
 

   
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                          

  )مقفلة.(ك.م.ش -تحاد لوساطة ا�وراق المالية شركة ا�   
  دولة الكويت                   

  
  
    
  

  
ة المرحلية    المعلومات المالـي

   2015مارس  31للفترة المنتھية في 

  )غير مدققة(
  مع 

   تقرير المراجعة عن المعلومات الماليـة المرحلية
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  المعلومات الماليـة المرحلية 
   2015مارس  31للفترة المنتھية في 

  )غير مدققة( 
  مع 

  المعلومات الماليـة المرحلية تقرير المراجعة عن 
  
  
  
  
  
  
  
  

 المحتويات
  
  

    
  صفحة

  1  عن المعلومات المالية المرحلية تقرير المراجعة
  2  )غير مدقق(المكثف المرحلي  المركز الماليبيان 
  )غير مدقق(المرحلي المكثف  ا�رباح أوالخسائربيان 
  )غير مدقق(المرحلي المكثف  ا3خر الدخل الشاملا�رباح أو الخسائر وبيان 

  )غير مدقق(المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

3  
4  
5  
6  

  9 – 7  )غير مدققة(المرحلية المعلومات الماليـة إيضاحات حول 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعلومات الماليـة المرحلية عن  تقرير المراجعة
  

  السادة أعضاء مجلس ا�دارة المحترمين 
  )مقفلة.(ك.م.ش -شركة ا8تحاد لوساطة ا�وراق المالية 

  دولـة الكويـت
  
  

  مقدمة
كم9ا ف9ي ) الش9ركة) (مقفل9ة. (ك.م.ش -ا8تح9اد لوس9اطة ا�وراق المالي9ة شركـة ـل مرفقـمكثف الـمرحلي الـال يمالـمركز الـالبيان  تـراجعقد ـل

ال9دخل الش9امل ا3خ9ر والتغي9رات ف9ي حق9وق الملكي9ة والت9دفقات ا�رب9اح أو الخس9ائر ووكذلك بيان9ات ا�رب9اح أو الخس9ائر و 2015مارس  31
إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم . المنتھية آنذاك أشھر  ث;ثةالالنقدية المرحلية المكثفة لفترة 

على  ھي التعبير عن نتيجة حول ھذه المعلومات المالية المرحلية بناءً  ييتإن مسؤول. من مسؤولية إدارة الشركة " التقرير المالي المرحلي" 34
   .يمراجعت

  
  نطاق المراجعة
إن ". مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة" 2410وفقاً للمعيار الدولي لمھام المراجعة رقم  يلقد تمت مراجعت

عل9ى توجي9ه استفس9ارات للم9وظفين المس9ؤولين ع9ن المعلوم9ات المالي9ة والمحاس9بية وتطبي9ق  مراجعة المعلومات المالية المرحلية تشتمل مب9دئياً 
لمعايير التدقيق الدولية  إن نطاق المراجعة الفعلية أقل من مما مطبق في عملية التدقيق وفقاً . يلية وإجراءات المراجعة ا�خرى ا�جراءات التحل

عليه  على علم بكافة ا�حداث الھامة التي من الممكن تحديدھا خ;ل عملية التدقيق، وبناءً  يأننب تأكيد الحصول على من يوھي بالتالي 8 تمكنن
   .بدي رأياً يتعلق بالتدقيقأ8  يفإنن
  

  النتيجة
 ـة، وفق9اً ، م9ن جمي9ع النواح9ـي المادي9تع9دالمرفقة ل9م المعلومات الماليـة المرحلية بأن عتقد أ يما يجعلن يلم يرد إلى علم، يإلى مراجعت استناداً 

  . 34رقم  لمعيار المحاسبة الدولي
  

  ا�خرىانونية والتنظيمية قالمتطلبات ال حول تقرير
إل9ى با�ضافة إلى ذلك، فإن المعلومات المالية المرحلية متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة، وحسب ما ورد إليه علمي واعتقادي، لم ي9رد 

خ9;ل  شركةلل نظام ا�ساسيوالتأسيس العقد ل وتعدي;ته و8ئحته التنفيذية أو 2012لسنة  25أية مخالفات �حكام قانون الشركات رقم  علمي
  .على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي للشركة أو على نتائج أعمالھا  2015مارس  31أشھر المنتھية في  ث;ثةالفترة 

  
إنشاء  بشأن 2010لسنة  7ع;وة على ذلك، وحسب ما ورد إليه علمي واعتقادي ، لم يرد إلى علمي خ;ل مراجعتي أية مخالفات للقانون رقم 

 2015م9ارس  31ھيئة أسواق المال وتنظيم نشاط ا�وراق المالية والتعدي;ت ال;حقة و8ئحته التنفيذية خ;ل فترة الث;ثة أشھر المنتھية في 
  .اأو على نتائج أعمالھ شركةعلى وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي لل

  
  
  

  
  البزيعنايف مساعد     
  91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم     

  البزيع وشركاھم  RSM    دولـة الكويـت
      2015 مايو 13
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 )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية   
  )غير مدقق(المرحلي المكثف  يالمركز المالبيان 

   2015مارس  31كما في 
  )الكويتيجميع المبالغ بالدينار (

  

مارس  31
2014    

  )دققم(
  ديسمبر 31

2014    
مارس  31

2015    
  

  إيضاح
  

  الموجـــودات

                
  : موجودات متداولة               

  نقد ونقد معادل    3    231,095    25,933    1,135,290
  �جلودائع    4   4,300,000   4,190,000   3,440,000

  مدينون وأرصدة مدينة أخرى    5   263,417    593,874   358,201

  مجموع الموجودات المتداولة           4,794,512   4,809,807   4,933,491

                    
  :موجودات غير متداولة             

  استثمارات متاحة للبيع   6   294,269   292,722   416,148

  مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة      385,443   376,631   386,631
  ممتلكات ومعدات      119,366   103,510   132,184

  مجموع الموجودات غير المتداولة           799,078   772,863   934,963

  مجموع الموجودات            5,593,590   5,582,670   5,868,454

  المطلوبات وحقوق الملكية              

                
  : مطلوبات متداولة               

  دائنون وأرصدة دائنة أخرى    7    102,032    130,027    312,345

  مجموع المطلوبات المتداولة             102,032    130,027   312,345

              

  :مطلوبات غير متداولة             

  مخصص مكافأة نھاية الخدمة        144,283    144,551   144,414

  المتداولةمجموع المطلوبات غير             144,283   144,551    144,414

               
                
  :حقوق الملكية               

  رأس المال    8   3,225,000   3,225,000   3,000,000
  احتياطي قانوني       1,035,198   1,035,198   1,012,788

  احتياطي اختياري       200,289   200,289   200,289

  التغيرات التراكمية في القيمة العادلة       174,670   161,217   203,140
  أرباح مرحلة         712,118   686,388   995,478

  مجموع حقوق الملكية           5,347,275   5,308,092   5,411,695

  مجموع المطلوبات و حقوق الملكية           5,593,590   5,582,670   5,868,454

             
  
  

  .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءاً ) 13(إلى  )1(إن ا�يضاحات المرفقة من 
  
  
  
  

  الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح 

  رئيس مجلس ا�دارة 
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  )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 

  )غير مدقق(المرحلي المكثف و الخسائر أا�رباح بيان 
   2015مارس  31للفترة المنتھية في 

  )المبالغ بالدينار الكويتيجميع (

  
  الث;ثة أشھر المنتھية في  

  مارس 31 
  

    

    إيضاح    2015    2014  

  إيرادات عمو8ت من التداول في سوق الكويت لOوراق المالية      321,099    391,804  

  إيرادات عمو8ت من التداول في ا�سواق العربية والعالمية      7,391    3,727  

  عمو8ت إلى سوق الكويت لOوراق المالية      )96,330(    )117,541(  

  صافي إيرادات العمو8ت      232,160    277,990  

  أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع      -    37,856  

  نخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع خسائر ا�      )3,094(    )1,180(  

  مصاريف عمومية وإدارية       )227,202(    )291,134(  

  إيرادات فوائد      23,211    29,495  

  إيرادات أخرى      1,257    2,549  

  ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة       26,332    55,576  

  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي      )237(    )500(  

  حصة الزكاة      )365(    )90(  

  صافي ربح الفترة       25,730    54,986  

       فلس   فلس  

  ربحية السھم   10    0.80    1.70  
  
  

  .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءاً ) 13(إلى ) 1(إن ا�يضاحات المرفقة من 
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  )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 
  )غير مدقق( المكثفالمرحلي ا�رباح أو الخسائر والدخل الشامل ا8خر بيان 

   2015مارس  31للفترة المنتھية في 
  ) جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

 

  في الث;ثة أشھر المنتھية

  مارس 31 

 2015    2014  

 54,986  25,730 صافي ربح الفترة

      

     :)ا�خرى الخسارة الشاملة( الدخل الشامل ا8خر 

     إلى ا�رباح أو الخسائر بنود ممكن أن يعاد تصنيفھا 8حقاً 

 33,838  14,812   تغيرات في القيمة العادلة 8ستثمارات متاحة للبيع ال

 )43,117(  -  المعكوس نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع

 )579(  )1,359(  نخفاض فى قيمـة استثمـارات متاحـة للبيع المعكوس نتيجة ا�

 )9,858(  13,453   للفترة) ا�خرى الخسارة الشاملة( ا8خر الدخل الشامل

     

 45,128  39,183  الشامل للفترة مجموع الدخل

     

 
 

  .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءاً ) 13(إلى ) 1(إن ا�يضاحات المرفقة من 
  



 

 

 

5  

 )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 
  )غير مدقق(المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

   2015مارس  31للفترة المنتھية في 
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
  
  

 المجمــوع

    
  

   أرباح مرحلة

    
 ةالتراكمي اتالتغير
  القيمة العادلة في

    
  
  اختيارياحتياطي 

    
  

  احتياطي قانوني

    
  

  رأس المال

 

   2014ديسمبر  31الرصيد كما في   3,225,000    1,035,198    200,289    161,217    686,388    5,308,092
  الدخل الشامل للفترة مجموع  -    -    -    13,453     25,730    39,183

   2015مارس  31الرصيد كما في   3,225,000    1,035,198    200,289    174,670    712,118    5,347,275

                        
   2013ديسمبر  31الرصيد كما في   3,000,000    1,012,788    200,289    212,998    940,492    5,366,567

  الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة( مجموع  -    -    -    )9,858(    54,986    45,128
  2014مارس  31الرصيد كما في   3,000,000     1,012,788     200,289     203,140    995,478    5,411,695

  
  

  .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءاً ) 13(إلى ) 1(إن ا�يضاحات المرفقة من 
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 )مقفلة.(ك.م.ش -  شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية
  )مدققغير (المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 

   2015مارس  31للفترة المنتھية في 
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

  

    مارس 31المنتھية في أشھر  ث;ثةال

2014    2015         

  :التشغيلية نشطةا�التدفقات النقدية من           
  ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة      26,332    55,576

  :تسويـات           
  أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع      -    )37,856(
  خسائر ا�نخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع      3,094     1,180 
  استھ;كات       10,890     12,780 
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة       11,116     16,405 
  إيرادات فوائد      )23,211(    )29,495(
  مخصص مكافأة نھاية خدمة لم يعد له ضرورة      )314(    )969(
  ممتلكات ومعداتربح من بيع       )87(    )573(

 17,048     27,820        
  :التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية          
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى      70,108     )1,829(
  دائنون وأرصدة دائنة أخرى      )34,597(    )17,495(

  ا�نشطة التشغيلية )المستخدم في( النقد الناتج من      63,331     )2,276(
  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة      )11,070(    )32,160(

  ا�نشطة التشغيلية) المستخدم في(صافي النقد الناتج من       52,261     )34,436(

            
  :التدفقات النقدية من ا�نشطة ا�ستثمارية          
  �جل ودائع      )110,000(    660,000 
  المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع      -    248,322 

  ممتلكات ومعداتشراء       )20,746(    -
  ممتلكات ومعداتالمحصل من بيع       87     573 
  فوائد مستلمة      283,560     6,604 

  ا�نشطة ا8ستثمارية صافي النقد الناتج من      152,901     915,499 

            
  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل      205,162     881,063 
  نقد ونقد معادل في بداية الفترة      25,933     254,227 

  )3إيضاح (نقد ونقد معادل في نھاية الفترة       231,095     1,135,290 

  
  

  .من المعلومات الماليـة المرحلية تشكل جزءاً ) 13(إلى ) 1(إن ا�يضاحات المرفقة من 



  )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 
  )غير مدققة( يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

  2015مارس  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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  نشاطوالالتأسيس   -  1
كش9ركة مس9اھمة كويتي9ة مقفل9ة موثق9ة ل9دى وزارة الع9دل ) الش9ركة) (مقفلة.(ك.م.ش -تأسست شركة ا8تحاد لوساطة ا�وراق المالية  

وآخر تعدي;تھما  1984ديسمبر  2بتاريخ  3جلد /  1482إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي رقم 
  .  المؤشر عليھا في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 38920 تحت رقم 2014 يوليو 7بتاريخ 

  

  :ھي ا�ساسية نشطة الشركةأن إ
وا�س9واق  في ا�وراق المالية المقب9ول ت9داولھا ف9ي س9وق الكوي9ت لO9وراق المالي9ة بالنيابة عن عم;ئھا القيام بأعمال الوساطة -

 .العربية والعالمية كافة
شراء عقارات ومد ا� ةطويل اتستثمارافي أسھم ) حتياطياتھااس مالھا وأمجموع ر فوالتي 8 تزيد عن نص(ا ھلاموأاستثمار  -

وراق ستعمالھا كمكات9ب أو س9كن لموظفيھ9ا بش9رط الحص9ول مس9بقاً عل9ى تص9ريح ب9ذلك م9ن لجن9ة س9وق الكوي9ت لO9ا�غراض 
 .خروقرارات من وقت 3 نظمةأاللجنة من  ها تقررم ةاعاالمالية مع مر

  

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

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

   .2015 مايو 13خ ـبتاريمجلس ا�دارة  من قبل المرحلية المالية المعلوماتى إصدار ـتمت الموافقة عل
  

  س العرضاأس   -  2
إن السياسات المحاسبية ". التقرير المالي المرحلي" 34المعلومات المالية المرحلية طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم لقد أعدت ھذه 

 المالي9ة المستخدمة في إعداد ھ9ذه المعلوم9ات المالي9ة المرحلي9ة للفت9رة مماثل9ة لتل9ك المطبق9ة ف9ي إع9داد البيان9ات المالي9ة الس9نوية للس9نة
  .2014ر ديسمب 31المنتھية في 

  

معايير الدولية للتق9ارير إن المعلومات المالية المرحلية 8 تتضمن جميع المعلومات وا�فصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً لل
المتك9ررة والت9ي تعتب9ر ض9رورية لع9رض العادي9ة في رأي ا�دارة أنه قد تم إدراج جميع التعدي;ت المتمثلة في ا8س9تحقاقات . المالية
8 تعتب9ر بالض9رورة مؤش9راً  2015م9ارس  31للفترة المنتھي9ة ف9ي إن نتائج ا�عمال . المرفقة في المعلومات المالية المرحلية عادل

للحصول على معلومات إضافية يمكن الرج9وع .  2015ديسمبر  31الية المنتھية في عن نتائج ا�عمال التي يمكن توقعھا للسنة الم
  . 2014ديسمبر  31المنتھية في  المالية �يضاحات المتعلقة بھا للسنةإلى البيانات المالية وا

  

 3 -   نقد ونقد معادل

مارس  31
2014     

  )مدقق(
ديسمبر  31

2014    
مارس  31

2015     

  نقد في الصندوق ولدى البنوك  230,840   25,479   485,289
  نقد محتفظ به كجزء من محفظة مدارة 255   454   1

  وديعة قصيرة ا�جل -   -   650,000

1,135,290   25,933   231,095   
  

  .يوم 30سنوياً وتستحق ھذه الوديعة بمعدل % 0.75معدل الفائدة الفعلي على الوديعة قصيرة ا�جل  بلغ 2014مارس  31ما في ك
  

  �جلودائع    -  4
 م99ن يت99راوح  �ج99لعل99ى الودائ99ع  الفائ99دة الفعل99يإن مع99دل . ث99ة أش99ھرمودع99ة ل99دى بن99وك محلي99ة وھ99ي �كث99ر م99ن ث; �ج99لإن الودائ99ع 

% 3.5إل9ى % 1.25من : 2014 مارس 31سنوياً، % 3.5إلى % 1.25من : 2014ديسمبر  31(سنوياً % 3.5 إلى% 1.25
  . )سنوياً 

  

 إيض9اح(ة ــت لOوراق الماليـــوق الكويـــح ســـلصال مرھونة مقابل خطاب ضمان. دينار كويتي 50,000بمبلغ  �جلھناك وديعة 
  . )11 رقم

  

  مدينون وأرصدة مدينة أخرى   - 5

مارس  31
2014     

  )مدقق(
ديسمبر  31

2014    
مارس  31

2015   

  

  مدينون تجاريون  17,929   13,483   10,004
  إيرادات عمو8ت مستحقة 55,977    212,326   94,299

  فوائد مستحقة 57,195    317,544   228,764
12,322   28,648   114,638  ً   )أ( مصاريف مدفوعة مقدما
  تأمينات مستردة 9,364    9,506   9,455
  ذمم موظفين 8,314   12,367   3,357

358,201   593,874   263,417   
  

  .دينار كويتي ، تم دفعھا كرسوم تسجيل سنوية لھيئة أسواق المال 100,000تتضمن مبلغ إن المصاريف المدفوعة مقدماً ) أ(



  )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 
  )غير مدققة( يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

  2015مارس  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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  للبيع استثمارات متاحة  - 6

  

  دائنون وأرصدة دائنة أخرى   - 7

  

  رأس المال   - 8
وجمي9ع ا�س9ھم  ،فل9س للس9ھم الواح9د 100 إس9مية قيم9ةب س9ھم 32,250,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والم9دفوع م9ن 

  .)سھم 30,000,000: 2014 مارس 31سھم،  32,250,000: 2014ديسمبر  31( نقدية
  

  أرصدة ومعام;ت مع أطراف ذات صلة   - 9
 إن . ا8عتي9ادي النش9اط العلي9ا ض9من ا�دارة وأف9راد المس9اھمين الرئيس9يينك ص9لة ذات أط9راف م9ع متنوع9ة بمع9ام;ت الش9ركة قام9ت

التي تمت مع  الھامة والمعام;ت ا�رصدة إن .الشركة إدارة قبل من عليھا الموافقة يتم المعام;ت بھذه المتعلقة الدفع وشروط ا�سعار
  :يلي كما ھي المرحلية المالية المعلوماتوالمتضمنة في  الرئيسيين صلةالطراف ذات ا�

مارس  31
2014     

  )مدقق(
ديسمبر  31

2014    
مارس  31

2015   

  

  :المرحلي المكثف يالمركز المالبيان ) 1(       
  نقد ونقد معادل 230,689    25,479   1,135,140
  �جلودائع  800,000    4,140,000   3,440,000

  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 50,278    358,252   237,310
  دائنون وأرصدة دائنة أخرى -    10,099   4,580

 
  المنتھية فيالث;ثة أشھر 

  مارس 31 
  

2014    2015    

  :المكثف بيان ا�رباح أو الخسائر المرحلي) 2(      
   صافي إيرادات العمو8ت  -   19,563

  مصاريف عمومية وإدارية  -   )7,378(
  إيرادات فوائد  16,362   29,495

  
                

  :مزايا أفراد ا>دارة العليا) 3(              
  مزايا قصيرة ا�جل         12,009    50,265
  مزايا طويلة ا�جل         1,228    2,316

 

  
  
  
  
  
  

مارس  31
2014     

  )مدقق(
ديسمبر  31

2014    
مارس  31

2015   

  

  أسھم مسعرة   294,269   292,722    303,798
  أسھم غير مسعرة -   -   112,350
416,148   292,722   294,269    

مارس  31
2014     

  )مدقق(
ديسمبر  31

2014    
مارس  31

2015   

  

  دائنون 14,033    10,435   19,700
  مصاريف مستحقة 4,161   55,445   18,065
  إجازات موظفين مستحقة 59,355   50,714   50,399
  مكافأة أعضاء مجلس ا8دارة المستحقة 3,750    3,750   35,000
  المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2,254   2,017   7,342
  زكاة مستحقة 392   27   9,435

  مخصص أخطاء صفقات سوق الكويت لOوراق المالية  18,087   7,639    172,404
312,345   130,027   102,032   



  )مقفلة.(ك.م.ش - شركة ا�تحاد لوساطة ا�وراق المالية 
  )غير مدققة( يضاحات حول المعلومات الماليـة المرحليةإ

  2015مارس  31
  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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   السھمربحية   - 10
لعدد ا�سھم  المرجح متوسطالالفترة على ربح السھم بقسمة صافي ربحية حتساب إيتم  .عادية مخففة متوقع إصدارھاليس ھناك أسھم 

  : القائمة خ;ل الفترة
  الث;ثة أشھر المنتھية في    

   مارس 31 

  2015   2014 

 54,986  25,730  صافي ربح الفترة

       
 30,000,000  32,250,000  عدد ا�سھم القائمة في بداية الفترة

  2,250,000  -  أسھم منحة  
 32,250,000 32,250,000  المتوسط المرجح لعدد ا�سھم القائمة  

 فلس فلس  

 1.70  0.80  ربحية السھم
  

  لتزامات محتملةإ   - 11
: 2014ديس9مبر  31(ك9ويتي دين9ار  50,000لدى الشركة خطاب ضمان قائم مصدر لصالح سوق الكويت لOوراق المالية بمبل9غ 

  ).4 رقم إيضاح() دينار كويتي 50,000: 2014 مارس 31دينار كويتي،  50,000
  

   الجمعية العمومية   - 12
 2015 مايو 3نعقدت بتاريخ لعمومية السنوية للمساھمين التي إ، وافقت الجمعية االمكثفالمركز المالي المرحلي  بيان 8حقاً لتاريخ

ع9ن دين9ار ك9ويتي  3,750، كم9ا وافق9ت عل9ى توزي9ع مكاف9أة أعض9اء مجل9س إدارة بمبل9غ أسھم منحةو توزيع أرباح نقدية  عدم على
  .2014ديسمبر  31السنة المنتھية في 

  

 م9ايو 3نعق9دت بت9اريخ لعمومي9ة غي9ر العادي9ة للمس9اھمين الت9ي إ، وافقت الجمعية االمكثفالمركز المالي المرحلي  بيان 8حقاً لتاريخ
ش99ركة التج99اري للوس99اطة المالي99ة ل )مقفل99ة. (ك.م.ش وراق المالي99ةلوس99اطة ا� ا8تح99ادم99ن ش99ركة تع99ديل أس99م الش99ركة  عل99ى 2015

  ).مقفلة. (ك.م.ش
  

  العادلة القيمة قياس   - 31
 :كالتالي ھي العادلة القيمة قياس مستويات إن تفاصيل

 

 .للموجودات والمطلوبات المماثلة) غير المعدلة(ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة : المستوى ا�ول
ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيھا أقل مستوى مدخ;ت جوھري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاح9ا إم9ا بش9كل : المستوى الثاني

 .مباشر أو غير مباشر
 .ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيھا أقل مستوى مدخ;ت جوھري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح: المستوى الثالث

  
  :العادلة كما في  بالقيمة شركة المقاسةلل ا�دوات المالية يظھر التالي دولالج إن
  

 المجموع    الثالث المستوى   ا�ول  المستوى    2015 مارس 31

  294,269    -    294,269    استثمارات متاحة للبيع
  385,443  385,443  -   مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة

 679,712  385,443  294,269  المجموع
    

 المجموع    الثالث المستوى   ا�ول  المستوى    )مدقق( 2014ديسمبر  31

  292,722    -   292,722    استثمارات متاحة للبيع
  376,631    376,631    -   مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة

  669,353  376,631  292,722  المجموع
  
  

 المجموع    الثالث المستوى   ا�ول  المستوى    2014مارس  31
  416,148    112,350    303,798    استثمارات متاحة للبيع

  386,631  386,631  -   مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة

 802,779  498,981  303,798  المجموع
  

  .القيمــة العادلـة ، لم يكن ھناك تحوي;ت بين المستويات المختلفـة لقيــاس  2015مارس  31خ;ل الفترة المنتھية في 


