
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 (مقفلة.)ك.م.ش -وساطة المالية لل التجاريشركة    
 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 دولة الكويت                   
 

 المعلومات الماليـة المرحلية 
  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 (غير مدققة)
 مع 

  تقرير المراجعة عن المعلومات الماليـة المرحلية



 

 (مقفلة.)ك.م.ش - التجاري للوساطة الماليةشركة 
 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 دولة الكويت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات الماليـة المرحلية 
  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 (غير مدققة) 
 مع 

 المعلومات الماليـة المرحلية تقرير المراجعة عن 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات
 
 

  
 صفحة

 0 عن المعلومات المالية المرحلية تقرير المراجعة
 5 (غير مدقق)المكثف المرحلي  الماليالمركز بيان 
 (غير مدقق)المرحلي المكثف  األرباح أوالخسائربيان 
 (غير مدقق)المرحلي المكثف  اآلخر الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر وبيان 

 (غير مدقق)المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 (مدققغير )المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
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 9 – 7 (غير مدققة)المرحلية المعلومات الماليـة إيضاحات حول 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات الماليـة المرحلية عن  تقرير المراجعة
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين  / السادة
 (مقفلة.)ك.م.ش - التجاري للوساطة الماليةشركة 

 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )
 دولـة الكويـت

 
 

 مقدمة
اإلتح  اد  ش  ركة س ابقا  ) (مقفل  ة. )ك.م.ش - التج  اري للوس اطة المالي  ةشرك ـة ـل مرفقـمكثف ال  ـمرحلي ال  ـال  يمالـمركز ال  ـال  بي ان  تـراجع  قد ـل 

ال دخل األرباح أو الخسائر ووكذلك بيانات األرباح أو الخسائر و 5302يونيو  03كما في ( الشركة) ((مقفلة.)ك.م.شلوساطة األوراق المالية 
إن إع  داد وع  ره    ذ  . المنتهي  ة ذن  ذاكالس  تة أش  هر الش  امل اآلخ  ر والتغي  رات ف  ي حق  وق الملكي  ة والت  دفقات النقدي  ة المرحلي  ة المكثف  ة لفت  رة 

  ي  يإن مس لوليت. م ن مس لولية إدارة الش ركة" لمرحل يالتقري ر الم الي ا" 04ال دولي رق م المعلومات المالية المرحلية وفقا  لمعيار المحاس بة 
  .يعلى مراجعت التعبير عن نتيجة حول  ذ  المعلومات المالية المرحلية بناء  

 
 نطاق المراجعة

إن ". مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المس تقل للش ركة" 5403وفقا  للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  يلقد تمت مراجعت
عل ى توجي ا استفس ارات للم و فين المس لولين ع ن المعلوم ات المالي ة والمحاس بية وتطبي ق  مراجعة المعلومات المالية المرحلي ة تش تمل مب دئيا  

لمعايير التدقيق الدولي ة  إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من مما مطبق في عملية التدقيق وفقا  . حليلية وإجراءات المراجعة األخرىاإلجراءات الت
علي ا  على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديد ا خالل عملية التدقيق، وبن اء   يأننب تأكيد الحصول على من يو ي بالتالي ال تمكنن

  .بدي رأيا  يتعلق بالتدقيقأال  ينفإن
 

 النتيجة
 ـة، وفق ا  ، م ن جمي ع النواح ـي المادي تع دالمرفق ة ل م المعلوم ات المالي ـة المرحلي ة بأن عتقد أ يما يجعلن يلم يرد إلى علم، يإلى مراجعت ستنادا  إ

 . 04رقم  لمعيار المحاسبة الدولي
 

 األخرىانونية والتنظيمية قالمتطلبات ال حول تقرير
إل ى باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلومات المالية المرحلية متفقة مع ما  و وارد في دفاتر الشركة، وحسب ما ورد إليا علم ي واعتق ادي، ل م ي رد 

خ الل  ةش ركلل ن  ام األساس يوالتأس يس العقد ل وتعديالتا والئحتا التنفيذية أو 5305لسنة  52أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  علمي
 .الي للشركة أو على نتائج أعمالهاعلى وجا كان من الممكن أن يلثر ماديا  على المركز الم 5302يونيو  03المنتهية في الستة أشهر فترة 

 
بشأن إنش اء  5303لسنة  7، لم يرد إلى علمي خالل مراجعتي أية مخالفات للقانون رقم وحسب ما ورد إليا علمي واعتقادي عالوة على ذلك،

على  5302يونيو  03المنتهية في الستة أشهر  يئة أسواق المال وتن يم نشاط األوراق المالية والتعديالت الالحقة والئحتا التنفيذية خالل فترة 
 .اأو على نتائج أعماله شركةلمالي للوجا كان من الممكن أن يلثر ماديا  على المركز ا

 
 
 

 
 البزيعنايف مساعد   

 90مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   
 البزيع وشركا م  RSM  دولـة الكويـت

   5302 أغسطس 09
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  (مقفلة.)ك.م.ش - التجاري للوساطة الماليةشركة  
 ((ةمقفل.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 (غير مدقق)المرحلي المكثف  يالمركز المالبيان 
  5302يونيو  03كما في 

 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 

 يونيو 03
 5304  

 (دققم)
 ديسمبر 00

5304  
يونيو  03

5302  
 

 إيضاح
 

 الموجـــودات

        
 : موجودات متداولة        

 نقد ونقد معادل   0  525,302  25,933  452,027

 ألجلودائع   4  0,033,333  4,190,000  0,293,333

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   2  502,002  593,874  062,047

 مجموع الموجودات المتداولة         0,727,004  4,809,807  4,620,004

              

 :موجودات غير متداولة        

 استثمارات متاحة للبيع  6  573,325  292,722  032,705

 مشاركة في ن ام ضمان عمليات الوساطة    042,000  376,631  076,600

 ممتلكات ومعدات    005,033  103,510  050,346

 مجموع الموجودات غير المتداولة         797,222  772,863  236,029

 مجموع الموجودات          2,292,300  5,582,670  2,429,750

 المطلوبات وحقوق الملكية       

        

 : مطلوبات متداولة        

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   7  29,343  003,357  023,704

 مجموع المطلوبات المتداولة          29,343  003,357  023,704

        

 :مطلوبات غير متداولة        

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة      002,203  144,551  043,232

 مجموع المطلوبات غير المتداولة         002,203  144,551  043,232

        

        

 :حقوق الملكية        

 رأس المال   2  0,552,333  3,225,000  0,552,333

 احتياطي قانوني     0,302,024  0,302,092  0,305,722

 احتياطي اختياري     533,542  200,289  533,529

 التغيرات التراكمية في القيمة العادلة     099,973  161,217  093,732

 أرباح مرحلة      925,529  626,022  269,455

 الملكيةمجموع حقوق          2,002,000  2,032,395  2,092,534

 مجموع المطلوبات و حقوق الملكية         2,292,300  5,582,670  2,429,750

        
 
 

 .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءا  ( 04)إلى ( 0)إن اإليضاحات المرفقة من 
 
 
 
 

  الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح 
  رئيس مجلس اإلدارة 
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  (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 

 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )
 (غير مدقق)المرحلي المكثف و الخسائر أاألرباح بيان 

  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 

    يونيو 03المنتهية في الثالثة أشهر   يونيو 03الستة أشهر المنتهية في 

  إيضاح  5302  5304  5302  5304

735,094  937,222 

 

003,293 

 

549,233 

إيرادات عموالت من التداول في سوق الكويت   
 لألوراق المالية

6,692  2,000  5,970  0,703   
إيرادات عموالت من التداول في األسواق العربية 

 والعالمية
 عموالت إلى سوق الكويت لألوراق المالية   (49,373)  (90,077)  (045,033)  (503,702)

 صافي إيرادات العموالت   535,273  553,024  000,703  492,074
 أرباح االستثماراتصافي  03  02,435  52,057  02,435  65,920

 نخفاه في قيمة استثمارات متاحة للبيع خسائر اإل   (09,507)  -  (02,000)  (0,023)
 مصاريف عمومية وإدارية    (500,577)  (520,042)  (070,072)  (244,579)

 إيرادات فوائد   50,307  03,206  00,524  63,300
 إيرادات أخرى   750  0,029  0,274  0,702

79,647  2,274 
 

54,370 
 

(53,020) 
رب   الفت رة قب ل حص ة ملسس ة الكوي ت ( خس ارة)  

 للتقدم العلمي وحصة الزكاة 
 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي   040  (507)  (20)  (707)

 حصة الزكاة   032  93  (29)  -

 ربح الفترة  (خسارة) صافي   (02,495)  50,944  2,494  72,903

    فلس  فلس  فلس  فلس

 ربحية السهم ( خسارة) 00  (3.95)  3.74  3.04  5.42
 
 
 

 .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءا  ( 04)إلى ( 0)إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 (غير مدقق) المرحلي المكثفاألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 
  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 ( جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية

 يونيو 03في  

 الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 03في  

 5302  5304  5302  5304 

 72,903  2,494  50,944  (02,495) رب  الفترة (خسارة) صافي

        

        :الدخل الشامل اآلخر( ىخراأل ةالشاملرة الخسا) 

        إلى األرباح أو الخسائر بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا  

 52,720  9,405  (2,322)  (4,333) تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

 (23,467)  -  (7,023)  - بيع استثمارات متاحة للبيعالمعكوس نتيجة 

 (279)  (0,022)  -  - نخفاه فى قيمـة استثمـارات متاحـة للبيع المعكوس نتيجة اإل

 (55,590)  2,020  (05,402)  (4,333) للفترة الدخل الشامل اآلخر( ىخراأل ةالشامل رةالخسا)

            

 26,607  00,050  00,239  (57,495) الشامل للفترة الدخل (الخسارة الشاملة) مجموع

        

 
 

 .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءا  ( 04)إلى ( 0)إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 (غير مدقق)المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 
 
 

 المجمــوع

  
 

  أرباح مرحلة

  
 ةالتراكمي اتالتغير

 القيمة العادلة في

  
 
 اختيارياحتياطي 

  
 

 احتياطي قانوني

  
 

 رأس المال

 

  5304ديسمبر  00الرصيد كما في  0,552,333  0,302,092  533,529  060,507  626,022  2,032,395
 الدخل الشامل للفترة مجموع -  -  -  2,420  2,262  00,050

  5302يونيو  03الرصيد كما في  0,552,333  0,302,024  533,542  099,973  925,529  2,002,000

            
  5300ديسمبر  00الرصيد كما في  0,333,333  0,305,722  533,529  505,992  943,495  2,066,267

 (00إيضاح )إصدارأسهم منحة  552,333  -  -  -  (552,333)  -
 (00إيضاح )توزيعات أرباح نقدية  -  -  -  -  (552,333)  (552,333)

 الدخل الشامل للفترة( الشاملة رةالخسا)مجموع  -  -  -  (55,590)  72,903  26,607

  5304يونيو  03الرصيد كما في  0,552,333  0,305,722  533,529  093,732  269,455  2,092,534

 
 

 .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءا  ( 04)إلى ( 0)إن اإليضاحات المرفقة من 
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  (مقفلة.)ك.م.ش - المالية للوساطة التجاري شركة
 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  )

 (غير مدقق)المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
  5302يونيو  03للفترة المنتهية في 

 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

 

  يونيو  03المنتهية في الستة أشهر 

5304  5302     

 :التشغيلية نشطةاألالتدفقات النقدية من      
 رب  الفترة قبل حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة   2,274  79,647

 :تسويـات      
 أرباح االستثماراتصافي    (02,435)  (65,920)

 اإلنخفاه في قيمة استثمارات متاحة للبيعخسائر    02,000   0,023 
 استهالكات    53,274   54,262 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة    09,430   50,203 
 إيرادات فوائد   (00,524)  (63,300)
 مخصص مكافأة نهاية خدمة لم يعد لا ضرورة   (000)  (0,246)
 ممتلكات ومعداترب  من بيع    (000)  (225)

 5,000   5,292    
 :التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية     
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   29,900   02,527 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   (00,327)  (059,306)

 عملياتال (المستخدم في) النقد الناتج من   92,000   (000,656)
 الكويت للتقدم العلميالمدفوع لملسسة    -  (6,245)
 المدفوع للزكاة   -  (9,042)
 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة   (00,233)  (43,607)
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة   -  (02,333)

 األنشطة التشغيلية( المستخدم في)صافي النقد الناتج من    20,900   (530,403)

      
 :من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية      

 ألجل ودائع   (003,333)  503,333
 المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع   -  022,423

 ممتلكات ومعداتشراء    (52,294)  -
 ممتلكات ومعداتالمحصل من بيع    000   225 
 توزيعات أرباح مستلمة   02,435   53,333 
 مستلمةفوائد    529,343   03,322 

 األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من   075,002   299,093 

      
 :األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من      
 توزيعات أرباح مدفوعة   -  (552,333)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   -  (552,333)

      
 الزيادة في النقد والنقد المعادلصافي    559,349   073,963 
 نقد ونقد معادل في بداية الفترة   52,200   524,557 

 (0إيضاح )نقد ونقد معادل في نهاية الفترة    525,302   452,027 

 
 

 .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءا  ( 04)إلى ( 0)إن اإليضاحات المرفقة من 



 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  ) (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 (غير مدققة) يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

 5302يونيو  03
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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 نشاطوالالتأسيس   -  0
كش ركة مس ا مة ( الش ركة) ((مقفلة.)ك.م.ش -تحاد لوساطة األوراق المالية اإل شركة سابقا  )التجاري للوساطة المالية تأسست شركة 

بتاريخ  0جلد /  0425كويتية مقفلة موثقة لدى وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب عقد تأسيس ون ام أساسي رقم 
 02953تح ت رق م  ف ي الس جل التج اريعليها والملش ر (00إيض اح ) 5302 مايو 53وذخر تعديالتهما بتاريخ  0924ديسمبر  5

 .  لدى وزارة التجارة والصناعة
 

 : ي األساسية نشطة الشركةأن إ
واألس واق  ف ي األوراق المالي ة المقب ول ت داولها ف ي س وق الكوي ت ل ألوراق المالي ة بالنيابة عن عمالئه ا القيام بأعمال الوساطة -

 .العربية والعالمية كافة
شراء عق ارات ومد األ ةطويل اتستثمارافي أسهم ( حتياطياتهااس مالها وأمجموع ر فوالتي ال تزيد عن نص)ا هلاموأاستثمار  -

وراق ستعمالها كمكاتب أو س كن لمو فيه ا بش رط الحص ول مس بقا  عل ى تص ري  ب ذلك م ن لجن ة س وق الكوي ت ل ألاألغراه 
 .خروقرارات من وقت آل ن مةأاللجنة من   ا تقررم ةاعاالمالية مع مر

 

 .ع.ك.م.ش  -للبنك التجاري الكويتي إن الشركة تابعة 
 

 .دولة الكويت – 00009صفاة ، ال ، 52279:  .ب.إن عنوان الشركة المسجل  و ص
 

  .5302 أغسطس 09خ ـبتاريمجلس اإلدارة  من قبل المرحلية المالية المعلوماتى إصدار ـتمت الموافقة عل
 

 س العرهاأس   -  5
إن السياس ات المحاس بية ". التقرير الم الي المرحل ي" 04المرحلية طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم لقد أعدت  ذ  المعلومات المالية 

 المالي  ة المس تخدمة ف ي إع  داد   ذ  المعلوم ات المالي  ة المرحلي ة للفت رة مماثل  ة لتل ك المطبق ة ف  ي إع داد البيان ات المالي  ة الس نوية للس نة
 .5304ديسمبر  00المنتهية في 

 

مع ايير الدولي ة للتق ارير مات المالية المرحلية ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كامل ة وفق ا  للإن المعلو
المتك ررة والت ي تعتب ر ض رورية لع ره العادي ة في رأي اإلدارة أنا قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثل ة ف ي االس تحقاقات . المالية

ال تعتبر بالضرورة ملشرا  ع ن  5302يونيو  03للفترة المنتهية في إن نتائج األعمال . المرفقة في المعلومات المالية المرحلية عادل
للحصول على معلومات إض افية يمك ن الرج وع إل ى .  5302ديسمبر  00الية المنتهية في نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة الم

 . 5304ديسمبر  00المنتهية في  المالية ضاحات المتعلقة بها للسنةالبيانات المالية واإلي
 

 0 -   نقد ونقد معادل

يونيو  03
5304   

 (مدقق)
ديسمبر  00

5304  
يونيو  03

5302   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك 525,300  52,479  072,026
 نقد محتف  با كجزء من محف ة مدارة 2  424  0

 قصيرة األجل وديعة -  -  523,333

452,027  52,900  525,302  
 

 .يوم 93سنويا  وتستحق  ذ  الوديعة بمعدل % 0.52معدل الفائدة الفعلي على الوديعة قصيرة األجل  بلغ 5304يونيو  03ما في ك
 

 ألجلودائع    -  4
 م  ن يت  راوح  ألج  لعل  ى الودائ  ع  الفعل  يإن مع  دل الفائ  دة . ث  ة أش  هرمودع  ة ل  دى بن  وك محلي  ة و   ي ألكث  ر م  ن ثال ألج  لإن الودائ  ع 

إل  ى % 0.72م  ن : 5304يوني  و  03س  نويا ، % 0.2إل  ى % 0.52م  ن : 5304ديس  مبر  00)س  نويا  % 0.272 إل  ى% 0.52
 . (سنويا  % 0.2

 

 إيض اح)ة ـ ـت ل ألوراق الماليــ ـوق الكويــ ـ  ســ ـلصال مر ونة مقابل خطاب ضمان دينار كويتي 23,333بمبلغ  ألجل ناك وديعة 
 . (05 رقم

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   - 2

يونيو  03
5304   

 (مدقق)
ديسمبر  00

5304  
يونيو  03

5302  

 

 مدينون تجاريون  07,090  00,420  00,470
 إيرادات عموالت مستحقة 23,200  505,056  63,333

 فوائد مستحقة 92,755  007,244  522,796
  مصاريف مدفوعة مقدما   24,202  52,642  59,940

 تأمينات مستردة 2,042  9,236  9,027
 ذمم مو فين 0,735  05,067  0,272

062,047  290,274  502,002  
 



 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  ) (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 (غير مدققة) يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

 5302يونيو  03
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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 استثمارات متاحة للبيع  - 6
 .سوق الكويت لألوراق المالية مدرجة فيأسهم مسعرة في تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع 

 

 دائنة أخرىدائنون وأرصدة    - 7

 

 رأس المال   - 2
وجمي ع األس هم  ،الواح دفل س للس هم  033 إس مية قيم ةب س هم 05,523,333يتكون رأس المال المصرح با والمص در والم دفوع م ن 

 .(سهم 05,523,333: 5304يونيو  03سهم،  05,523,333: 5304ديسمبر  00) نقدية
 

 أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة   - 9
 إن . االعتي ادي النش اط العلي ا ض من اإلدارة وأف راد المس ا مين الرئيس يينك ص لة ذات أط راف م ع متنوع ة بمع امالت الش ركة قام ت

التي تم ت م ع  الهامة والمعامالت األرصدة إن .الشركة إدارة قبل من عليها الموافقة يتم المعامالت بهذ  المتعلقة الدفع وشروط األسعار
 :يلي كما  ي المرحلية المالية المعلوماتوالمتضمنة في  الرئيسيين صلةالطراف ذات األ

 يونيو 03
 5304   

 (مدقق)
ديسمبر  00

5304  
يونيو  03

5302  

 

 :المرحلي المكثف يالمركز المالبيان ( 0)     
 نقد ونقد معادل 520,490  52,479  452,307

 ألجلودائع  223,333  4,043,333  0,293,333
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 05,005  022,525  565,959

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -  03,399  4,047
 

 الستة أشهر المنتهية
 يونيو 03في  

 الثالثة أشهر المنتهية 
 يونيو 03في  

 

5304  5302  5304  5302  

 :بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف( 5)       
  صافي إيرادات العموالت -  07,494  -  07,327

 مصاريف عمومية وإدارية -  (6,222)  -  (04,560)
 إيرادات فوائد 0,220  03,206  53,209  63,300

 
        

 :مزايا أفراد اإلدارة العليا( 0)       
 مزايا قصيرة األجل 02,092  50,950  00,070  74,022

 مزايا طويلة األجل 5,077  0,205  0,732  4,052
 

  صافي أرباح االستثمارات  - 03
 

  يونيو 03المنتهية في الثالثة أشهر   يونيو 03المنتهية في الستة أشهر 

5304  5302  5304  5302  

 إيرادات توزيعات أرباح 02,435  53,333  02,435  53,333
 محققة من بيع استثمارات متاحة للبيعأرباح  -  2,057  -  45,920

65,920  02,435  52,057  02,435  
 

 
 
 

يونيو  03
5304   

 (مدقق)
ديسمبر  00

5304  
يونيو  03

5302  

 

 دائنون 00,559  03,402  9,746
 مصاريف مستحقة 5,950  22,442  04,536
 إجازات مو فين مستحقة 24,505  23,704  20,509

 مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستحقة 0,723  0,723  -
 لملسسة الكويت للتقدم العلمي المستحق 5,370  5,307  707

 زكاة مستحقة 40  57  -
 مخصص أخطاء صفقات سوق الكويت لألوراق المالية 04,347  7,609  75,256

023,704  003,357  29,343  



 ((مقفلة.)ك.م.شاإلتحاد لوساطة األوراق المالية  شركة سابقا  ) (مقفلة.)ك.م.ش -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 (غير مدققة) يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

 5302يونيو  03
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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  السهمربحية ( خسارة)  - 00
 متوس طالالفت رة عل ى رب   (خسارة) السهم بقسمة صافيربحية  (خسارة) حتسابإيتم  .ليس  ناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدار ا

 : لعدد األسهم القائمة خالل الفترة المرج 
 يونيو  03أشهر المنتهية في  الستة    يونيو  03الثالثة أشهر المنتهية في    

 5302  5304  5302  5304 

 72,903  2,494  50,944  (02,495) رب  الفترة (خسارة) صافي
        

 03,333,333  05,523,333  03,333,333  05,523,333  في بداية الفترة عدد األسهم القائمة
 5,523,333  -  5,523,333  - أسهم منحة  

 05,523,333  05,523,333  05,523,333  05,523,333  المتوسط المرج  لعدد األسهم القائمة  
        

 فلس  فلس  فلس  فلس 

 5.42  3.04  3.74  (3.95) ربحية السهم( خسارة)
 

 لتزامات محتملةإ   - 05
: 5304ديس مبر  00)دين ار ك ويتي  23,333لدى الشركة خطاب ضمان قائم مصدر لصال  سوق الكوي ت ل ألوراق المالي ة بمبل غ 

 (.4 رقم إيضاح)( دينار كويتي 23,333: 5304يونيو  03دينار كويتي،  23,333
 

  العموميةالجمعية    - 00
، كم ا أس هم منح ةوتوزي ع أرب اح نقدي ة  ع دم عل ى 5302 م ايو 0نعق دت بت اريخ لعمومية السنوية للمسا مين التي إوافقت الجمعية ا

 .5304ديسمبر  00عن السنة المنتهية في دينار كويتي  0,723وافقت على توزيع مكافأة أعضاء مجلس إدارة بمبلغ 
 

شركة التج اري لتصب  سم الشركة إ تغيير على 5302 مايو 0نعقدت بتاريخ العادية للمسا مين التي إلعمومية غير وافقت الجمعية ا
تم  .وفقا  لذلكأسيس من عقد الت( 5)والمادة رقم  من الن ام األساسي( 0)لمادة رقم ا تعديل نصتم  (.مقفلة. )ك.م.للوساطة المالية ش

 .5302مايو  53بتاريخ  السجل التجاريالتأشير على ذلك التعديل لدى 
 

فل س للس هم  7.2على توزيع أرباح نقدي ة بواق ع  5304أبريل  00نعقدت بتاريخ إلعمومية السنوية للمسا مين التي وافقت الجمعية ا
س هم ومكاف أة أعض اء  5,523,333س هم بإجم الي  033س هم لك ل  7.2دينار كويتي وتوزيع أسهم منحة بواق ع  552,333بمبلغ 

 .5300ديسمبر  00دينار كويتي عن السنة المنتهية في  02,333بمبلغ مجلس إدارة 
 

 العادلة القيمة قياس   - 40
 :كالتالي  ي العادلة القيمة قياس مستويات إن تفاصيل

 

 .للموجودات والمطلوبات المماثلة( غير المعدلة)ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة : المستوى األول
أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جو ري نسبة إلى قي اس القيم ة العادل ة متاح ا إم ا بش كل ويشمل : المستوى الثاني

 .مباشر أو غير مباشر
 .ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جو ري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح: المستوى الثالث

 
 :العادلة كما في  بالقيمة شركة المقاسةلل ت الماليةاألدوا ي هر التالي الجدول إن

 
 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  5302يونيو  03

 573,325  -  573,325  استثمارات متاحة للبيع
 042,000  042,000  -  مشاركة في ن ام ضمان عمليات الوساطة

 922,022  042,000  573,325  المجموع
 
 

 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  (مدقق) 5304 ديسمبر 00

 595,755  -  595,755  استثمارات متاحة للبيع
 076,600  076,600  -  مشاركة في ن ام ضمان عمليات الوساطة

 669,020  076,600  595,755  المجموع
  

 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  5304يونيو  03

 032,705  -  032,705  استثمارات متاحة للبيع
 076,600  076,600  -  مشاركة في ن ام ضمان عمليات الوساطة

 622,040  076,600  032,705  المجموع
 

 .، لم يكن  ناك تحويالت بين المستويات المختلفـة لقيــاس القيمــة العادلـة  5302يونيو  03خالل الفترة المنتهية في 


