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تقرير مراقب الحسابات المستقل
السادة المساهمين المحترمين
شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
دولـة الكويـت
تقرير حول تدقيق البيانات المالية
الرأي
لقد دققننا البيانات المالية لش ركة التجاري للوس اطة المالية  -ش.م.ك) .مقفلة( "الش ركة" ،والتي تتض من بيان المركز المالي كما في 31
ديس مبر  ، 2017وبيانات اﻷرباح أو الخس ائر واﻷرباح أو الخس ائر والدخل الش امل اﻵخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ،واﻹيضاحات حول البيانات المالية ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن البيانات المالية المرفقة تظهر بﺻ ورة عادلة ،من جميﻊ النواحي المادية ،المركز المالي للش ركة كما في  31ديس مبر ،2017
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مس ؤوليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم ش رحها ض من بند مس ؤوليات مراقب الحس ابات
حول تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا .كما أننا مس تقلون عن الش ركة وفقا لمتطلبات ميثاق اﻷخﻼق للمحاس بين المهنيين الﺻ ادر عن
المجلس الدولي لمعايير أخﻼقية المحاس بين ،باﻹض افة إلى المتطلبات اﻷخﻼقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة الكويت ،كما قمنا
باﻻلتزام بمس ؤوليتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى بما يتوافق مﻊ تلك المتطلبات والميثاق .أننا أعتقد بأن أدلة التدقيق التي حﺻ لنا عليها ،كافية ومﻼئمة
لتكون أساسا في ابداء رأينا.
مسؤوليات اﻹدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية
إن اﻹدارة هي الجهة المس ؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية بش كل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن نظام الرقابة
الداخلية الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية ،بحيث ﻻ تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن اﻻحتيال أو الخطأ.
وﻹعداد تلك البيانات المالية ،تكون إدارة ال شركة م سؤولة عن تقييم قدرة الشركة على تحقيق اﻻستمرارية واﻻفﺻاح عند الحاجة عن اﻷمور
المتعلقة بتحقيق تلك اﻻس تمرارية وتطبيق مبدأ اﻻس تمرارية المحاس بي ،ما لم يكن بنية اﻹدارة تﺻ فية الش ركة أو إيقاف أنش طتها أو عدم توفر
أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك.
إن المسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للشركة.
مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن هدفنا هو الحﺻ ول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية ككل ،خالية من أخطاء مادية ،س واء كانت ناتجة عن اﻻحتيال أو الخطأ،
وإﺻدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا .إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى ،ولكنها ﻻ تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة
وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ،س وف تقوم دائما بكش ف اﻷخطاء المادية في حالة وجودها .إن اﻻخطاء وس واء كانت منفردة أو
مجتمعة والتي يمكن أن تنشأ من اﻻحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقﻊ أن تؤثر على القرارات اﻻقتﺻادية للمستخدم والمتخذة
بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية.
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وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ،قمنا بممارس ة التقديرات المهنية واﻻحتفاظ بمس توى من الش ك المهني طيلة أعمال
التدقيق ،كما أننا نقوم بالتالي :


تحديد وتقييم مخاطر اﻻخطاء المادية في البيانات المالية ،س واء كانت ناتجة عن اﻻحتيال أو الخطأ ،وتﺻ ميم وتنفيذ إجراءات التدقيق
المﻼئمة التي تتجاوب مﻊ تلك المخاطر ،والحﺻ ول على أدلة التدقيق الكافية والمﻼئمة لتوفر لنا أس اس ا ﻹبداء رأينا .إن مخاطر عدم
اكتش اف الفروقات المادية الناتجة عن اﻻحتيال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث أن اﻻحتيال قد يش مل تواطؤ ،أو
تزوير ،أو حذوفات مقﺻودة ،أو عرض خاطئ أو تجاوز ﻹجراءات الرقابة الداخلية.



استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عﻼقة بالتدقيق لغرض تﺻميم إجراءات التدقيق المﻼئمة حسب الظروف ،ولكن ليس لغرض
ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.



تقييم مﻼئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واﻹيضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة الشركة.



اﻻستنتاج حول مﻼءمة استخدام اﻹدارة لﻸسس المحاسبية في تحقيق مبدأ اﻻستمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق التي حﺻلنا عليها ،سوف
نقرر فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على تحقيق
اﻻس تمرارية ،وإذا ما توﺻ لنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،فإن علينا أن نلفت اﻻنتباه ض من تقرير مراقب الحس ابات إلى اﻹيض احات
المتعلقة بها ض من البيانات المالية ،أو في حالة ما إذا كانت تلك اﻹيض احات غير مﻼئمة ،لتعديل رأينا .إن اس تنتاجاتنا س وف تعتمد على
أدلة التدقيق التي حﺻ لنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومﻊ ذلك ،فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مس تقبلية قد تؤدي إلى عدم
قدرة الشركة على تحقيق اﻻستمرارية.



تقييم اﻹطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى ،بما في ذلك اﻹفﺻ احات ،وفيما إذا كانت تلك البيانات المالية
تعكس المعامﻼت واﻷحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

إننا نتواﺻ ل مﻊ المس ؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ﻷعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك
أية أوجه قﺻور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.
لقد قمنا بتزويد المس ؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخﻼقية المهنة المتعلقة باﻻس تقﻼلية ،وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا واﻷمور
اﻷخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استقﻼليتي ،أو حيثما وجدت ،والحماية منها.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات اﻷخرى
برأينا أن الش ركة تمس ك حس ابات منتظمة ،وأن البيانات المالية مﻊ تقرير مجلس اﻹدارة للش ركة فيما يتعلق بالبيانات المالية متفقة مﻊ ما هو
وارد في دفاتر الش ركة .وأننا قد حﺻ لنا على المعلومات والتفس يرات التي رأيناها ض رورية ﻷداء مهام التدقيق ،وأن الش ركة تمس ك حس ابات
منتظمة ،وأن الجرد أجري وفقا لﻸﺻول المرعية ،وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقﻊ خﻼل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2016مخالفات ﻷحكام قانون الش ركات رقم  1لس نة  2016وﻻئحته التنفيذية والتعديﻼت الﻼحقة لهما أو لعقد التأس يس والنظام اﻷس اس ي
للشركة على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها.
برأيينا كذلك ،انه لم يرد الى علمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط اﻷوراق المالية
والتعديﻼت الﻼحقة وﻻئحته التنفيذية خﻼل الس نة المالية المنتهية في  31ديس مبر  2017على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للش ركة أو
نتائج أعمالها.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان المركز المالﻲ
كما ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
الموجـــودات
الموجودات المتداولة:
نقد ونقد معادل
ودائﻊ ﻷجل
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:
موجودات مالية متاحة للبيﻊ
مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

2017

2016

إيضاح
3
4
5

3,212,636
50,000
173,692
3,436,328

7,596,070
550,001
177,471
8,323,542

6
7
8

9,645,863
66,683
9,712,546
13,148,874

3,386,621
375,002
64,241
3,825,864
12,149,406

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي اختياري
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
أرباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

9

117,974
117,974

91,873
91,873

10

240,837
240,837
358,811

160,021
160,021
251,894

11
12
13

10,000,000
1,142,681
200,289
48
1,447,045
12,790,063
13,148,874

10,000,000
1,036,071
200,289
125,002
536,150
11,897,512
12,149,406

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (22تشكل جزءا من البيانات الماليـة.

الشيخ أحمد دعيج جابر الﺻباح
رئيس مجلس اﻹدارة
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان اﻷرباح أو الخسائر
للسنة المنتهية ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
إيضاح
إيرادات عموﻻت من التداول في بورﺻة الكويت
إيرادات عموﻻت من التداول في اﻷسواق العربية والعالمية
عموﻻت إلى بورﺻة الكويت
ﺻافي إيرادات العموﻻت
مﺻاريف عمومية وإدارية
أرباح )خسائر( من العمليات
ﺻافي أرباح اﻻستثمارات
خسائر اﻹنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيﻊ
إيرادات فوائد
إيرادات أخرى
ربح السنة قبل حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحﺻة الزكاة ومكافأة
أعضاء مجلس اﻹدارة
حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حﺻة الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة
ربح السنة

15
16
17

14

2017
1,695,639
6,640
)(508,692
1,193,587
)(927,516
266,071
133,984
658,798
7,243

704,216
11,817
)(211,265
504,768
)(792,609
)(287,841
70,833
)(7,031
119,530
113,238

1,066,096
)(9,595
)(11,496
)(27,500
1,017,505

8,729
)(79

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (22تشكل جزءا من البيانات الماليـة.

4

2016

8,650

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان اﻷرباح أو الخسائر والدخل الشامل اﻵخر
للسنة المنتهية ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
2017
1,017,505

ربح السنة
الخسارة الشاملة اﻷخرى :
بنود ممكن أن يعاد تﺻنيفها ﻻحقا ً إلى اﻷرباح أو الخسائر
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيﻊ
المعكوس نتيجة بيﻊ موجودات مالية متاحة للبيﻊ
المعكوس نتيجة اﻹنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيﻊ
الخسارة الشاملة اﻷخرى للسنة
مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة

48
)(125,002
)(124,954

)(10,734
)(427
)(11,161

892,551

)(2,511

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (22تشكل جزءا من البيانات الماليـة.

5

2016
8,650

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان التغيرات ﻓﻲ حقوق الملكية
للسنة المنتهية ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(

الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2015
زيادة رأس المال
مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل للسنة
المحول لﻼحتياطي القانوني
الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2016
مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل للسنة
المحول لﻼحتياطي القانوني
الرصيد كما ﻓﻲ  31ديسمبر 2017

رأس المال
3,225,000
6,775,000
10,000,000
10,000,000

إحتياطي
اختياري
200,289
200,289
200,289

إحتياطي
قانوني
1,035,198
873
1,036,071
106,610
1,142,681

التغيرات التراكمية
في القيمة العادلة
136,163
)(11,161
125,002
)(124,954
48

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (22تشكل جزءا من البيانات الماليـة.

6

أرباح مرحلة
528,373
8,650
)(873
536,150
1,017,505
)(106,610
1,447,045

المجمــوع
5,125,023
6,775,000
)(2,511
11,897,512
892,551
12,790,063

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان التدﻓقات النقدية
للسنة المنتهية ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
إيضاح
التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية :
ربح السنة قبل حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحﺻة الزكاة ومكافأة
أعضاء مجلس اﻹدارة
تسويـات :
استهﻼكات
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة
ﺻافي أرباح اﻻستثمارات
خسائر اﻹنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيﻊ
إيرادات فوائد
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة
ربح من بيﻊ ممتلكات ومعدات

2017

2016

1,066,096

8,729

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى
النقد الناتج من )المستخدم في( العمليات
المدفوع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
ﺻافي النقد الناتج من )المستخدم في( اﻷنشطة التشغيلية

31,448
94,964
)(133,984
)(658,798
)(3,256
396,470

35,033
16,789
)(70,833
7,031
)(119,530
)(9,412
)(56,180
)(188,373

50,785
)(26,914
420,341
)(79
)(10,892
409,370

)(29,030
)(28,461
)(245,864
)(2,017
)(1,573
)(249,454

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية :
ودائﻊ ﻷجل
شراء موجودات مالية متاحة للبيﻊ
المحﺻل من بيﻊ موجودات مالية متاحة للبيﻊ
شراء ممتلكات ومعدات
المحﺻل من بيﻊ ممتلكات ومعدات
توزيعات أرباح مستلمة
فوائد مستلمة
ﺻافي النقد )المستخدم في( الناتج من اﻷنشطة اﻻستثمارية

500,001
)(6,259,194
383,984
)(29,387
611,792
)(4,792,804

3,756,124
)(3,385,113
224,394
)(6,138
56,180
31,134
143,212
819,793

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية :
ﺻافي الحركة في حساب بنكي مقيد
المحﺻل من زيادة رأس المال
ﺻافي النقد )المستخدم في( الناتج من اﻷنشطة التمويلية

)(423,556
)(423,556

6,775,000
6,775,000

ﺻافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل
نقد ونقد معادل في بداية السنة
نقد ونقد معادل في نهاية السنة

)(4,806,990
7,596,070
2,789,080

7,345,339
250,731
7,596,070

3

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (22تشكل جزءا من البيانات الماليـة.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 - 1التأسيس والنشاط
تأس س ت ش ركة التجاري للوس اطة المالية )الش ركة( كش ركة مس اهمة كويتية مقفلة موثقة لدى وزارة العدل إدارة التس جيل العقاري
والتوثيق بموجب عقد تأس يس ونظام أس اس ي رقم  /1482جلد  3بتاريخ  2ديس مبر  1984وآخر تعديﻼتهما بتاريخ  19س بتمبر
 2016والمؤشرعليها في السجل التجاري تحت رقم  38920لدى وزارة التجارة والﺻناعة.
إن أنشطة الشركة اﻷساسية هي:
 القيام بأعمال الوساطة في اﻷوراق المالية المقبول تداولها في بورﺻة الكويت واﻷسواق العربية والعالمية كافة. استثمار أموالها )والتي ﻻ تزيد عن نﺻف مجموع رأس مالها واحتياطياتها( في أسهم استثمار طويل اﻷمد بشرط الحﺻول مسبقا ًعلى تﺻريح بذلك من الجهات الرقابية وأيضا للشركة حق اﻻستثمار في بيﻊ وشراء العقارات.
 البيﻊ والشراء واﻻكتتاب في الﺻكوك والسندات وذلك لحساب الشركة فقط.إن الشركة تابعة للبنك التجاري الكويتي – ش.م.ك.ع") .الشركة اﻷم"(.
إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب ،25879 :.الﺻفاة – 13119 ،دولة الكويت.
إن إجمالي عدد موظفي الشركة كما في  31ديسمبر  2017هو  40موظف ) 48 – 2016موظف(.
تمت الموافقة علـ ى إﺻدار البيانات المالية من قبل مجلس اﻹدارة بتاريـ خ  7فبراير  .2018إن الجمعية العامة السنوية للمساهمين
لديها ﺻﻼحية تعديل تلك البيانات المالية بعد إﺻدارها .
 - 2السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الﺻادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،وتتلخص السياسات
المحاسبية الهامة فيما يلي:
أ  -أسس اﻹعداد:
يتم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيس ية للش ركة ،ويتم إعدادها على أس اس مبدأ التكلفة التاريخية فيما
عدا بعض الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة والتي تدرج بقيمتها العادلة.
تس تند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل الس لﻊ والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبلغ المس تلم عن
بيﻊ اﻷﺻل أو المدفوع لسداد اﻹلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اﻹدارة إجراء بعض اﻵراء والتقديرات واﻻفتراض ات في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة .لقد تم اﻹفﺻاح عن اﻵراء والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم 2
)م(.
المعايير الصادرة وجارية التأثير
إن الس ياس ات المحاس بية المس تخدمة في إعداد البيانات المالية مماثلة لتلك المطبقة في الس نة الس ابقة باس تثناء التغيرات الناتجة عن
تطبيق بعض التعديﻼت مﻊ معيار المحاسبة الدولي التالي كمـا في  1يناير :ٍ 2017
تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) – (7مبادرة اﻻفﺻاحات
إن التعديﻼت على هذا المعيار والتي تس ري على الفترات الس نوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ،2017تتطلب من المنش أة بتقديم
إفﺻ احات تتيح لمس تخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات الناش ئة من أنش طة التمويل ،بما في ذلك التغيرات النقدية
والغير نقدية.
إن التعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي أعﻼه ليس له أي تأثير مادي على البيانات المالية.
المعايير الصادرة وغير جارية التأثير
إن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إﺻدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ولم يتم تطبيقها من قبل الشركة:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) – (9اﻷدوات المالية
يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم - 39
اﻷدوات المالية :التحقق والقياس .إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9يحدد الكيفية التي يجب على المنش أة أن تﺻ نف وتقيس
أدواتها المالية وأن تتض من نموذج الخس ارة المتوقﻊ الجديد ﻹحتس اب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات نموذج محاس بة
التغطية الجديد ،كما يوضح المبادىء في التحقق ولمدة التحقق لﻸدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم ).(39
 يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ،(9كافة الموجودات المالية المدرجة ،أن يتم قياس ها ﻻحقا ً بالتكلفة المطفأة أو القيمةالعادلة )من خﻼل اﻷرباح أو الخس ائر أو من خﻼل الدخل الش امل اﻵخر( وذلك بنا ًء على اﻻحتفاظ باﻷﺻ ل المالي ض من نموذج
أعمال يتم تحقيق هدفه من خﻼل تحﺻيل التدفقات النقدية التعاقدية.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 بالنس بة للمطلوبات المالية ،فإن أهم أثر للمعيار الدولي التقارير المالية رقم ) (9يتعلق بالحاﻻت التي يتم فيها أخذ خيار القيمةالعادلة :حيث يتم إدراج التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المﺻنفة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر الخاﺻة
بالتغيرات في مخاطر اﻻئتمان لتلك اﻻلتزامات في الدخل الش امل اﻵخر )وليس في الربح أو الخس ارة( إﻻ إذا أدى ذلك إلى عدم
تطابق محاسبي.
 فيما يتعلق باﻻنخفاض قيمة الموجودات المالية ،يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9نموذج "الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة"وذلك بنا ًء على مفهوم إثبات مخﺻ ص للخس ائر المتوقعة عند بدء العقد .حيث أنه ﻻ ينبغي اﻻنتظار ليكون هناك دليل موض وعي
على اﻻنخفاض في القيمة وذلك لﻼعتراف بخسائر اﻻئتمان.
 بالنس بة لمحاس بة التحوط ،يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9تعديﻼت جوهرية تس مح بالبيانات المالية لتعکس بش کلأفضل کيفية تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر عند تغطية المخاطر المالية وغير المالية.
 إن اﻹعتراف وإلغاء اﻹعتراف بالمخﺻﺻات لم يتم تغييره عن معيار المحاسبة الدولي رقم ).(39تتوقﻊ اﻹدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9في البيانات المالية للش ركة عندما يﺻ بح إلزاميا ولن يقوم بإعادة
إدراج معلومات المقارنة .إن اﻹدارة تقوم حاليا ً بتقييم اﻷثر الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على البيانات المالية للش ركة
وذلك اس تنادا إلى تحليل الموجودات والمطلوبات المالية للش ركة كما في  31ديس مبر  2017على أس اس الحقائق والظروف القائمة
في ذلك التاريخ .وبش كل عام ،ﻻ تتوقﻊ الش ركة أن يكون هناك أي تأثير جوهري على بيان المركز المالي وحقوق الملكية ،باس تثناء
تأثير تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9والمتعلق باﻹنخفاض في القيمة.
إن اس تثمارات أس هم الملكية غير المدرجة والمﺻ نفة كاس تثمارات متاحة للبيﻊ والمدرجة بالقيمة العادلة والمؤهلة للتﺻ نيف بالقياس
"بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش امل اﻵخر" بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ومﻊ ذلك ،إن اﻷرباح أو الخس ائر
المتراكة في التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لن يتم إعادة تدويرها إلى اﻷرباح أو الخس ائر كما في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  ،9والذي يختلف عن المعالجة الحالية .إن ذلك سوف يؤثر على اﻷرباح أو الخسائر والدخل الشامل اﻵخر للشركة ولكن
لن يؤثر على مجموع الدخل الش امل .إن جميﻊ الموجودات والمطلوبات المالية اﻷخرى للش ركة س وف يس تمر قياس ها على نفس
اﻷسس كما هي حاليا طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .39
فيما يتعلق باﻹنخفاض ،تتوقﻊ اﻹدارة تطبيق النموذج المبس ط لﻼعتراف بالخس ائر اﻻئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة
بالتكلفة المطفأة .على الرغم من أن اﻹدارة تقوم حال يا بتقييم مدى هذا التأثير ،فإنها تتوقﻊ أن تطبيق نموذج الخس ائر اﻻئتماني ة
المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (9س يؤدي إلى اﻹعتراف المبكر بخس ائر ائتمان .غير أنه ليس من العملي تقديم تقدير
معقول لهذا اﻷثر إلى أن يتم اﻻنتهاء من المراجعة التفﺻيلية لهذا اﻷثر.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) – (15اﻻيرادات الناتجة من العقود مﻊ العمﻼء
يس ري هذا المعيار على الفترات الس نوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018والذي يحدد إطار ش امل لكيفية وتوقيت وأحقية
اﻻعتراف باﻹيرادات .سوف يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه:
 معيار المحاسبة الدولي رقم ) – (18اﻹيرادات
 معيار المحاسبة الدولي رقم ) – (11عقود اﻷنشاء
 تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) – (13برامج وﻻء العمﻼء.
 تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) – (15إتفاقيات بناء العقارات.
 تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ) – (18الموجودات المحولة من العمﻼء.
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ) – (31إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامﻼت مقايضة.
ينطبق هذا المعيار على جميﻊ اﻹيرادات الناتجة من العقود مﻊ العمﻼء )مﻊ مبدأ أس اس ي يس تند إلى نموذج من خمس خطوات( ،إﻻ إذا
كانت الع قود في نطاق المعايير اﻷخرى .كما توفر متطلباتها نموذجا لﻼعتراف وقياس اﻷرباح والخس ائر الناتجة من اس تبعاد بعض
الموجودات غير المالية ،بما في ذلك الممتلكات والعقارات والمعدات والموجودات غير الملموس ة .إن المعيار س يحدد مجموعة ش املة
من متطلبات اﻹفﺻاح المتعلقة بالطبيعة ،المدى والتوقيت وكذلك أي عدم تأكد لﻺيرادات والتدفقات النقدية المتعلقة بها مﻊ العمﻼء.
تتوقﻊ إدارة الشركة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (15في البيانات المالية للشركة عندما يﺻبح إلزاميا.
بناء على المعالجة المحاسبية الحالية لمﺻادر اﻹيرادات الرئيسية للشركة) ،إيضاح ) 2ح(( ،ﻻ تتوقﻊ اﻹدارة أن تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالي رقم  15س وف ينتج عنه تأثير مادي على المركز المالي للش ركة و /أو أداءها المالي ،بعيدا عن تقديم إفﺻ احات أكثر
شموﻻ حول معامﻼت اﻹيرادات للشركة.
ب  -اﻷدوات المالية:
تقوم الش ركة بتﺻ نيف أدواتها المالية "كموجودات مالية" و"مطلوبات مالية" .يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما
تكون الشركة طرفا في اﻷحكام التعاقدية لتلك اﻷدوات.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
يتم تﺻ نيف اﻷدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمض مون اﻹتفاقية التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واﻷرباح والخس ائر
التي تتعلق باﻷداة المالية المﺻ نفة كمطلوبات تدرج كمﺻ روف أو إيراد .إن التوزيعات على حاملي هذه اﻷدوات المالية المﺻ نفة
كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية .يتم إظهار اﻷدوات المالية بالﺻافي عندما يكون للشركة حق قانوني ملزم لتسديد
الموجودات والمطلوبات بالﺻافي وتنوي السداد إما بالﺻافي أو ببيﻊ الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
تتض من الموجودات والمطلوب ات الم الي ة الم درج ة في بي ان المركز الم الي النق د والنق د المع ادل ،والودائﻊ ﻷج ل ،والم دينين،
والموجودات المالية المتاحة للبيﻊ ،والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة والدائنين.
الموجودات المالية
 - 1النقد والنقد المعادل:
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد في الﺻ ندوق ولدى البنوك والودائﻊ تحت الطلب لدى البنوك واﻻس تثمارات قﺻ يرة اﻷجل
عالية الس يولة والتي تس تحق خﻼل فترة  3ش هور أو أقل من تاريخ اﻹيداع والقابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد والتي
تتعرض لمخاطر غير مادية من حيث التغيرات في القيمة.
 -2المدينون:
يمثل المدينون المبالغ المس تحقة من العمﻼء عن بيﻊ بض ائﻊ أو خدمات منجزة ض من النش اط اﻹعتيادي ،ويتم اﻹعتراف مبدئيا
بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة بإس تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقﺻ ا مخﺻ ص اﻹنخفاض في
القيمة .يتم إحتس اب مخﺻ ص اﻹنخفاض في قيمة المدينين التجاريين عندما يكون هناك دليل موض وعي على أن الش ركة غير
قادرة على تحﺻ يل ديونها خﻼل المدة اﻷﺻ لية للمدينين .تكمن الﺻ عوبات المالية الجوهرية للمدينين في إحتمال تعرض المدين
لﻺفﻼس أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم اﻻنتظام في الس داد أو عدم الس داد ،وتدل تلك المؤش رات على أن أرﺻ دة المدينين
التجاريين قد إنخفض ت قيمتها بﺻ فة دائمة .إن قيمة المخﺻ ص هي الفرق بين القيمة الدفترية لﻸﺻ ل والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المس تقبلية المتوقعة مخﺻ ومة بإس تخدام معدل الفائدة الفعلي اﻷﺻ لي .يتم تخفيض القيمة الدفترية لﻸﺻ ل من خﻼل
إس تخدام حس اب مخﺻص ،ويتم اﻹعتراف بمبلغ الخس ارة في بيان اﻷرباح أو الخس ائر .في حال عدم تحﺻ يل أرﺻدة المدينين
التجاريين ،يتم شطب هذه اﻷرﺻدة مقابل حساب المخﺻص المتعلق بالمدينين التجاريين ،إن السداد الﻼحق للمبلغ السابق شطبه
يدرج من خﻼل بيان اﻷرباح أوالخسائر.
 -3اﻻستثمارات المالية:
التحقق المبدئي والقياس
تقوم الشركة بتﺻنيف استثماراتها المالية التي تخضﻊ لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39ضمن الفئات التالية :موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر ،وموجودات مالية متاحة للبيﻊ .إن هذه التﺻنيفات تعتمد على الغرض من شراء هذه
اﻻستثمارات ويحدد من قبل اﻹدارة عند التحقق المبدئي لها.
أ(

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر:
تتض من هذه الفئة بندين فرعيين هما :موجودات مالية محتفظ بها لغرض التداول وموجودات مالية تم تﺻ نيفها بالقيمة
العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر عند اﻻقتناء.
يتم التﺻنيف كأﺻل مالي محتفظ به لغرض التداول إذا تم اقتناؤه أساسا لغرض بيعه في المدى القﺻير أو إذا كان جزءاً
من محفظة اس تثمارات مالية مدارة ولها اتجاه فعلي حالي نحو تحقيق أرباح في المدى القﺻ ير أو إذا كان مش تقة فعالة
كأداة تحوط ولم يتم تﺻنيفها.
يتم تبويب اﻷﺻ ل المالي كمﺻ نف بالقيمة العادلة من قبل اﻹدارة عند التحقق المبدئي إذا كان ذلك التﺻ نيف يلغي أو يقلل
بش كل كبير عدم التوافق في طريقة القياس أو التحقق الذي قد ينش أ بخﻼف ذلك ،أو إذا كان مداراً ويتم تقييم أدائه وإعداد
تقارير داخلية عنه على أساس القيمة العادلة وفقا ﻹدارة مخاطر موثقة أو استراتيجية استثمارية.

ب( الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ :
إن الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ ليس ت من مش تقات الموجودات المالية وهي إما قد تم تﺻ نيفها في هذه الفئة أو أنها
غير متضمنة في أي من التﺻنيفات اﻷخرى.
يتم قيد عمليات شراء وبيـ ﻊ هذه الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة – وهو التاريخ الذي التزمت فيه الشركة بشراء
أو بيﻊ الموجودات .يتم قيد الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف.
القياس الﻼحق:
بعد التحقق المبدئي ،يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخس ائر والموجودات المالية
المتاحة للبيﻊ بالقيمة العادلة .إن القيم العادلة للموجودات المالية المسعرة مبنية على أسعار آخر أمر شراء .يتم إحتساب
القيمة العادلة للموجودات المالية التي ﻻ تمارس نش اطها في س وق نش ط )أو اﻷوراق المالية غير المدرجة( من قبل
الش ركة عن طريق إس تخدام أسس التقييم .تتض من أسس التقييم إس تخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ﻷدوات
مالية أخرى مش ابهة ،واﻻعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخﺻ ومة ،وإس تخدام نماذج تس عير الخيارات التي تعكس
ظروف المﺻدر المحددة.
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يتـ م إثبات أية أرباح وخسائر محققة أو غير محققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أوالخسائر في
بيان اﻷرباح أو الخس ائر .ويتم إدراج اﻷرباح والخس ائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات
المالية المتاحة للبيﻊ في التغيرات التراكمية فـ ي القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اﻵخر .فيما عدا فروق تحويل العملة
اﻷجنبية ﻷدوات الدين المالية والمﺻ نفة كموجودات مالية متاحة للبيﻊ ،حيث يتم إدراج تلك الفروق في بيان اﻷرباح أو
الخسائر المجمﻊ ،مﻊ إدراج التغيرات اﻷخرى في قيمتها العادلة في التغيرات التراكمية فـ ي القيمة العادلة ضمن الدخل
الشامل اﻵخر.
في حالة عدم توافر طريقة موثوق بها لقياس الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ ،يتم إدراجها بالتكلفة ناقﺻ ا خس ائر
اﻹنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
في حالة إستبعاد أو إنخفاض قيمة أﺻل مالي متاح للبيﻊ ،فإنه يتم تحويل أية تغييرات سابقة في القيمة العادلة والتي سبق
تسجيلها في الدخل الشامل اﻵخر إلى بيان اﻷرباح أو الخسائر.
إلغاء اﻻعتراف:
يتم إلغاء اﻹعتراف باﻷﺻل المالي )كليا أو جزئيا( في إحدى هاتين الحالتين:
أ .عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إستﻼم التدفقات النقدية من هذا اﻷﺻل المالي ،أو،
ب .عندما تحول الشركة حقها في إستﻼم التدفقات النقدية من اﻷﺻل مالي ،وذلك في الحاﻻت التالية:
 .1إذا تم تحويل جميﻊ المخاطر والعوائد الخاﺻة بملكية اﻷﺻل المالي من قبل الشركة.
 .2عندما ﻻ يتم تحويل جميﻊ المخاطر والعوائد لﻸﺻل المالي أو اﻻحتفاظ بها ،ولكن تم تحويل السيطرة على اﻷﺻل.
عندما تحتفظ الشركة بالسيطرة ،فيجب عليها إدراج اﻷﺻل المالي بحدود نسبة مشاركتها فيه.
اﻹنخفاض في القيمة:
في نهاية كل فترة مالية ،تقوم الش ركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موض وعي على وجود إنخفاض في قيمة أحد
الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية .في حالة اﻷوراق المالية المﺻ نفة كموجودات مالية متاحة للبيﻊ،
فإن أي إنخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة لﻸﺻل المالي بحيث يﺻبح اقل من تكلفة اﻷﺻل المالي يؤخذ في
اﻹعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في القيمة .يتم تقييم اﻻنخفاض الجوهري مقابل التكلفة اﻷﺻ لية لﻸﺻ ل
المالي ،ويتم تحديد اﻻنخفاض المطول على أساس الفترة التي إنخفضت فيها القيمة العادلة عن التكلفة اﻷﺻلية .في حالة
وجود أي دليل على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيﻊ فإن إجمالي الخس ارة التراكمية – الفرق
بين تكلفة اﻹقتناء والقيمة العادلة الحاليـة مخﺻوما منها أي خسائر إنخفاض في القيمة لهذه الموجودات المالية والتي سبق
اﻹعتراف بها في بيان اﻷرباح أو الخس ائر– تحول من الدخل الش امل اﻵخر إلى بيان اﻷرباح أو الخس ائر .إن خس ائر
اﻹنخفاض في القيمة المعترف بها في بيان اﻷرباح أو الخس ائر ﻷدوات الملكية والمﺻ نفة كموجودات مالية متاحة للبيﻊ
ﻻ يتم عكسها من خﻼل بيان اﻷرباح أو الخسائر ،بالنسبة ﻷوراق الدين ،يتضمن دليل وجود انخفاض في القيمة ﺻعوبات
مالية للمﺻ در او الطرف المقابل ،كس ر العقد ،التأخير أو التقﺻ ير في س داد الفوائد واﻷﺻ ل ،أﺻ بح من المحتمل دخول
المقترض في اﻹفﻼس أو إعادة تنظيم مالي أو عدم وجود س وق نش ط لﻸﺻ ل المالي .إن مبلغ المخﺻ ص هو الفرق بين
القيمة الدفترية لﻸﺻ ل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المس تقبلية المقدرة ،مخﺻ ومة بمعدل الفائدة الفعلي اﻷﺻ لي .بينما
يتم عكس خس ائر اﻻنخفاض في القيمة ﻻس تثمار أدوات الدين المﺻ نفة كموجودات مالية متاحة للبيﻊ من خﻼل بيان
اﻷرباح أو الخس ائر عند وجود أدلة موض وعية على أن أس باب الزيادة في القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية ترتبط
بأحداث ﻻحقة ﻻحتساب خسائر اﻻنخفاض في القيمة المعترف بها مسبقا.
المطلوبات المالية
 - 1الدائنون:
يمثل بند الدائنون اﻹلتزام لس داد قيمة خدمات التي تم ش راؤها ض من النش اط اﻻعتيادي .يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا
بالقيمة العادلة وتقاس ﻻحقا بالتكلفة المطفأة بإس تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تﺻ نيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا
كان السداد يستحق خﻼل سنة أو أقل ،وبخﻼف ذلك ،يتم تﺻنيفها كمطلوبات غير متداولة.
يتم إلغاء اﻹعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء اﻹلتزام مقابل المطلوبات .عندما يتم اس تبدال المطلوبات المالية
الحالية بأخرى من نفس المقرض بش روط مختلفة جوهريا أو تعديل ش روط المطلوبات المالية الحالية بش كل جوهري .يتم معاملة
التبديل أو التغيير كإلغاء اعتراف ﻷﺻ ل اﻻلتزام وادراج التزام جديد ،ويتم ادراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الﺻ لة في بيان
اﻷرباح أو الخسائر.
مقاﺻة الموجودات والمطلوبات المالية:
يتم مقاﺻة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادراج ﺻافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني واجب النفاذ
حاليا لمقاﺻة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الﺻافي او لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
جـ -الممتلكات والمعدات:
تتض من التكلفة المبدئية للممتلكات والمعدات س عر الش راء وأي تكاليف مباش رة مرتبطة بإيﺻ ال تلك الموجودات إلى موقﻊ
التش غيل وجعلها جاهزة للتش غيل .يتم عادة إدراج المﺻ اريف المتكبدة بعد تش غيل الممتلكات والمعدات ،مثل اﻹﺻ ﻼحات
والﺻيانة والفحص في بيان اﻷرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبد هذه المﺻاريف فيها.
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في الحاﻻت التي يظهر فيها بوضوح أن المﺻاريف قد أدت إلى زيادة في المنافﻊ اﻹقتﺻادية المستقبلية المتوقﻊ الحﺻول عليها
من إس تخدام إحدى الممتلكات والمعدات إلى حد أعلى من معيار اﻷداء المحدد أس اس اً ،فإنه يتم رس ملة هذه المﺻ اريف كتكلفة
إضافية على الممتلكات والمعدات.
ﻊ أوإنهاء خدمة
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقﺻ ا اﻻس تهﻼك المتراكم وخس ائر اﻹنخفاض في القيمة .عند بيـ
الموجودات ،يتم إس تبعاد تكلفتها واس تهﻼكها المتراكم من الحس ابات ويدرج أي ربح أو خس ارة ناتجة عن إس تبعادها في بيان
اﻷرباح أو الخسائر.
يتم إحتساب اﻻستهﻼك بطريقة القسط الثابت على مدى اﻷعمار  /اﻹنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والمعدات كما يلي:
سنـــوات
5
5
5

فئة الموجودات
أثاث ومفروشات ومعدات
أجهزة حاسب ا ّلي
سيارات

يتم مراجعة العمر اﻹنتاجي وطريقة اﻻس تهﻼك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة اﻻس تهﻼك تتفقان مﻊ نمط المنافﻊ اﻹقتﺻ ادية
المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم إلغاء اﻻعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتﺻادية متوقعة من اﻻستعمال المستمر
لتلك الموجودات.
د  -إنخفاض قيمة الموجودات:
في نهاية الفترة المالية ،تقوم الش ركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على إنخفاض في قيمة
تلك الموجودات .إذا كان يوجد دليـ ل على اﻹنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة لﻼسترداد للموجودات ﻹحتساب خسائر اﻹنخفاض
في القيمة) ،إن وجدت( إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لﻼسترداد ﻷﺻل منفرد ،يجب على الشركة تقدير القيمة القابلة
لﻼسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها اﻷﺻل.
إن القيمة القابلة لﻼس ترداد هي القيمة العادلة ناقﺻ ا تكاليف البيﻊ أو القيمة المس تخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة المس تخدمة
لﻸﺻ ل من خﻼل خﺻ م التدفقات النقدية المس تقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق س عر الخﺻ م المناس ب .يجب أن
يعكس سعر الخﺻم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باﻷﺻل.
إذا كانت القيمة القابلة لﻼسترداد المقدرة لﻸﺻل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لﻸﺻل ،فإنه يجب تخفيض القيمة
الدفترية لﻸﺻ ل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لﻼس ترداد .يجب اﻹعتراف بخس ارة اﻹنخفاض في القيمة مباش رة في
بيان اﻷرباح أو الخس ائر ،إﻻ إذا كانت القيمة الدفترية لﻸﺻ ل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خس ارة إنخفاض قيمة
اﻷﺻل كإنخفاض إعادة تقييم.
عند عكس خس ارة اﻹنخفاض في القيمة ﻻحقا ،تزداد القيمة الدفترية لﻸﺻ ل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة
القابلة لﻼس ترداد .يجب أن ﻻ يزيد المبلغ الدفتري بس بب عكس خس ارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان س يحدد لو
أنه لم يتم اﻹعتراف بأية خسارة من إنخفاض قيمة اﻷﺻل )أو وحدة توليد النقد( خﻼل السنوات السابقة .يجب اﻹعتراف بعكس
خس ارة اﻹنخفاض في القيمة مباش رة في بيان اﻷرباح أو الخس ائر إﻻ إذا كانت القيمة الدفترية لﻸﺻ ل معاد تقييمها وفي هذه
الحالة يجب معالجة عكس خسائر اﻹنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
هـ  -مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم إحتس اب مخﺻ ص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع اﻷهلي وعقود الموظفين .إن هذا
اﻹلتزام غير الممول يمثل المبلغ المس تحق لكل موظف ،فيما لو تم إنهاء خدماته فـ ي نهاية الفترة المالية ،والذي يقارب القيمة
الحالية لهذا اﻹلتزام النهائي.
و  -رأس المال:
تﺻنف اﻷسهم العادية كحقوق ملكية.
ز  -المخﺻﺻات:
يتم اﻹعتراف بالمخﺻ ص فقط عندما يكون على الش ركة إلتزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدث س ابق يكون من المرجح
معه أن يتطلب ذلك تدفقا ﺻ ادرا للموارد اﻹقتﺻ ادية لتس وية اﻹلتزام ،مﻊ إمكانية إجراء تقدير موثـ وق لمبلغ اﻹلتزام .ويتم
مراجعة المخﺻ ﺻ ات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها ﻹظهار أفض ل تقدير حالي .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود
ماديا ،فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخﺻ ص هو القيمة الحالية للمﺻ اريف المتوقعة لتس وية اﻹلتزام .ﻻ يتم إدراج
المخﺻﺻات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
ح-

تحقق اﻹيراد:
يتض من اﻹيراد القيمة العادلة للمبالغ المس تلمة أو المدينة عن بيﻊ الموجودات المالية أو تقديم خدمات ض من النش اط اﻹعتيادي
للشركة.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
تقوم الش ركة بالتحقق من اﻹيرادات عندما يكون من الممكن قياس ها بﺻ ورة موثوق بها ،وأنه من المرجح أن المنافﻊ المس تقبلية
اﻹقتﺻادية سوف تتدفق للشركة ،وأن بعض الخﺻائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات الشركة كما هو مذكور أدناه .إن مبالغ
اﻹيرادات ﻻ تعتبر موثوق بها إلى أن يتم حل جميﻊ اﻹلتزامات المرتبطة بعملية البيﻊ والخدمات المقدمة.
 (1إيرادات العموﻻت
يكون اﻹيراد المعترف فيه هو ﺻافي مبلغ العمولة للشركة عند إكتمال ﺻفقة الوساطة.
 (2أرباح بيﻊ اﻻستثمارات
تقاس أرباح بيﻊ اﻻ ستثمارات بالفرق بين المتحﺻل من البيﻊ والقيمة الدفترية لﻼستثمار في تاريخ البيﻊ ،ويتم إدراجها في
تاريخ البيﻊ.
 (3إيرادات توزيعات اﻷرباح
يتم تحقق إيرادات توزيعات اﻷرباح عندما يثبت حق الشركة في إستﻼم تلك الدفعات.
 (4إيرادات الفوائد
تحتسب إيرادات الفوائد ،على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.
 (5اﻹيرادات والمﺻاريف اﻷخرى
يتم تحقق اﻹيرادات والمﺻاريف اﻷخرى على أساس مبدأ اﻻستحقاق.
ط  -العمﻼت اﻷجنبية:
تقيد المعامﻼت التي تتم بالعمﻼت اﻷجنبية بالدينار الكويتي وفقا ﻷس عارالﺻ رف الس ائدة بتاريخ هذه المعامﻼت .ويتم إعادة
تحويل الموجـ ودات والمطلوبات النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ﻷسعار الﺻرف
الس ائدة بذلك التاريخ .أما البنود غيرالنقدية بالعمﻼت اﻷجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ﻷس عار الﺻ رف
الس ائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة .إن البنود غير النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية المدرجة على أس اس التكلفة التاريخية ﻻ يعاد
تحويلها.
تدرج فروق التحويل الناتجة من تس ويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان اﻷرباح أو الخس ائر للفترة .أما
فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاﻷدوات المالية والمﺻ نفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو
الخس ائر فتدرج ض من أرباح أو خس ائر التغير في القيمة العادلة .إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات
الملكية المﺻ نفة كموجودات مالية متاحة للبيﻊ يتم إدراجها ض من "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الش امل
اﻵخر.
ي-

حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
يتم إحتساب حﺻة مؤ سسة الكويت للتقدم العلمي بواقﻊ  %1من ربح الشركة قبل حﺻة مؤ سسة الكويت للتقدم العلمي وحﺻ ة
الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة وبعد خﺻم المحول إلى حساب اﻹحتياطي القانوني.

ك-

حﺻة الزكاة:
يتم إحتساب حﺻة الزكاة بواقﻊ  %1مـ ن ربح الشركة قبل حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحﺻة الزكاة ومكافأة أعضاء
مجلس اﻹدارة وبعد خﺻ م توزيعات اﻷرباح النقدية المس تلمة من الش ركات المس اهمة الكويتية وذلك طبقا ً للقانون رقم  46لس نة
 2006ولمرسوم وزارة المالية رقم  58لسنة  2007والقواعد التنفيذية المنفذة لهما.

ل-

اﻷحداث المحتملة:
ﻻ يتم إدراج المطلوبات المحتملة ض من البيانات المالية إﻻ عندما يكون إس تخدام موارد إقتﺻ ادية لس داد إلتزام قانوني حالي أو
متوقﻊ نتيجة أحداث س ابقة مرجحا مﻊ إمكانية تقدير المبلغ المتوقﻊ س داده بﺻ ورة كبيرة .وبخﻼف ذلك ،يتم اﻹفﺻ اح عن
المطلوبات المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر إقتﺻاديـة مستبعـدا ً.
ﻻ يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اﻹفﺻاح عنها عندما يكون تحقيق منافﻊ إقتﺻادية نتيجة أحداث
سابقة مرجحا ً.

م-

اﻵراء والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الهامة:
إن الش ركة تقوم ببعض اﻵراء والتقديرات واﻻفتراض ات تتعلق بأس باب مس تقبلية .إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية يتطلب من اﻹدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراض ات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات
واﻹفﺻ اح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية والمبالغ المدرجة لﻺيرادات والمﺻ اريف خﻼل الس نة.
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
اﻵراء:
من خﻼل عملية تطبيق الس ياس ات المحاس بية للش ركة والمبينة في إيض اح رقم  ،2قامت اﻹدارة بإبداء اﻵراء التالية التي لها أثر
جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 -1تحقق اﻹيراد:
يتم تحقق اﻹيرادات عندما يكون هناك منافﻊ إقتﺻ ادية محتملة للش ركة ،ويمكن قياس اﻹيرادات بﺻ ورة موثوق بها .إن
تحديد خﺻائص تحقق اﻹيرادات كما هو مذكور في معيار المحاسبة الدولي رقم  18يتطلب آراء هامة.
 -2مخﺻص ديون مشكوك في تحﺻيلها:
إن تحديد قابلية اﻻسترداد للمبلغ المستحق من العمﻼء والعوامل المحددة ﻹحتساب اﻹنخفاض في قيمة المدينين تتضمن آراء
هامة.
 -3تﺻنيف الموجودات المالية:
عند إقتناء اﻷﺻ ل المالي ،تقرر الش ركة ما إذا كان س يتم تﺻ نيفه "بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أوالخس ائر" أو"متاح
للبيﻊ" .تتبﻊ الشركة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتﺻنيف موجوداتها المالية.
تقوم الشركة بتﺻنيف الموجودات المالية "بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر" إذا ما تم اقتناؤها في اﻷﺻل بهدف
تحقيق الربح القﺻ ير اﻷجل أو إذا ما تم تﺻ نيفها بالقيمة العادلة من خﻼل بيان اﻷرباح أوالخس ائر عند اﻹقتناء ،ش ريطة
إمكانية تقدير قيمتها العادلة بﺻ ورة موثوق بها .يتم تﺻ نيف جميﻊ الموجودات المالية اﻷخرى كموجودات مالية "متاحة
للبيﻊ".
 -4إنخفاض قيمة الموجودات المالية:
تتبﻊ الش ركة إرش ادات معيار المحاس بة الدولي رقم  39لتحديد إنخفاض أدوات الملكية المتاحة للبيﻊ ،والذي يتطلب آراء
هامة .وﻻتخاذ هذه اﻵراء ،تقوم الش ركة بتقييم ما إذا كان اﻹنخفاض جوهري أومطول في القيمة العادلة ما دون تكلفتها
والمﻼءة المالية وذلك ضمن عوامل أخرى ،إضافة إلى النظرة المستقبلية للمنشأة المستثمر فيها على المدى القﺻير متضمنة
عدة عوامل مثل أداء القطاع والﺻ ناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات النقدية التش غيلية والتمويلية .إن تحديد ما إذا كان
اﻹنخفاض "جوهري" أو "مطول" يتطلب آراء هامة.
التقديرات واﻻﻓتراضات:
إن اﻻفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمﺻادر الرئيسية اﻷخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير
والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديﻼت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خﻼل السنة المالية الﻼحقة هي على
الشكل التالي:
 - 1القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة:
تقوم الش ركة بإحتس اب القيمة العادلة للموجودات المالية التي ﻻ تمارس نش اطها في س وق نش ط )أواﻷوراق المالية غير
المدرجة( عن طريق إس تخدام أس س التقييم .تتض من أس س التقييم إس تخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ﻷدوات
مالية أخرى مش ابهة ،واﻻعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخﺻ ومة ،وإس تخدام نماذج تس عير الخيارات التي تعكس
ظروف المﺻدر المحددة .إن هذا التقييم يتطلب من الشركة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدﻻت
الخﺻم والتي هي عرضة ﻷن تكون غير مؤكدة.
 -2مخﺻص ديون مشكوك في تحﺻيلها:
إن عملية تحديد مخﺻ ص الديون المش كوك في تحﺻ يلها تتطلب تقديرات .إن مخﺻ ص الديون المش كوك في تحﺻ يلها يتم
إثباته عندما يكون هناك دليل موض وعي على أن الش ركة س وف تكون غير قادرة على تحﺻ يل ديونها .إن معايير تحديد
مبلغ المخﺻ ص يتض من تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث ﻻحقة .إن قيد المخﺻ ﺻ ات وتخفيض الذمم المدينة يخض ﻊ
لمـوافقة اﻹدارة.
 -3إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية:
إن اﻹنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لﻸﺻ ل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لﻺس ترداد .والذي
يمثل القيمة العادلة ناقﺻ ا ً تكاليف البيﻊ أو القيمة المس تخدمة ،أيهما أعلى .إن حس اب القيمة العادلة ناقﺻ ا ً تكاليف البيﻊ يتم
بناء على البيانات المتاحة من معامﻼت البيﻊ فى معامﻼت تجارية بحتة من أﺻ ول مماثلة أو أس عار الس وق المتاحة ناقﺻ ا ً
التكاليف اﻹضافية الﻼزمة ﻹستبعاد اﻷﺻل .يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذج خﺻم التدفقات النقدية.
تنش أ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس س نوات المقبلة ،والتي ﻻ تتض من أنش طة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم
الش ركة بها بعد ،أو أي اس تثمارات جوهرية والتي من ش أنها تعزيز أداء اﻷﺻ ل )أو وحدة توليد النقد( في المس تقبل .إن
القيمة القابلة لﻼسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخـ ﺻم المستخدم مـ ن خـ ﻼل عملية خﺻم التدفقات النقدية وكذلك
التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ﻷغراض اﻻستقراء.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 - 3نقد ونقد معادل
نقد في الﺻندوق ولدى البنوك
نقد محتفظ به كجزء من محفظة مدارة
ودائﻊ قﺻيرة اﻷجل )أ(

2017
2,358,027
854,609
3,212,636

2016
105,147
93,314
7,397,609
7,596,070

نقد ونقد معادل
ناقﺻاً :نقد لدى البنك مقيد )ب(
نقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية

3,212,636
)(423,556
2,789,080

7,596,070
7,596,070

)أ( يتراوح معدل الفائدة الفعلي على الودائﻊ قﺻ يرة اﻷجل من  %1.5إلى  %1.625س نويا ً وتس تحق تلك الودائﻊ خﻼل ثﻼثة أش هر
) 31ديسمبر  :2016تتراوح من  %1إلى  %1.6سنويا ً(.
)ب( إن النقد لدى البنك المقيد يتمثل في حساب بنكي يتم إدارته من قبل الشركة الكويتية للمقاﺻة وذلك لضمان عمليات الوساطة على
اﻷسهم المالية المدرجة في بورﺻة الكويت.
 - 4ودائﻊ ﻷجل
إن الودائﻊ ﻷجل مودعة لدى بنوك محلية وهي ﻷكثر من ثﻼثة أش هر .إن معدل الفائدة الفعلي على الودائﻊ ﻷجل  %1.875س نويا ً
) 31ديسمبر  :2016من  %1.875إلى  %2.375سنويا ً(.
تتضمن الودائﻊ ﻷجل وديعة بمبلغ  50,000دينار كويتي مرهونة مقابل خطاب ضمان مﺻدر لﺻالح بورﺻة الكويت )إيضاح .(19
 - 5مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
2017
54,246
79,422
35,435
4,541
48
173,692

مدينون تجاريون )أ(
فوائد مستحقة
مﺻاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات مستردة
ذمم موظفين

2016
80,729
32,416
56,168
6,036
2,122
177,471

)أ( كما في  31ديس مبر  ،2017إن المدينين التجاريين لم يتأخر س دادها ولم تنخفض قيمتها وتس تحق عامة خﻼل فترة  90يوم .يتمثل
المدينون التجاريون في إيرادات عموﻻت مستحقة من شركات المقاﺻة وذلك لحساب عمليات الوساطة المقدمة من قبل الشركة
إلى عمﻼئها الذين ليس لهم أية سابقة في عدم السداد .ﻻحقا ً لتاريخ البيانات المالية ،قامت الشركة بتحﺻيل مبلغ  40,959دينار
كويتي من أرﺻدة المدينون التجاريون القائمة.
إن تحليل أعمار أرﺻدة المدينون التجاريون كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كما يلي:

2017
2016

لم يتأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها
90 - 31
30 - 1
المجموع
يوم
يوم
54,246
13,287
40,959
80,729
8,879
71,850

 - 6موجودات مالية متاحة للبيﻊ
2017
1,556
9,644,307
9,645,863

أسهم ملكية – مسعرة
محفظة سندات مدارة  -غير مسعرة )أ(

2016
1,508
3,385,113
3,386,621

)أ( إن الس ندات غير المس عرة تحمل معدل فائدة س نوي يتراوح من  %4.75إلى  31) %6.50ديس مبر  :2016من  %4.75إلى
 (%6.50وتستحق خﻼل فترة من  8إلى  9سنوات.
)ب( إن الس ندات غير المس عرة مدرجة بالتكلفة ناقﺻ ا ً خس ائر اﻹنخفاض في القيمة ،نظراً لعدم وجود س وق نش ط أوعدم وجود طرق
أخرى مناس بة للتوﺻ ل إلى القيمة العادلة بﺻ ورة موثوق بها لتلك الس ندات .ﻻ يوجد س وق نش ط لتلك الموجودات المالية وتنوي
الشركة اﻹحتفاظ بها على المدى الطويل.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 - 7مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة
خﻼل السنة ،تم تﺻفية ﺻندوق ضمان عمليات الوساطة بنا ًء على قرار هيئة أسواق المال رقم  95لسنة .2016
 - 8ممتلكات ومعدات
التكلفة :
الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2016
إضافات
الرصيد كما ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
اﻻستهﻼك المتراكم :
الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2016
المحمل خﻼل السنة )إيضاح (15
الرصيد كما ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
صاﻓﻲ القيمة الدﻓترية :
الرصيد كما ﻓﻲ  31ديسمبر 2017
الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2016

أثاث ومفروشات
ومعدات

أجهزة حاسب
ا ّلي

سيارات

المجموع

416,139
416,139

264,646
33,890
298.536

29,995
29,995

710,780
33,890
744,670

388,678
5,011
393,689

239,478
20,438
259,916

18,383
5,999
24,382

646,539
31,448
677,987

22,450
27,461

38,620
25,168

5,613
11,612

66,683
64,241

 - 9دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى
دائنون
مﺻاريف مستحقة
إجازات موظفين مستحقة
مكافـآت موظفين مستحقة
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة المستحقة
زكاة مستحقة
المستحق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخﺻص أخطاء ﺻفقات بورﺻة الكويت

2017
16,856
3,320
48,706
27,500
11,496
9,595
501
117,974

2016
20,066
4,415
54,813
12,500
79
91,873

2017
160,021
94,964
)(3,256
)(10,892
240,837

2016
154,983
16,789
)(9,412
)(766
)(1,573
160,021

 - 10مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة
الرﺻيد في بداية السنة
المحمل خﻼل السنة
مخﺻص لم يعد له ضرورة
محول إلى مﺻاريف مستحقة
المدفوع خﻼل السنة
الرﺻيد في نهاية السنة

 - 11رأس المال
يتكون رأس المال المﺻ رح به والمﺻدر والمدفوع من  100,000,000س هم بقيمة إس مية  100فلس للس هم الواحد ،وجميﻊ اﻷس هم
نقدية ) 31ديسمبر  100,000,000 :2016سهم(.
 - 12إحتياطي قانوني
وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام اﻷساسي للشركة ،يتم تحويل  %10من ربح السنة قبل حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وحﺻة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة إلى حساب اﻻحتياطـ ي القانوني ،ويجوز للشركة إيقاف هذا التحويل عندما يزيد رﺻيد
اﻻحتياطي إلى  50%من رأس المال .إن هذا اﻻحتياطي غير قابل للتوزيﻊ إﻻ في الحاﻻت التي نص عليها القانون والنظام اﻷساسي
للشركة.
 - 13إحتياطي اختياري
وفقا لمتطلبات النظام اﻷساسي للشركة يتم تحويل  %10من ربح السنة قبل حﺻة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحﺻة الزكاة ومكافأة
أعض اء مجلس اﻹدارة إلى حس اب اﻻحتياطـ ي اﻻختياري ،ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية للمس اهمين بنا ًء
على اقتراح مجلس اﻹدارة في  ،2007قررت الجمعية العامة السنوية للمساهمين إيقاف التحويل إلى حساب اﻻحتياطي اﻻختياري.
 - 14الجمعية العمومية والتوزيعات المقترحة وأسهم المنحة ومكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة
إقترح مجلس اﻹدارة توزيﻊ أرباح نقدية بواقﻊ  2فلس لكل س هم بمبلغ  200,000دينار كويتي وتوزيﻊ أس هم منحة بواقﻊ  3س هم لكل
 100س هم بإجمالي  3,000,000س هم ومكافأة أعض اء مجلس إدارة بمبلغ  27,500دينار كويتي للس نة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  .2017إن تلك اﻹقتراحات تخضﻊ لموافقة الجمعية العامة السنوية للمساهمين.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
وافقت الجمعية العمومية الس نوية للمس اهمين التي إنعقدت بتاريخ  30يوليو  2017على عدم توزيﻊ أرباح نقدية ومكافأة أعض اء
مجلس اﻹدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
 - 15مﺻاريف عمومية وإدارية
تكاليف الموظفين
عموﻻت مدفوعة للوسطاء
استهﻼك )إيضاح (8
إيجارات مكاتب
رسوم تسجيل
اشتراكات
أتعاب مهنية وقانونية
مخﺻص أخطاء ﺻفقات بورﺻة الكويت
مﺻاريف أخرى

2017
644,696
28,417
31,448
58,500
10,820
55,879
26,000
501
71,255
927,516

2016
515,472
7,115
35,033
76,590
37,086
54,976
27,250
39,087
792,609

2017
133,984
133,984

2016
31,134
39,699
70,833

2017
3,256
3,987
7,243

2016
18,085
9,412
56,180
29,561
113,238

 - 16ﺻافي أرباح اﻻستثمارات
إيرادات توزيعات أرباح
أرباح محققة من بيﻊ موجودات مالية متاحة للبيﻊ
 - 17إيرادات أخرى
مخﺻص أخطاء ﺻفقات بورﺻة الكويت لم يعد له ضرورة
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة
ربح من بيﻊ ممتلكات ومعدات
إيرادات متنوعة

 - 18أرﺻدة ومعامﻼت مﻊ أطراف ذات ﺻلة
قامت الشركة بمعامﻼت متنوعة مﻊ أطراف ذات ﺻلة كالمساهمين الرئيسيين وأفراد اﻹدارة العليا .إن اﻷسعار وشروط الدفﻊ المتعلقة
بهذه المعامﻼت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة .إن اﻷرﺻدة والمعامﻼت الهامة التي تمت مﻊ اﻷطراف ذات الﺻلة الرئيسيين
والمتضمنة في البيانات المالية هي كما يلي:
الشركة اﻷم

2017

) (iاﻷرصدة المتضمنة ﻓﻲ بيان المركز المالى :
نقد ونقد معادل
ودائﻊ ﻷجل
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى

2,708,027
50,000
1,678

2,708,027
50,000
1,678

235,147
50,000
2,374

) (iiالمعامﻼت المتضمنة ﻓﻲ بيان اﻷرباح أو الخسائر :
ﺻافي إيرادات العموﻻت
إيرادات فوائد

14,409
6,352

14,409
6,352

13,673
1,305

85,091
28,093
27,500

61,625
4,663
-

) (iiiمزايا أﻓراد اﻹدارة العليا:
مزايا قﺻيرة اﻷجل
مزايا طويلة اﻷجل
مكافأة أعضاء مجلس اﻹدارة

2016

 - 19إلتزامات محتملة
لدى الشركة خطاب ضمان قائم مﺻدر لﺻالح بورﺻة الكويت بمبلغ  50,000دينار كويتي ) 31ديسمبر  50,000 :2016دينار
كويتي( )إيضاح .(4
 - 20إدارة المخاطر المالية
تستخدم الشركة ضمن نشاطها اﻻعتيادي بعض اﻷدوات المالية اﻷولية مثل النقد والنقد المعادل والودائﻊ ﻷجل والمدينين والموجودات
المالية المتاحة للبيﻊ والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة والدائنين ،ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها أدناه.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
أ  -مخاطر سعر الفائدة
تتعرض اﻷدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدﻻت س عر الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية
ذات الفائدة المتغيرة .إن أس عار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خﻼلها إعادة تس عير أو اس تحقاق الموجودات والمطلوبـ ات
الماليـ ة قد تم اﻹشارة إليها فـ ي اﻹيضاحات المتعلقة بها .ﻻ يوجد لدى الشركة حاليا ً تعرض جوهري لهذا الخطر ،حيث أن
الودائﻊ ﻷجل تحمل معدل فائدة ثابت.
ب  -مخاطر اﻻئتمان
إن خطر اﻻئتمان هو خطر إحتمال عدم قدرة أحـ د أطراف اﻷداة المالية على الوفاء بالتزاماته مس ببا ً خس ارة مالية للطرف
اﻵخر .إن الموجودات المالية التي قد تعرض الش ركة لمخاطر اﻻئتمان تتمثل أس اس ا ً في النقد والنقد المعادل والودائﻊ ﻷجل
والمدينين ومحفظة الس ندات المدارة .إن النقد والنقد المعادل والودائﻊ ﻷجل ومحفظة الس ندات المدارة للش ركة مودعين لدى
مؤس س ات مالية ذات س معة ائتمانية جيدة .كما يتم إثبات رﺻ يد المدينين بالﺻ افي بعد خﺻ م مخﺻ ص الديون المش كوك في
تحﺻ يلها .إن الحد اﻷعلى لتعرض الش ركة لمخاطر اﻻئتمان الناتج عن عدم س داد الطرف المقابل هو القيمة الدفترية للنقد
والنقد المعادل وللودائﻊ ﻷجل وللمدينين ومحفظة السندات المدارة.
جـ  -مخاطر العمﻼت اﻷجنبية
إن مخاطر العمﻼت اﻷجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المس تقبلية لﻸدوات المالية نتيجة لتقلبات أس عار
ﺻ رف العمﻼت اﻷجنبية .تتعرض الش ركة لمخاطر العملة اﻷجنبية والناتجة عن المعامﻼت التي تتم بعمـ ﻼت غير الدينار
الكويتي .ويمكن للش ركة تخفيض خطر تعرض ها لتقلبات أس عار ﺻ رف العمﻼت اﻷجنبية من خـ ﻼل اس تخدامها لمش تقات
اﻷدوات المالية .وتحرص الش ركة على إبقاء ﺻ افي التعرض لمخاطر العملة اﻷجنبية في مس توى معقول ،وذلك من خﻼل
التعامل بعمﻼت ﻻ تتقلب بشكل جوهري مقابل الدينار الكويتي .ﻻ يوجد لدى الشركة حاليا ً تعرض جوهري لهذا الخطر.
د  -مخاطر السيولة
تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على توفير اﻷموال الﻼزمة لسداد إلتزاماتها المتعلقـة باﻷدوات المالية .وﻹدارة هذه
المخاطر تقوم الشركة بتقييم المقدرة المالية لعمﻼئها بشكل دوري ،وتسـ تثمر في الودائﻊ البنكية أو اﻻستثمارات اﻷخرى القابلة
للتس ييل الس ريﻊ ،مﻊ تخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للش ركة من خﻼل اﻹحتفاظ باحتياطيات نقدية مناس بة وخطوط
إئتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.
إن جدول اﻻستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية هو كما يلي :
2017
من  1شهر إلى 3
أشهر
المطلوبات المالية
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

59,195
من  1شهر إلى 3
أشهر

المطلوبات المالية
دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى

83,690

من  3إلى 12
شهر
58,779

المجموع
117,974

2016
من  3إلى 12
شهر
8,183

المجموع
91,873

هـ  -مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطر أس عار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ﻷدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مس توى مؤش رات أدوات
الملكية وقيمة اﻷسهم بشكل منفرد .إن التعرض لمخاطر أ سعار أدوات الملكية ينشأ من استثمارات الشركة في أدوات الملكية
المﺻنفة "كموجودات مالية متاحة للبيﻊ".
يوض ح البيان التالي حس اس ية التغير المعقول في مؤش رات الملكية كنتيجة لتغيرات في القيمة العادلة ﻷدوات الملكية التي يوجد
لدى الشركة تعرض مؤثر لها كما في  31ديسمبر:
2017
مؤشرات السوق
بورﺻة الكويت

التغير ﻓﻲ سعر
أدوات الملكية %
%5 +

2016
اﻷثر على الدخل
الشامل اﻵخر
78 +

التغير في سعر
أدوات الملكية %
%5 +

اﻷثر على الدخل
الشامل اﻵخر
75 +

 – 21قياس القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية كالموجودات المالية المتاحة للبيﻊ والمشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة بالقيمة العادلة
في تاريخ نهاية الفترة المالية.
تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إستﻼمه من بيﻊ اﻷﺻل أو الممكن دفعه لسداد اﻹلتزام من خﻼل عملية تجارية بحتة بين أطراف
السوق كما في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيﻊ اﻷﺻل أو سداد اﻻلتزام بإحدى الطرق التالية:
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول البيانات الماليـة
 31ديسمبر 2017
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 من خﻼل السوق الرئيسي لﻸﺻل أو اﻹلتزام. من خﻼل أكثر اﻷسواق ربحية لﻸﺻل أو اﻹلتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.يتم تﺻنيف جميﻊ الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها أو اﻹفﺻاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية من خﻼل
مستوى قياس متسلسل إستنادا ً إلى أقل مستوى مدخﻼت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:
المستوى اﻷول :ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
المستوى الثاني :ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخﻼت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا ً إما بشكل
مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخﻼت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.
يبين الجدول التالي تحليل اﻷدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة طبقا ً لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة كما في  31ديسمبر:
:2017
موجودات مالية متاحة للبيﻊ

المستوى اﻷول
1,556

المستوى الثالث
-

المجموع
1,556

: 2016
موجودات مالية متاحة للبيﻊ
مشاركة في نظام ضمان عمليات الوساطة
المجموع

المستوى اﻷول
1,508
1,508

المستوى الثالث
375,002
375,002

المجموع
1,508
375,002
376,510

كما في  31ديسمبر ،فإن القيمة العادلة لﻸدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية .لقد قدرت إدارة الشركة أن القيمة العادلة للنقد والنقد
المعادل ،والودئﻊ ﻷجل ،والمدينين والدائنين تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا ً لقﺻر فترة إستحقاق هذه اﻷدوات المالية.
لم تتم أي تحويﻼت ما بين المستويات اﻷول والثالث خﻼل السنة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم اﻹعتراف بها في البيانات المالية على أساس دوري ،تحدد الشركة ما إذا كانت هناك
تحويﻼت قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل وذلك عن طريق إعادة تقدير أساس التﺻنيف )إستناداً إلى أقل مستوى مدخﻼت
جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 - 22إدارة مخاطر الموارد المالية
إن هدف الشركة عند إدارة مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على اﻻستمرار ،وذلك لتوفير عوائد لحاملي اﻷسهم ومنافـﻊ
للمستخدمين الخارجيين ،وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض أعباء خدمة تلك الموارد المالية.
وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية ،يمكن للشركة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين ،تخفيض
رأس المال المدفوع ،إﺻدار أسهم جديدة ،بيﻊ بعض الموجودات لتخفيض الديون ،سداد قروض أو الحﺻول على قروض جديدة.
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