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

 دولـة الكويـت
 
 

 مقدمة
 سبتمبر 30كما في )الشركة(  ش.م.ك. )مقفلة( - التجاري للوساطة الماليةشركـة ـل مرفقـمكثف الـمرحلي الـال يمالـمركز الـالبيان  راجعناقد ـل

الدخل الشااامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية األرباح أو الخسااائر ووكذلك بيانات األرباح أو الخسااائر و 2017
"التقرير  34المرحلية وفقاً لمعيار المحاساااابة الدولي رقم . إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المنتهية آنذاك ة أشااااهرالتسااااعالمكثفة لفترة 

  .ناعلى مراجعت هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعلومات المالية المرحلية بناءً  نا. إن مسؤوليتلمرحلي" من مسؤولية إدارة الشركةالمالي ا
 

 نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المساااتقل للشاااركة". إن  2410وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  نالقد تمت مراجعت

 ً على توجيه اساااتفساااارات للمولفين المساااؤولين عن المعلومات المالية والمحاسااابية وتطبيق  مراجعة المعلومات المالية المرحلية تشاااتمل مبدئيا
ية وإجراءات المراجعة األخرىحلاإلجراءات الت قل من يل ية أ طاق المراجعة الفعل ً  ما هو. إن ن قا تدقيق وف ية ال تدقيق  مطبق في عمل لمعايير ال

 على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق، وبناءً  اأننب تأكيد الحصااااول على من االدولية وهي بالتالي ال تمكنن
  بدي رأياً يتعلق بالتدقيق.نال  اعليه فإنن

 
 النتيجة

ً ، من جميع النواحـي الماديتعدالمرفقة لم المعلومات الماليـة المرحلية بأن  نعتقد اما يجعلن نالم يرد إلى علم، ناإلى مراجعت ستناداً إ لمعيار  ـة، وفقا
 . 34رقم  المحاسبة الدولي

 
 والتنظيمية األخرىانونية قالمتطلبات ال حول تقرير

 نا، وحسب ما ورد إليه علم شركةفإن المعلومات المالية المرحلية متفقة مع ما هو وارد في دفاتر ال ،ناواستنادا إلى مراجعت إلى ذلك ، باإلضافة
 2016لسنة  1، أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 2017 سبتمبر 30المنتهية في  ة أشهرالتسعخالل فترة  علمنايرد إلى لم ،  ناواعتقاد

  .أو لعقد التأسيس والنلام األساسي للشركة على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالهاالالحقة وتعديالته 
 

بشاااأن هيئة  2010لسااانة  7أية مخالفات للقانون رقم  ناخالل مراجعت علمنا، لم يرد إلى علمنا واعتقادنا عالوة على ذلك، وحساااب ما ورد إليه 
على وجه  2017 ساابتمبر 30المنتهية في  أشااهر التسااعةاألوراق المالية والتعديالت الالحقة والئحته التنفيذية خالل فترة  أسااواق المال وتنليم

 .انتائج أعماله أو شركةالمركز المالي لل فييؤثر مادياً 
 
 
 

 
 البزيعنايف مساعد   
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

 البزيع وشركاهم  RSM  دولة الكويت
   2017 أكتوبر 25
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  ش.م.ك.)مقفلة( - التجاري للوساطة الماليةشركة  
 المرحلي المكثف )غير مدقق( يالمركز المالبيان 

  2017 سبتمبر 30كما في 
 الكويتي()جميع المبالغ بالدينار 

 

  سبتمبر 30
 2016  

 (دقق)م
 ديسمبر 31

2016  
 سبتمبر 30

2017  
 

 إيضاح
 

 الموجـــودات

        
 موجودات متداولة :        
 نقد ونقد معادل   3  2,576,563   7,596,070   1,059,430 

 ألجلودائع   4  401,588   550,001   3,480,782 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   5  254,876   177,471   106,493 

 مجموع الموجودات المتداولة         3,233,027   8,323,542   4,646,705 

              

 موجودات غير متداولة :       

 متاحة للبيع موجودات مالية  6  9,645,863   3,386,621   188,805 

 مشاركة في نلام ضمان عمليات الوساطة  7  -  375,002   375,002 

 ممتلكات ومعدات    58,884   64,241   72,467 

 مجموع الموجودات غير المتداولة         9,704,747   3,825,864   636,274 

 مجموع الموجودات          12,937,774   12,149,406   5,282,979 

 المطلوبات وحقوق الملكية       

        

 مطلوبات متداولة :        

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   8  328,510   91,873   76,405 

 مجموع المطلوبات المتداولة          328,510   91,873   76,405 

        

 مطلوبات غير متداولة :       

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة      243,155   160,021   156,196 

 مجموع المطلوبات غير المتداولة         243,155   160,021   156,196 

 مجموع المطلوبات   571,665   251,894   232,601 

        

        

 حقوق الملكية :       

 رأس المال   9  10,000,000   10,000,000   3,225,000 

 احتياطي قانوني     1,036,071   1,036,071   1,035,198 

 احتياطي اختياري     200,289   200,289   200,289 

 التغيرات التراكمية في القيمة العادلة     48   125,002   127,491 

 أرباح مرحلة      1,129,701   536,150   462,400 

 مجموع حقوق الملكية         12,366,109   11,897,512   5,050,378 

 مجموع المطلوبات و حقوق الملكية         12,937,774   12,149,406   5,282,979 

        
 
 

 من المعلومات الماليـة المرحلية. ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 
 
 
 

  الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح 
  رئيس مجلس اإلدارة 
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  ش.م.ك.)مقفلة( -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 المرحلي المكثف )غير مدقق(و الخسائر أاألرباح بيان 

  2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

  إيضاح  2017  2016  2017  2016

 453,192   1,267,987 
 

 72,286 
 

 226,400 
إيرادات عموالت من التداول في سوق الكويت   

 لألوراق المالية

 11,817   6,640   38  - 
إيرادات عموالت من التداول في األسواق العربية   

 والعالمية
 الماليةعموالت إلى سوق الكويت لألوراق    (67,920)  (21,686)  (380,396)  (135,958)

 صافي إيرادات العموالت   158,480   50,638   894,231   329,051 
 مصاريف عمومية وإدارية  10  (198,442)  (158,588)  (932,408)  (583,749)

 من العمليات خسائر   (39,962)  (107,950)  (38,177)  (254,698)
 توزيعات أرباح   -  -  -  31,135 

(6,918)  - 
 

- 
 

- 
خسااااااااائر اإلنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة   

 للبيع 
 ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع   -  -  133,984   -

 إيرادات فوائد   150,612   ¤ 25,245   506,651   75,825 
 إيرادات أخرى   2,078   305   6,141   88,683 

(65,973)   608,599 
 

(82,400) 
 

 112,728 
ربح )خسااااارة( الفترة قبل حصااااة مؤسااااسااااة الكويت   

 للتقدم العلمي وحصة الزكاة 
 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي   (1,014)  148   (5,477)  -

 حصة الزكاة   (1,324)  840   (9,571)  -

 صافي ربح )خسارة( الفترة    110,390   (81,412)  593,551   (65,973)

 
 
 

 من المعلومات الماليـة المرحلية. ( تشكل جزءاً 14( إلى )1المرفقة من )إن اإليضاحات 
  



 

 

 

4

  ش.م.ك.)مقفلة( -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 )غير مدقق( المرحلي المكثفاألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

  2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

 

 
 30الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 30ة أشهر المنتهية في تسعال 
 سبتمبر

 2017  2016  2017  2016 

 (65,973)  593,551   (81,412)  110,390  الفترة (خسارةربح ) صافي

        

        :(ىخرالخسارة الشاملة األ)اآلخر الدخل الشامل 
 ً         إلى األرباح أو الخسائر بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا

 (8,672)  48   889   - متاحة للبيع  لموجودات ماليةتغيرات في القيمة العادلة 
 -  (125,002)  -  - متاحـة للبيع  موجودات مالية بيعالمعكوس نتيجة 

 (8,672)  (124,954)  889   - للفترة (ىخراأل الخسارة الشاملة)اآلخر الدخل الشامل 

        

 (74,645)  468,597   (80,523)  110,390  للفترة (الخسارة الشاملةالدخل الشامل ) مجموع

        

 
 

 من المعلومات الماليـة المرحلية. ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  ش.م.ك.)مقفلة( -المالية  التجاري للوساطةشركة 
 المرحلي المكثف )غير مدقق( الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 
 

 المجمــوع

  
 

  أرباح مرحلة

  
 ةالتراكمي اتالتغير

 القيمة العادلة في

  
 

 احتياطي اختياري

  
 

 احتياطي قانوني

  
 

 رأس المال

 

  2016ديسمبر  31الرصيد كما في  10,000,000  1,036,071  200,289  125,002   536,150  11,897,512
 للفترة الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( مجموع -  -  -  (124,954)  593,551   468,597 

  2017سبتمبر  30الرصيد كما في  10,000,000  1,036,071  200,289  48   1,129,701   12,366,109 

            
  2015ديسمبر  31الرصيد كما في  3,225,000  1,035,198  200,289  136,163   528,373  5,125,023

 للفترة الخسارة الشاملة مجموع -  -  -  (8,672)  (65,973)  (74,645)

  2016 سبتمبر 30الرصيد كما في  3,225,000   1,035,198   200,289   127,491   462,400   5,050,378 

 
 

 من المعلومات الماليـة المرحلية. ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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  ش.م.ك.)مقفلة( - المالية للوساطة التجاري شركة
 المرحلي المكثف )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية 

  2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

   سبتمبر 30المنتهية في ة أشهر التسع

2016  2017     

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:      
 الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحصة الزكاة( خسارة) ربح   608,599   (65,973)
 تسويـات :     
 استهالكات    24,792   26,807 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة    87,950   12,691 
 توزيعات أرباح   -  (31,135)
 متاحة للبيع موجودات ماليةخسائر اإلنخفاض في قيمة    -  6,918 

 ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع   (133,984)  -
 إيرادات فوائد   (506,651)  (75,825)
 مخصص مكافأة نهاية خدمة لم يعد له ضرورة   (2,316)  (9,139)
 ممتلكات ومعداتربح من بيع    -  (40,175)

(175,831)   78,390    
 الموجودات والمطلوبات التشغيلية: يالتغيرات ف     
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى   2,859   25,203 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   219,168   (45,376)

 عملياتال )المستخدم في( الناتج من النقد   300,417   (196,004)
 مؤسسة الكويت للتقدم العلميالمدفوع ل   (79)  -

 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة   -  (2,063)

 التشغيليةاألنشطة ( المستخدم في) الناتج من النقد صافي   300,338   (198,067)

      
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:     
 ألجل ودائع   148,413   825,343 

 موجودات مالية متاحة للبيعشراء    (6,259,194)  -
 المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع   383,984   -

 ممتلكات ومعداتشراء    (19,435)  (6,138)
 ممتلكات ومعداتالمحصل من بيع    -  40,175 
 توزيعات أرباح مستلمة    -  31,135 
 فوائد مستلمة   426,387   116,251 

 األنشطة االستثمارية ( الناتج منالمستخدم في) صافي النقد   (5,319,845)  1,006,766 

      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :     

 الحركة في حساب بنكي مقيدصافي    (266,516)  -

 التمويليةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد   (266,516)  -

      
 في النقد والنقد المعادل ( الزيادةنقصال) صافي   (5,286,023)  808,699 
 نقد ونقد معادل في بداية الفترة   7,596,070   250,731 

 (3في نهاية الفترة )إيضاح نقد ونقد معادل    2,310,047   1,059,430 

      
 
 

 من المعلومات الماليـة المرحلية. ( تشكل جزءاً 14( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 نشاطوالالتأسيس    -  1
تأسااساات شااركة التجاري للوساااطة المالية )الشااركة( كشااركة مساااهمة كويتية مقفلة موثقة لدى وزارة العدل إدارة التسااجيل العقاري 

سااابتمبر  19وآخر تعديالتهما بتاريخ  1984ديسااامبر  2بتاريخ  3جلد  /1482والتوثيق بموجب عقد تأسااايس ونلام أسااااساااي رقم 
 .  لدى وزارة التجارة والصناعة 38920والمؤشرعليها في السجل التجاري تحت رقم  2016

 

 إن أنشطة الشركة األساسية هي:
 الكويت واألسواق العربية والعالمية كافة. بورصةالقيام بأعمال الوساطة في األوراق المالية المقبول تداولها في  
استثمار أموالها )والتي ال تزيد عن نصف مجموع رأس مالها واحتياطياتها( في أسهم استثمار طويل األمد بشرط الحصول مسبقاً  

 .الجهات الرقابية وأيضا للشركة حق االستثمار في بيع وشراء العقاراتعلى تصريح بذلك من 
 ة فقط.البيع والشراء واالكتتاب في الصكوك والسندات وذلك لحساب الشرك 

 

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

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

  .2017 أكتوبر 25خ ـبتاريمجلس اإلدارة  من قبل المرحلية المالية المعلوماتى إصدار ـتمت الموافقة عل
 

 العرض ساأس   -  2
"التقرير المالي المرحلي". إن السااياسااات المحاساابية  34لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية طبقاً لمعيار المحاساابة الدولي رقم 

المنتهية  المالية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة
 .2016ديسمبر  31في 

 

معايير الدولية للتقارير إن المعلومات المالية المرحلية ال تتضاااامن جميع المعلومات واإلفصاااااحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً لل
تعتبر ضاااااارورية لعرض  المتكررة والتيالعادية . في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االسااااااتحقاقات المالية
ال تعتبر  2017 سااااااابتمبر 30المنتهية في  أشاااااااهر تساااااااعةال فترةل. إن نتائج األعمال المرفقة في المعلومات المالية المرحلية عادل

. للحصااااول على معلومات 2017ديساااامبر  31الية المنتهية في بالضاااارورة مؤشااااراً عن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للساااانة الم
 .2016ديسمبر  31المنتهية في  المالية الرجوع إلى البيانات المالية واإليضاحات المتعلقة بها للسنة إضافية يمكن

 

 3 -   نقد ونقد معادل

 سبتمبر 30
2016   

 )مدقق(
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2017   

 نقد في الصندوق ولدى البنوك 308,273   ¤ 105,147  59,423 
 كجزء من محفلة مدارة نقد محتفل به -  93,314  7 
 )أ( قصيرة األجل ائعود 2,268,290   7,397,609  1,000,000 

 نقد ونقد معادل 2,576,563   7,596,070  1,059,430 

      
 نقد ونقد معادل 2,576,563   7,596,070  1,059,430

 (بمقيد ) كناقصاً: نقد لدى البن (266,516)  -  -

 نقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية  2,310,047   7,596,070  1,059,430

 

ً 1.9% إلى 1.625من قصاايرة األجل  يتراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائع (أ)  خالل ثالثة أشااهر تلك الودائعوتسااتحق  % ساانويا
ً 1.6% إلى 1من : 2016ديسمبر  31) ً  %1.750: 2016 سبتمبر 30، % سنويا  .(سنويا

 
شركة الكويتية للمقاصة قبل حساب بنكي يتم إدارته من  يتمثل في مقيدالنقد لدى البنك إن ال (ب) لضمان عمليات الوساطة على وذلك ال

 .المدرجة في بورصة الكويت اليةسهم الماأل
  

 ألجلودائع    -  4
 تتراوح من ألجاالعلى الودائع  ثااة أشاااااااهر. إن معاادل الفااائاادة الفعليمودعااة لاادى بنوك محليااة وهي ألكثر من ثال ألجاالإن الودائع 

% إلى 1.875من : 2016 سااابتمبر 30سااانوياً، % 2.375% إلى 1.875من : 2016ديسااامبر  31سااانوياً ) %2إلى  1.875%
  .(سنوياً % 2.375

 

 . (12 )إيضاح بورصة الكويتلصالح  مصدر مرهونة مقابل خطاب ضمان دينار كويتي 50,000بمبلغ تتضمن الودائع ألجل وديعة 
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى  - 5

 سبتمبر 30
2016   

 )مدقق(
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2017  

 

 مدينون تجاريون  74,877   80,729  31,905 
 فوائد مستحقة 112,681   32,416  15,672 
 46,128  56,168   62,161  ً   مصاريف مدفوعة مقدما
 تأمينات مستردة 4,541   6,036  8,926 
 ذمم مولفين 616   2,122  3,862 

 106,493  177,471   254,876  
 

 متاحة للبيع موجودات مالية  - 6

 سبتمبر 30
2016   

 )مدقق(
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2017   
 مسعرة –أسهم ملكية  1,556   1,508   188,805 

 غير مسعرة )أ( -محفلة سندات مدارة  9,644,307   3,385,113   -
 188,805   3,386,621   9,645,863  

 

% إلى 4.75: من 2016ديساامبر  31)% 6.50% إلى 4.75يتراوح من  ساانوي إن السااندات غير المسااعرة تحمل معدل فائدة (أ)
 سنوات. 9إلى  8وتستحق خالل فترة من  (الشيء: 2016 سبتمبر 30، % 6.50

 
عدم وجود طرق لعدم وجود سااوق نشااط أومدرجة بالتكلفة ناقصاااً خسااائر اإلنخفاض في القيمة، نلراً  السااندات غير المسااعرةإن  (ب)

ال يوجد سااوق نشااط لتلك الموجودات المالية وتنوي  لتلك السااندات. العادلة بصااورة موثوق بها ةقيمالأخرى مناساابة للتوصاال إلى 
 الشركة اإلحتفال بها على المدى الطويل.

 
 نلام ضمان عمليات الوساطةمشاركة في    - 7

 .2016لسنة  95تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة بناًء على قرار هيئة أسواق المال رقم تم خالل الفترة،  
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   - 8

 

 رأس المال   - 9
فلس للسااهم الواحد، وجميع األسااهم  100سااهم بقيمة إساامية  100,000,000يتكون رأس المال المصاارح به والمصاادر والمدفوع من 

 .سهم( 32,250,000: 2016 سبتمبر 30سهم،  100,000,000: 2016ديسمبر  31) نقدية
 

 عمومية وإداريةمصاريف  -10
 دينار كويتي( 381,209: 2016 سبتمبر 30دينار كويتي ) 475,844تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية تكاليف مولفين بمبلغ 

دينار  1,500 :2016 سبتمبر 30) محمل خالل الفترة دينار كويتي 242,949بمبلغ  بورصة الكويتأخطاء صفقات مخصص و
 (.8كويتي( )إيضاح 

. 
 

  

 سبتمبر 30
2016   

 )مدقق(
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2017  

 

 دائنون 16,480   20,066   18,442 
 مصاريف مستحقة 7,285   4,415   3,680 
 إجازات مولفين مستحقة 46,748   54,813   50,766 

 مكافـآت مولفين مستحقة -  12,500   -
 زكاة مستحقة 9,571   ¤ -  -

 المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي 5,477   ¤ 79   2,017 
 (10)إيضاح  بورصة الكويتمخصص أخطاء صفقات  242,949   ¤ -  1,500 

 76,405   91,873   328,510  
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 أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات صلة - 11
 المتعلقة الدفع وشروط األسعار إن العليا. اإلدارة وأفراد المساهمين الرئيسيينك صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت الشركة قامت
 الرئيسيين صلةالطراف ذات التي تمت مع األ الهامة والمعامالت األرصدة إن .الشركة إدارة قبل من عليها الموافقة يتم المعامالت بهذه

 :يلي كما هي المرحلية المالية المعلوماتوالمتضمنة في 

  سبتمبر 30
 2016   

 )مدقق(
ديسمبر  31

2016  
 سبتمبر 30

2017  

 

 :المرحلي المكثف يالمركز المالبيان  (1     
 نقد ونقد معادل 608,223   235,147  59,373 
 ألجلودائع  50,000   50,000  50,000 
 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 13,567   2,374  1,355 

 
 أشهر المنتهية  التسعة
 سبتمبر 30في 

 الثالثة أشهر المنتهية  
 سبتمبر 30في 

 

2016  2017  2016  2017  

 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف:( 2)       
  صافي إيرادات العموالت 1,081  2,137   13,358  6,178 
 إيرادات فوائد 12,154  269   4,108  936 

 مصاريف عمومية وإدارية 1,600  -  35,981  -
 

        
 :مزايا أفراد اإلدارة العليا( 3)       
 مزايا قصيرة األجل 18,344  19,347   52,781  43,364 
 مزايا طويلة األجل 23,540  1,167   25,866  3,490 

 
 محتملةلتزامات إ   - 21

دينار  50,000: 2016ديسمبر  31دينار كويتي ) 50,000بمبلغ  بورصة الكويتلدى الشركة خطاب ضمان قائم مصدر لصالح 
 (.4 )إيضاحدينار كويتي(  50,000: 2016 سبتمبر 30كويتي، 

 

  الجمعية العمومية   - 31
عدم توزيع أرباح نقدية ومكافأة أعضاااااء  على 2017 يوليو 30نعقدت بتاريخ لعمومية الساااانوية للمساااااهمين التي إوافقت الجمعية ا
 .2016ديسمبر  31عن السنة المنتهية في مجلس اإلدارة 

 

 العادلة القيمة قياس   - 41
 :كالتالي هي العادلة القيمة قياس مستويات إن تفاصيل

 

 والمطلوبات المماثلة.المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات 
المسااتوى الثاني: ويشاامل أسااس التقييم والتي يكون فيها أقل مسااتوى مدخالت جوهري نساابة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشااكل 

 مباشر أو غير مباشر.
 دلة غير متاح.المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العا

 
 العادلة كما في : بالقيمة شركة المقاسةلل األدوات المالية يلهر التالي الجدول إن
 

 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  2017 سبتمبر 30

 1,556  -  1,556  متاحة للبيع موجودات مالية

 

 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  )مدقق( 2016ديسمبر  31

 1,508  -  1,508  متاحة للبيع موجودات مالية
 375,002  375,002  -  مشاركة في نلام ضمان عمليات الوساطة

 376,510  375,002  1,508  المجموع

 
 المجموع   الثالث المستوى  األول  المستوى  2016 سبتمبر 30

 188,805   -  188,805   متاحة للبيع موجودات مالية
 375,002   375,002   -  مشاركة في نلام ضمان عمليات الوساطة

 563,807   375,002   188,805   المجموع

 
 .تلفـة لقيــاس القيمــة العادلـة، لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المخ2017 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في 


