء والتي بموجبھا تم إل2016یولیو 17وتم نشرھا في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

.تطبیق قانون الشركات الجدید لیس من المتوقع أن یكون لھ أي تأثیر على الشركة

.2016أغسطس3خ ـبتاریمجلس اإلدارة من قبلالمرحلیةالمالیةالمعلوماتى إصدار ـتمت الموافقة عل

س العرضاأس-2
ا34المعلومات المالیة المرحلیة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم لقد أعدت ھذه 

ا
.2015ر دیسمب31المنتھیة في 

ل
ض المالیة
ال تعتبر بال2016یونیو 30للفترة المنتھیة في . إن نتائج األعمال المرفقةفي المعلومات المالیة المرحلیةعادل

ا2016دیسمبر 31الیة المنتھیة في نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة الم
.2015دیسمبر 31المنتھیة في المالیةالبیانات المالیة واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة

نقد ونقد معادل  - 3

یونیو 30
2015

(مدقق)
دیسمبر 31

2015
یونیو 30

2016
252,014 150,731 69,516 البنوكنقد في الصندوق ولدى 

5 - 7 نقد محتفظ بھ كجزء من محفظة مدارة
- 100,000 - ودیعة قصیرة األجل

252,019 250,731 69,523

ألجلودائع -4
وح ت

1.25: 302015% 1.252.125من : 2015دیسمبر 31سنویاً (%2.625إلى1.875%
1.875 % ً .)سنویا

وراق وق الكویح سلصالدینار كویتي50,000بمبلغ تتضمن الودائع ألجل ودیعة 
. )11رقمة (إیضاحــالمالی



ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
(غیر مدققة)یضاحات حول المعلومات المالیـة المرحلیةإ

2016یونیو 30
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
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مدینون وأرصدة مدینة أخرى-5

یونیو 30
2015

(مدقق)
دیسمبر 31

2015
یونیو 30

2016
17,164 17,806 19,257 مدینون تجاریون 
50,531 45,834 36,921 إیرادات عموالت مستحقة
65,722 56,098 35,835 فوائد مستحقة
98,915 41,085 49,506  ً مصاریف مدفوعة مقدما

9,385 9,297 8,843 تأمینات مستردة
3,702 2,002 2,865 ذمم موظفین
- - 40,000 مدینون آخرون

245,419 172,122 193,227

متاحة للبیعموجودات مالیة-6
سوق الكویت لألوراق المالیة.مدرجة فيأسھم مسعرة في المتاحة للبیع الموجودات المالیة تتمثل 

دائنون وأرصدة دائنة أخرى-7

رأس المال -8
م ،100ب32,250,000

.سھم)32,250,000: 2015یونیو 30سھم، 32,250,000: 2015دیسمبر 31(نقدیة

أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة -9
إن.ياإلدارةكذات

لھامةاوالمعامالتاألرصدةإن.الشركةإدارةقبلمنعلیھاالموافقةیتمالمعامالتبھذهالمتعلقةالدفعوشروطاألسعار
:یليكماھيالمرحلیةالمالیةالمعلوماتوالمتضمنة في الرئیسیینصلةالطراف ذات األ

یونیو 30
2015

(مدقق)
دیسمبر 31

2015
یونیو 30

2016
:المرحلي المكثفيالمركز المالبیان )1

251,864 250,731 69,467 نقد ونقد معادل
550,000 550,000 50,000 ألجلودائع 

42,312 4,389 1,317 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

یونیو30الستة أشھر المنتھیة في  یونیو30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2015 2016 2015 2016

ف:بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكث) 2(
- 4,041 - 1,690 صافي إیرادات العموالت

20,916 667 4,554 287 إیرادات فوائد

:مزایا أفراد اإلدارة العلیا) 3(
31,474 24,017 19,465 12,025 األجلمزایا قصیرة 

3,705 2,324 2,477 1,159 مزایا طویلة األجل

یونیو 30
2015

(مدقق)
دیسمبر 31

2015
یونیو 30

2016
11,226 35,335 21,611 دائنون

2,621 4,628 1,543 مصاریف مستحقة
58,242 56,903 55,283 إجازات موظفین مستحقة

3,750 - - دارة المستحقةمكافأة أعضاء مجلس اإل
2,071 2,017 2,165 المستحق لمؤسسة الكویت للتقدم العلمي

83 - 840 زكاة مستحقة
18,087 18,085 13,500 مخصص أخطاء صفقات سوق الكویت لألوراق المالیة
96,080 116,968 94,942



ش.م.ك.(مقفلة)-المالیة التجاري للوساطةشركة 
(غیر مدققة)یضاحات حول المعلومات المالیـة المرحلیةإ

2016یونیو 30
(جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

9

السھم(خسارة)ربحیة-01
لاربحالسھم بقسمة صافي (خسارة)ربحیةحتساب إیتم .لیس ھناك أسھم عادیة مخففة متوقع إصدارھا

لعدد األسھم المرجح

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةیونیو 30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2016201520162015

15,4395,868)19,862(6,717الفترة(خسارة)ربحصافي

32,250,00032,250,00032,250,00032,250,000المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

فلسفلسفلسفلس
0.480.18)0.62(0.21السھم(خسارة) ربحیة 

لتزامات محتملةإ-11
50,000312015:

).4رقم(إیضاحدینار كویتي) 50,000: 2015یونیو 30دینار كویتي، 50,000

الجمعیة العمومیة-21
لى البیانات عتم الموافقة ، وبالتالي، لم ید المعلومات المالیة المرحلیةلم یتم عقد الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین حتى تاریخ إعدا

ال312015302016المالیة للسنة المنتھیة في 
ا312015

.العمومیة

و32015اریخ وافقت الجمعیة ا
.2014دیسمبر 31عن السنة المنتھیة في دینار كویتي 3,750بمبلغ لى توزیع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةوافقت ع

العادلةالقیمةقیاس-31
:كالتاليھيالعادلةالقیمةقیاسمستویاتإن تفاصیل

ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة.المستوى األول: 

مباشر أو غیر مباشر.
ر متاح.ون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیالمستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم والتي یك

العادلة كما في :بالقیمةشركة المقاسةللاألدوات المالیةیظھرالتاليالجدولإن

المجموع الثالثالمستوىاألول المستوى2016یونیو 30
187,916-187,916متاحة للبیعموجودات مالیة

375,002375,002-مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة
187,916375,002562,918المجموع

المجموع الثالثالمستوىاألول المستوى(مدقق)2015دیسمبر 31
193,954-193,954متاحة للبیعموجودات مالیة

385,443385,443-مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة
193,954385,443579,397المجموع

المجموع الثالثالمستوىاألول المستوى2015یونیو 30
270,052-270,052متاحة للبیعموجودات مالیة

385,443385,443-مشاركة في نظام ضمان عملیات الوساطة
270,052385,443655,495المجموع

ادلـة .، لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات المختلفـة لقیــاس القیمــة الع2016یونیو 30خالل الفترة المنتھیة في 


