شركة التجاري لﻠوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفﻠة(
دولة الكويت
المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة
لﻠفترة المنتهية في  31مارس 2018
)غير مدققة(
مﻊ
تقرير المراجعة عن المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة

شركة التجاري لﻠوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفﻠة(
دولة الكويت

المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة
لﻠفترة المنتهية في  31مارس 2018
)غير مدققة(
مﻊ
تقرير المراجعة عن المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة

المحتويات

تقرير المراجعة عن المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة
بيان المركز المالي المرحﻠي المكثف )غير مدقق(
بيان اﻷرباح أوالخسائر المرحﻠي المكثف )غير مدقق(
بيان اﻷرباح أو الخسائر والدخل الشامل اﻵخر المرحﻠي المكثف )غير مدقق(
بيان التغيرات في حقوق المﻠكية المرحﻠي المكثف )غير مدقق(
بيان التدفقات النقدية المرحﻠي المكثف )غير مدقق(
إيضاحات حول المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة )غير مدققة(

ﺻفحة
1
2
3
4
5
6
13 – 7

تقرير المراجعة عن المعلومات الماليـة المرحلية المكثفة
السادة  /أعضاء مجﻠس اﻹدارة المحترمين
شركة التجاري لﻠوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفﻠة(
دولـة الكويـت
مقدمة
لـقد راجعـنا بيان الـمركز الـمالي الـمرحﻠي الـمكثف الـمرفق لـشركـة التجاري لﻠوساطة المالية  -ش.م.ك) .مقفﻠة( )الشركة( كما في  31مارس
 2018وكذلك بيانات اﻷرباح أو الخس ائر واﻷرباح أو الخس ائر والدخل الش امل اﻵخر والتغيرات في حقوق المﻠكية والتدفقات النقدية المرحﻠية
المكثفة لفترة الثﻼثة أش هر المنتهية آنذاك .إن إعداد وعرض هذه المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة وفقا ً لمعيار المحاس بة الدولي رقم 34
"التقرير المالي المرحﻠي" من مس ؤولية إدارة الش ركة .إن مس ؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة بنا ًء
عﻠى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقد تمت مراجعتنا وفقا ً لﻠمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم " 2410مراجعة المعﻠومات المالية المرحﻠية من قبل المدقق المس تقل لﻠش ركة" .إن
مراجعة المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة تش تمل مبدئيا ً عﻠى توجيه اس تفس ارات لﻠموظفين المس ؤولين عن المعﻠومات المالية والمحاس بية
وتطبيق اﻹجراءات التحﻠيﻠي ة وإجراءات المراجع ة اﻷخرى .إن نط اق المراجع ة الفعﻠي ة أقل من ما هو مطبق في عمﻠي ة التدقيق وفق ا ً لمع ايير
التدقيق الدولية وهي بالتالي ﻻ تمكننا من الحﺻ ول عﻠى تأكيد بأنناعﻠى عﻠم بكافة اﻷحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خﻼل عمﻠية التدقيق،
وبنا ًء عﻠيه فإننا ﻻ نبدي رأيا ً يتعﻠق بالتدقيق.
النتيجة
إستناداً إلى مراجعتنا ،لم يرد إلى عﻠمنا ما يجعﻠنا نعتقد بأن المعﻠومات الماليـة المرحﻠية المكثفة المرفقة لم تعد ،من جميﻊ النواحـي الماديـة ،وفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم .34
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية اﻷخرى
باﻹضافة إلى ذلك ،واستنادا إلى مراجعتنا ،فإن المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة متفقة مﻊ ما هو وارد في دفاتر الشركة ،وحسب ما ورد إليه
عﻠمنا واعتقادنا ،لم يرد إلى عﻠمنا خﻼل فترة الثﻼثة أش هر المنتهية في  31مارس  ،2018أية مخالفات ﻷحكام قانون الش ركات رقم  1لس نة
 2016وتعديﻼته الﻼحقة وﻻئحته التنفيذية أو لعقد التأس يس والنظام اﻷس اس ي لﻠش ركة عﻠى وجه يؤثر ماديا ً في المركز المالي لﻠش ركة أو نتائج
أعمالها.
عﻼوة عﻠى ذلك ،وحسب ما ورد إليه عﻠمنا واعتقادنا ،لم ترد خﻼل مراجعتنا أية مخالفات لﻠقانون رقم  7لسنة  2010بشأن هيئة أسواق المال
وتنظيم اﻷوراق المالية والتعديﻼت الﻼحقة وﻻئحته التنفيذية خﻼل فترة الثﻼثة أش هر المنتهية في  31مارس  2018عﻠى وجه يؤثر ماديا ً في
المركز المالي لﻠشركة أو نتائج أعمالها.

دولة الكويت
 6مايو 2018
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان المركز المالﻲ المرحلﻲ المكثف )غير مدقق(
كما ﻓﻲ  31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(

الموجـــودات
موجودات متداولة :
نقد ونقد معادل
ودائﻊ ﻷجل
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة :
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل
الشامل اﻷخر
موجودات مالية متاحة لﻠبيﻊ
مشاركة في نظام ضمان عمﻠيات الوساطة
ممتﻠكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة :
دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

إيضاح
4
5
6

3,249,477
50,937
210,168
3,510,582

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

2,155,384
50,000
301,003
2,506,387

7
8

9

مطلوبات غير متداولة :
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
أرباح مرحﻠة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

 31مارس
2018

)مدقق(
 31ديسمبر
2017

 31مارس
2017

10

9,582,484
71,303
9,653,787
13,164,369

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

128,192
128,192

117,974
117,974

275,361
275,361

257,230
257,230
385,422

240,837
240,837
358,811

167,830
167,830
443,191

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
778,847
12,140,209
12,583,400

10,000,000
1,142,681
200,289
)(58,793
1,494,770
12,778,947
13,164,369

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

الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح
رئيس مجﻠس اﻹدارة

2

9,645,815
375,002
56,196
10,077,013
12,583,400

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحلﻲ المكثف )غير مدقق(
للفترة المنتهية ﻓﻲ  31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
الثﻼثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
676,572
168,017
6,640
)(202,971
)(50,405
480,241
117,612
)(424,271
)(222,414
55,970
)(104,802
188,641
148,174
744
10,084
245,355
53,456
)(2,208
)(481
)(450
)(712
242,697
52,263

إيرادات عموﻻت من التداول في سوق الكويت لﻸوراق المالية
إيرادات عموﻻت من التداول في اﻷسواق العربية والعالمية
عموﻻت إلى سوق الكويت لﻸوراق المالية
ﺻافي إيرادات العموﻻت
مﺻاريف عمومية وإدارية
)خسائر( ربح من العمﻠيات
إيرادات فوائد
إيرادات أخرى
ربح الفترة قبل حﺻة مؤسسة الكويت لﻠتقدم العﻠمي وحﺻة الزكاة
حﺻة مؤسسة الكويت لﻠتقدم العﻠمي
حﺻة الزكاة
صاﻓﻲ ربح الفترة

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

3

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان اﻷرباح أو الخسائر والدخل الشامل اﻵخر المرحلﻲ المكثف )غير مدقق(
للفترة المنتهية ﻓﻲ  31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
الثﻼثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
242,697
52,263

ﺻافي ربح الفترة
الدخل الشامل اﻵخر:
بنود ممكن أن يعاد تصنيفها ﻻحقا ً إلى اﻷرباح أو الخسائر
تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية )أدوات دين( من خﻼل بيان الدخل الشامل اﻷخر
بنود لن يعاد تصنيفها ﻻحقا ً إلى اﻷرباح أو الخسائر
تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية )أدوات مﻠكية( من خﻼل بيان الدخل الشامل
اﻷخر
الخسارة الشاملة اﻵخرى للفترة

)(19,745

-

1,686
)(18,059

-

مجموع الدخل الشامل للفترة

34,204

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

4

242,697

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان التغيرات ﻓﻲ حقوق الملكية المرحلﻲ المكثف )غير مدقق(
للفترة المنتهية ﻓﻲ  31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(

رأس المال
10,000,000

احتياطي قانوني
1,142,681

احتياطي اختياري
200,289

التغيرات التراكمية
في القيمة العادلة
48

أرباح مرحﻠة
1,447,045

الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2017
تأثير تطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية )(9
في  1يناير ) 2018أيضاح (3
الرﺻيد المعاد أدراجة كما في  1يناير 2018
مجموع )الخسارة الشامﻠة( الدخل الشامل لﻠفترة
الرصيد كما ﻓﻲ  31مارس 2018

10,000,000
10,000,000

1,142,681
1,142,681

200,289
200,289

)(40,782
)(40,734
)(18,059
)(58,793

)(4,538
1,442,507
52,263
1,494,770

الرﺻيد كما في  31ديسمبر 2016
مجموع الدخل الشامل لﻠفترة
الرﺻيد كما في  31مارس 2017

10,000,000
10,000,000

1,036,071
1,036,071

200,289
200,289

125,002
125,002

536,150
242,697
778,847

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

5

المجمــوع
12,790,063
)(45,320
12,744,743
34,204
12,778,947
11,897,512
242,697
12,140,209

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
بيان التدﻓقات النقدية المرحلﻲ المكثف )غير مدقق(
للفترة المنتهية ﻓﻲ  31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
الثﻼثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التشغيلية:
ربح الفترة قبل حﺻة مؤسسة الكويت لﻠتقدم العﻠمي وحﺻة الزكاة
تسويـات :
استهﻼكات
مخﺻص مكافأة نهاية الخدمة
أرباح بيﻊ ممتﻠكات و معدات
إيرادات فوائد
مخﺻص مكافأة نهاية خدمة لم يعد له ضرورة

53,456

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

6,016
24,468
)(38
)(148,174
)(3,257
)(67,529

8,376
8,509
)(188,641
)(700
72,899

)(10,130
9,025
)(4,818
)(73,452

)(70,906
180,499
182,492

)(937

500,001
)(6,259,194
136,015
)(5,623,178

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة اﻻستثمارية:
ودائﻊ ﻷجل
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل اﻷخر
شراء ممتﻠكات و معدات
المحﺻل من بيﻊ ممتﻠكات و معدات
فوائد مستﻠمة
ﺻافي النقد الناتج من )المستخدم في( اﻷنشطة اﻻستثمارية

)(15,748
5,150
121,828
110,293

التدﻓقات النقدية من اﻷنشطة التمويلية:
ﺻافي الحركة في حساب بنكي مقيد
ﺻافي النقد المستخدم في اﻷنشطة التمويﻠية

)(261
)(261

ﺻافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل
نقد ونقد معادل في بداية الفترة
نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )إيضاح (4

36,580
2,789,080
2,825,660

إن اﻹيضاحات المرفقة من ) (1إلى ) (14تشكل جزءاً من المعﻠومات الماليـة المرحﻠية.
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245,355

)(5,440,686
7,596,070
2,155,384

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 - 1التأسيس والنشاط
تأس س ت ش ركة التجاري لﻠوس اطة المالية )الش ركة( كش ركة مس اهمة كويتية مقفﻠة موثقة بدولة الكويت بموجب عقد تأس يس ونظام
أساسي رقم  /1482جﻠد  3بتاريخ  2ديسمبر  1984وآخر تعديﻼتهما بتاريخ  19سبتمبر  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 استثمار طويل اﻷمد بشرط الحﺻول مسبقا ً عﻠىتﺻريح بذلك من الجهات الرقابية وأيضا لﻠشركة حق اﻻستثمار في بيﻊ وشراء العقارات.
 البيﻊ والشراء واﻻكتتاب في الﺻكوك والسندات.إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب ، 25879 : .الﺻفاة  – 13119 ،دولة الكويت.
إن الشركة تابعة لﻠبنك التجاري الكويتي – ش.م.ك.ع") .الشركة اﻷم"(.
تمت الموافقة عﻠـى إﺻدار المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة من قبل مجﻠس اﻹدارة بتاريـخ  6مايو .2018
 - 2أساس العرض
لقد أعدت هذه المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة طبقا ً لمعيار المحاس بة الدولي رقم " 34التقرير المالي المرحﻠي" .إن الس ياس ات
المحاس بية المس تخدمة في إعداد هذه المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة لﻠفترة مماثﻠة لتﻠك المطبقة في إعداد البيانات المالية الس نوية
لﻠس نة المالية المنتهية في  31ديس مبر  ،2017بإس تثناء التغيرات في الس ياس ات المحاس بية الناتجة عن تطبيق معايير جديدة كما في
إيضاح ).(3
لم تقوم الشركة بتطبيق مبكر ﻷي معايير أو تف سيرات أو تعديﻼت أخرى تم إﺻدارها وغير جارية التأثير .إن التعديﻼت والتفسيرات
اﻷخرى التي تتطبق ﻷول مرة في  ،2018ليس لها أي تأثير مادي عﻠى المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة لﻠشركة.
إن المعﻠومات المالية المرحﻠية المكثفة ﻻ تتض من جميﻊ المعﻠومات واﻹفﺻ احات المطﻠوبة لبيانات مالية كامﻠة وفقا ً لﻠمعايير الدولية
لﻠتقارير المالية .في رأي اﻹدارة أنه قد تم إدراج جميﻊ التعديﻼت المتمثﻠة في اﻻس تحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ض رورية
لعرض ع ادل في المعﻠوم ات الم الي ة المرحﻠي ة المكثف ة المرفق ة .إن نت ائج اﻷعم ال لﻠفترة المنتهي ة في  31م ارس  2018ﻻ تعتبر
بالض رورة مؤش را ً عن نتائج اﻷعمال التي يمكن توقعها لﻠس نة المالية المنتهية في  31ديس مبر  .2018لﻠحﺻ ول عﻠى معﻠومات
إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية واﻹيضاحات المتعﻠقة بها لﻠسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2017
 - 3التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق معايير جديدة
إن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية الشركة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9والمعيار الدولي
لﻠتقارير المالية رقم ) (15هي مﻠخﺻة أدناه:
أ -المعيار الدولي لﻠتقارير المالية ) - (9اﻷدوات المالية
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية )" – (9اﻷدوات المالية" الﺻادر في يوليو  2014بتطبيق يسري من بداية
 1يناير  .2018إن متطﻠبات المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9تمثل تغيير جوهري عن معيار المحاسبة الدولي رقم )(39
اﻷدوات المالية :اﻻعتر اف والقياس .يقدم المعيار الجديد تغيرات جوهرية عﻠى محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب
المحاسبة عن المطﻠوبات المالية.
 .Iتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
لتحديد تﺻنيف وقياس الموجودات والمطﻠوبات المالية ،يتطﻠب المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9تقييم جميﻊ الموجودات
المالية ،باستثناء أدوات المﻠكية والمشتقات ،عﻠى أساس يرتبط بنموذج أعمال المنشأة ﻹدارة الموجودات وﺻفات التدفقات النقدية
التعاقدية لﻸدوات.
تقييم نموذج اﻷعمال
تحدد الشركة نموذج أعمالها عﻠى المستوى الذي يعكس بشكل أفضل كيفية إدارة مجموعة الموجودات المالية لتحقيق أهداف أعمالها
وتوليد التدفقات النقدية التعاقدية .أي ما إذا كان هدف الشركة هو تحﺻيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات فقط أو تحﺻيل
كﻼً من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة عن بيﻊ الموجودات .إذا لم يكن أيا ً منهم قابل لﻠتطبيق )عﻠى سبيل المثال
الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة( ،يتم تﺻنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج اﻷعمال "بهدف البيﻊ" ويتم
قياسها بالقيمة العادلة من خﻼل بيان اﻷرباح أو الخسائر .ﻻ يتم تقييم نموذج اﻷعمال الخاص الشركة عﻠى أساس كل أداة عﻠى
حدة ،ولكن عﻠى مستوى أعﻠى من مجموع المحافظ اﻻستثمارية.
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إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
تم استبدال فئات قياس المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (39لﻠموجودات المالية )القيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر،
المتاحة لﻠبيﻊ ،المحتفظ بها حتى اﻻستحقاق ،القروض والذمم المدينة( بالفئات التالية:





أدوات الدين بالتكﻠفة المطفأة.
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،مﻊ إعادة تﺻنيف أرباح أو خسائر البيﻊ إلى بيان اﻷرباح أو
الخسائر المرحﻠي المكثف.
أدوات المﻠكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،مﻊ عدم إعادة تﺻنيف أرباح أو خسائر البيﻊ إلى بيان اﻷرباح
أو الخسائر المرحﻠي المكثف.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر.

تظل المحاسبة عن المطﻠوبات المالية هي نفسها كما كانت إلى حد كبير في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم  ،39باستثناء معامﻠة
اﻷرباح أو الخسائر الناشئة عن مخاطر اﻻئتمان الخاﺻة بالمنشأة والمتعﻠقة بالمطﻠوبات المﺻنفة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح
أو الخسائر .يتم عرض مثل هذه الحركات في الدخل الشامل اﻵخر وﻻ يتم إعادة تﺻنيفها ﻻحقا إلى بيان اﻷرباح أو الخسائر
المرحﻠي المكثف.
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكﻠفة المطفأة إذا استوفت الشرطين التاليين:
 يحتفظ بالموجودات ضمن نموذج عمل يهدف إلى جمﻊ التدفقات النقدية التعاقدية.
 الشروط التعاقدية لﻠموجودات المالية هي أن تستﻠم تدفقاتها النقدية في تواريخ محددة عن طريق دفعات من أﺻل المبﻠغ المستحق
باﻹضافة إلى الفوائد عﻠى أﺻل المبﻠغ المستحق القائم.
يتم ﻻحقا قياس أدوات الدين بالتكﻠفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعﻠي المعدل ليعكس خسائر اﻻنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
تقوم الشركة بتطبيق التﺻنيف الجديد بموجب المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9الخاص بأدوات الدين بالقيمة العادلة من
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر عند استيفاء الشرطين التاليين:
 اﻻحتفاظ باﻷداة المالية ضمن نموذج أعمال يحقق أهدافه من خﻼل جمﻊ التدفقات النقدية التعاقدية وبيﻊ الموجودات المالية.
 الشروط التعاقدية لﻸﺻل المالي تتفق مﻊ اختبار مدفوعات المبﻠغ المستحق باﻹضافة إلى الفوائد.
يتم ﻻحقا قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر مﻊ اﻻعتراف باﻷرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات
في القيمة العادلة في الدخل الشامل اﻵخر .تدرج إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحويل العمﻼت اﻷجنبية في بيان اﻷرباح أو
الخسائر المرحﻠي المكثف .عند اﻻستبعاد ،يتم إعادة تﺻنيف اﻷرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل
اﻵخر إلى بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحﻠي المكثف.
أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
عند اﻻعتراف المبدئي ،يجوز لﻠشركة اختيار تﺻنيف بعض استثماراتها كأدوات مﻠكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل
اﻵخر بشكل ثابت عندما تستوفي تعريف أدوات المﻠكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ) (32اﻷدوات المالية :العرض وإن
كان غرض اﻻحتفاظ بها غير المتاجرة .يتم تحديد هذا التﺻنيف عﻠى أساس كل أداة عﻠى حدة.
ﻻ يتم إعادة تﺻنيف اﻷرباح والخسائر من تﻠك اﻷدوات إلى بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحﻠي المكثف .يتم اﻻعتراف بتوزيعات
اﻷرباح في بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحﻠي المكثف عندما يثبت حق الشركة في استﻼم الدفعات .إن أدوات المﻠكية بالقيمة العادلة
من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ﻻ تخضﻊ لتقديرات انخفاض القيمة .عند البيﻊ ،يتم إعادة تﺻنيف اﻷرباح أو الخسائر المتراكمة من
التغير التراكمي في القيمة العادلة إلى اﻷرباح المرحﻠة في بيان التغيرات في حقوق المﻠكية المرحﻠي المكثف.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر
تقوم الشركة بتﺻنيف الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة عند شرائها أو إﺻدارها من أجل تحقيق أرباح في المدى
القﺻير من خﻼل أنشطة التداول أو إذا كانت جز ًءا من محفظة استثمارات مالية مدارة ولها اتجاه فعﻠي حالي نحو تحقيق أرباح
في المدى القﺻير .يتم تسجيل وقياس الموجودات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في بيان المركز المالي المرحﻠي المكثف بالقيمة
العادلة .باﻹضافة إلى ذلك ،عند اﻻعتراف المبدئي ،يمكن لﻠشركة أن تﺻنف اﻷﺻل المالي الذي يﻠبي متطﻠبات القياس بالتكﻠفة
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر كأﺻل مالي في القيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر بشكل ثابت
إذا كان ذلك التﺻنيف يﻠغي أو يقﻠل بشكل كبير عدم التوافق في طريقة المحاسبة الذي قد ينشأ بخﻼف ذلك.
يتم إثبات التغير في القيمة العادلة وايرادات الفوائد وتوزيعات اﻷرباح في بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحﻠي المكثف وفقاً لشروط
العقد أو حين يتم إثبات حق الشركة في استﻼم الدفعات.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 .IIانخفاض قيمة الموجودات المالية
إن تطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9قد غير بشكل جوهري طريقة محاسبة الشركة عن خسائر اﻻنخفاض في قيمة
الموجودات المالية عن طريق استبدال منهج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) (39بمنهج الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة.
يتطﻠب المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9من الشركة أن تقوم بتسجيل مخﺻص لخسائر اﻻئتمان المتوقعة لجميﻊ أدوات الدين
التي ﻻ يحتفظ بها بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر.
إن خسائر اﻻئتمان المتوقعة مبنية عﻠى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا لﻠعقد وجميﻊ التدفقات النقدية التي تتوقﻊ
الشركة استﻼمها ،ويتم تخفيض العجز باستخدام معدل الفائدة الفعﻠي لﻸﺻل.
بالنسبة لﻸدوات المالية بالتكﻠفة المطفأة ،قامت الشركة بتطبيق المنهج المبسط لﻠمعيار وقد تم تحديد أنه لم يحدث أي تأثير جوهري من
تقييم خسائر اﻻئتمان المتوقعة حيث تتمثل غالبية أرﺻدة اﻷدوات المالية في نقد لدى البنوك وودائﻊ ﻷجل والتي ﻻ توجد بها حاﻻت
سابقة لﻠتخﻠف عن السداد.
 .IIIالمرحلة اﻻنتقالية
تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9كما هو موضح أدناه:
أ .لم يتم تعديل أرقام المقارنة .تم إثبات الفروق في القيم الدفترية لﻠموجودات والمطﻠوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي
لﻠتقارير المالية رقم ) (9في اﻷرباح المرحﻠة كما في  1يناير  . 2018وبنا ًء عﻠى ذلك ،فإن المعﻠومات المقدمة لﻠسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر  2017والفترة المالية المنتهية في  31مارس  2017ﻻ تعكس متطﻠبات المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم )(9
وبالتالي فهي ليست قابﻠة لﻠمقارنة.
ب .تم إجراء التقييمات التالية عﻠى أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي.
 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه اﻻحتفاظ باﻷﺻل المالي.
 تﺻنيف بعض اﻻستثمارات في أدوات المﻠكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة في القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
 تﺻنيف بعض اﻻستثمارات في أدوات الدين غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة في القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر.
إن أثر هذا التغيير في الس ياس ة المحاس بية كما في  1يناير  2018هو نقص اﻷرباح المرحﻠة بمبﻠغ  4,538دينار كويتي ونقص في
التغيرات التراكمية في القيمة العادلة بمبﻠغ  40,782دينار كويتي ،عﻠى النحو التالي:
التغيرات التراكمية في
اﻷرباح
القيمة العادلة
المرحﻠة
48
1,447,045
رﺻيد اﻻقفال تحت معيار المحاسبة الدولي رقم ) 31) (39ديسمبر (2017

أثر إعادة التﺻنيف وإعادة القياس
أدوات الدين – من متاح لﻠبيﻊ إلى بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الش امل
اﻷخر
أثر اﻻعتراف بخس ائر اﻻئتمان المتوقعة عﻠى أدوات الدين غير المحتفظ بها
بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح أو الخسائر
خس ائر اﻻئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم )(9
ﻷدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
الرﺻ يد اﻻفتتاحي بموجب المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9في تاريخ
التطبيق المبدئي في  1يناير 2018
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)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية ﻓﻲ تاريخ بداية التطبيق للمعيار الدولﻲ للتقارير المالية رقم )(9
يوض ح الجدول التالي التس وية بين فئات القياس اﻷولية والقيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاس بة الدولي رقم ) (39وفئات القياس الجديدة
وفقا ً لﻠمعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) (9لﻠموجودات والمطﻠوبات المالية لﻠشركة كما في  1يناير :2018
القيمة الدفترية
الجديدة وفقا ً
القيمة الدفترية
التﺻنيف اﻷولي
التﺻنيف الجديد وفقا ً
لﻠمعيار الدولي
وفقا لمعيار
وفق ا ً لمعيار
لﻠتقارير المالية
المحاسبة الدولي
لﻠمعيار الدولي لﻠتقارير
المحاسبة الدولي
رقم )(9
رقم )(39
المالية رقم )(9
رقم )(39
الموجودات المالية
3,212,636
3,212,636
التكﻠفة المطفأة
قروض ومدينون
نقد ونقد معادل
50,000
50,000
التكﻠفة المطفأة
قروض ومدينون
ودائﻊ اﻷجل
173,692
173,692
التكﻠفة المطفأة
قروض ومدينون
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة
موجودات مالية
العادلة من خﻼل
متاحة لﻠبيﻊ -
1,556
1,556
الدخل الشامل اﻻخر
بالقيمة العادلة
أدوات مﻠكية متاحة لﻠبيﻊ
موجودات مالية بالقيمة
موجودات مالية
العادلة من خﻼل
متاحة لﻠبيﻊ -
9,598,987
9,644,307
الدخل الشامل اﻻخر
بالتكﻠفة
أدوات دين متاحة لﻠبيﻊ
13,036,871
13,082,191
مجموع الموجودات المالية
المطلوبات المالية
دائنون
مجموع المطلوبات المالية

التكﻠفة المطفأة

التكﻠفة المطفأة

117,974
117,974

117,974
117,974

ب -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 موحد وش امل لكيفية وتوقيت وأحقية
اﻻعتراف باﻹيرادات .يحل هذا المعيار محل معيار المحاس بة الدولي رقم )" (18اﻹيرادات" ،معيار المحاس بة الدولي رقم )" (11عقود
اﻷنش اء" وبعض التفس يرات اﻷخرى المتعﻠقة باﻹيرادات ويقدم المعيار نموذج جديد متعﻠق بالرقابة عﻠى اﻻعتراف باﻹيرادات باس تخدام
نهج الخمس خطوات عﻠى جميﻊ العقود مﻊ العمﻼء.
إن الخمس خطوات المطبقة في هذا النموذج هي كالتالي:
 تحديد العقد مﻊ العميل. تحديد التزامات اﻷداء العقد. تحديد سعر الﺻفقة. توزيﻊ سعر الﺻفقة عﻠى اﻻلتزامات المذكورة بالعقد. اﻻعتراف باﻹيراد عندما )او كﻠما( تفي الشركة بالتزامات العقد.عند تطبيق المعيار الدولي لﻠتقارير المالية رقم ) ،(15س تقوم الش ركة بتطبيق نهج التأثير التراكمي عن طريق إعادة تعديل رﺻ يد
اﻷرباح المرحﻠة كما في  1يناير  2018بأثر رجعي مﻊ عدم تعديل رﺻ يد الفترات الس ابقة .اس تنادًا إلى المعﻠومات المتاحة الحالية ،ﻻ
تتوقﻊ اﻹدارة أن يكون لتطبيق هذا المعيار تأثير جوهري عﻠى البيانات المالية المرحﻠية المكثفة لﻠشركة.
 - 4نقد ونقد معادل
 31مارس
2018
3,249,477
3,249,477
)(423,817
2,825,660

نقد في الﺻندوق ولدى البنوك
ودائﻊ قﺻيرة اﻷجل
نقد ونقد معادل
ناقﺻاً :نقد مقيد لدى البنك )أ(
نقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية

)مدقق(
 31ديسمبر
2017
2,358,027
854,609
3,212,636
)(423,556
2,789,080

 31مارس
2017
251,284
1,904,100
2,155,384
2,155,384

)أ( إن النقد المقيد لدى البنك يتمثل في حس اب بنكي يتم إدارته من قبل الشركة الكويتية لﻠمقاﺻ ة وذلك لض مان عمﻠيات الوس اطة عﻠى
اﻷسهم المالية المدرجة في بورﺻة الكويت.
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شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 - 5ودائﻊ ﻷجل
إن الودائﻊ ﻷجل مودعة لدى بنوك محﻠية وهي ﻷكثر من ثﻼثة أشهر .إن معدل الفائدة الفعﻠي عﻠى الودائﻊ ﻷجل  %2.375سنويا ً )31
ديسمبر  %1.875 :2017سنوياً 31 ،مارس  :2017من  %1.875سنويا ً(.
تتضمن الودائﻊ ﻷجل وديعة بمبﻠغ  50,000دينار كويتي مرهونة مقابل خطاب ضمان مﺻدر لﺻالـــح بورﺻة الكويت )إيضاح رقم
.(12
 - 6مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
 31مارس
2018
36,569
105,768
62,653
4,541
637
210,168

مدينون تجاريون
فوائد مستحقة
مﺻاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات مستردة
ذمم موظفين

)مدقق(
 31ديسمبر
2017
54,246
79,422
35,435
4,541
48
173,692

 31مارس
2017
136,615
85,043
72,843
6,189
313
301,003

)مدقق(
 31ديسمبر
2017
-

 31مارس
2017
-

 -7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل اﻷخر
 31مارس
2018
3,242
9,579,242
9,582,484

أسهم مﻠكية
محفظة سندات مدارة
 - 8موجودات مالية متاحة لﻠبيﻊ

 31مارس
2018
-

أسهم مﻠكية
محفظة سندات مدارة

)مدقق(
 31ديسمبر
2017
1,556
9,644,307
9,645,863

 31مارس
2017
1,508
9,644,307
9,645,815

 - 9دائنون وأرﺻدة دائنة أخرى
 31مارس
2018
43,394
2,583
53,522
27,500
481
712
128,192

دائنون
مﺻاريف مستحقة
إجازات الموظفين المستحقة
مكافـآت مجﻠس اﻻدارة المستحقة
المستحق لمؤسسة الكويت لﻠتقدم العﻠمي
زكاة مستحقة
مخﺻص أخطاء ﺻفقات بورﺻة الكويت

)مدقق(
 31ديسمبر
2017
16,856
3,320
48,706
27,500
9,595
11,496
501
117,974

 31مارس
2017
15,160
5,240
55,124
2,287
450
197,100
275,361

 -10رأس المال
يتكون رأس المال المﺻ رح به والمﺻ در والمدفوع من  100,000,000س هم بقيمة إس مية  100فﻠس لﻠس هم الواحد ،وجميﻊ اﻷس هم
نقدية ) 31ديسمبر  100,000,000 :2017سهم 31 ،مارس 100,000,000 :2017سهم(.

11

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(
 -11أرﺻدة 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 المعﻠومات المالية المرحﻠية هي كما يﻠي:
)مدقق(
 31مارس
 31ديسمبر
 31مارس
2017
2017
2018
 (1بيان المركز المالﻲ المرحلﻲ المكثف:
451,233
2,708,027
3,249,427
نقد ونقد معادل
50,000
50,000
50,937
ودائﻊ ﻷجل
36,002
1,678
17
مدينون وأرﺻدة مدينة أخرى
الثﻼثة أشهر المنتهية في  31مارس
2017
2018
) (2بيان اﻷرباح أو الخسائر المرحلﻲ المكثف:
ﺻافي إيرادات العموﻻت
إيرادات فوائد
مﺻاريف عمومية وإدارية

908
4,537
-

12,270
668
11,805

) (3مزايا أﻓراد اﻹدارة العليا:
مزايا قﺻيرة اﻷجل
مزايا طويﻠة اﻷجل

18,743
4,122

22,460
1,162

 - 12إلتزامات محتمﻠة
لدى الشركة خطاب ضمان قائم مﺻدر لﺻالح بورﺻة الكويت بمبﻠغ  50,000دينار كويتي ) 31ديسمبر  50,000 :2017دينار
كويتي 31 ،مارس  50,000 :2017دينار كويتي( )إيضاح رقم .(5
 - 13الجمعية العمومية
ﻻحقا ً لفترة التقرير ،وافقت الجمعية العمومية السنوية لﻠمساهمين التي عقدت بتاريخ  4أبريل  2018عﻠى البيانات المالية لﻠسنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2017كما وافقت الجمعية عﻠى توزيﻊ أرباح نقدية بواقﻊ  2فﻠس لﻠسهم بإجمالي مبﻠغ  200,000دينار كويتي
وتوزيﻊ أسهم منحة بواقﻊ  3أسهم لكل  100سهم بإجمالي  3,000,000سهم ،ومكافأة أعضاء مجﻠس اﻹدارة بمبﻠغ  27,500دينار
كويتي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
 - 14قياس القيمة العادلة
إن تفاﺻيل مستويات قياس القيمة العادلة هي كالتالي:
المستوى اﻷول :ويشمل أسعار السوق النشط المعﻠنة )غير المعدلة( لﻠموجودات والمطﻠوبات المماثﻠة.
المس توى الثاني :ويش مل أس س التقييم والتي يكون فيها أقل مس توى مدخﻼت جوهري نس بة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بش كل
مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخﻼت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.
يبين الجدول التالي تحﻠيل البنود المسجﻠة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسﻠسل لﻠقيمة العادلة:

المستوى الثانﻲ

المستوى اﻷول

 31مارس 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خﻼل بيان الدخل الشامل اﻵخر
اﻹجمالي

3,242
3,242

 31ديسمبر 2017
موجودات مالية متاحة لﻠبيﻊ
اﻹجمالي

المستوى اﻷول
1,556
1,556

9,579,242
9,579,242
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المستوى الثانﻲ
-

المستوى
الثالث

المجموع

-

9,582,484
9,582,484

المستوى
الثالث
-

المجموع
1,556
1,556

شركة التجاري للوساطة المالية  -ش.م.ك).مقفلة(
إيضاحات حول المعلومات الماليـة المرحلية )غير مدققة(
 31مارس 2018
)جميﻊ المبالغ بالدينار الكويتي(

 31مارس 2017
موجودات مالية متاحة لﻠبيﻊ
مشاركة في نظام ضمان عمﻠيات الوساطة
اﻹجمالي

المستوى اﻷول
1,508
1,508

المستوى الثانﻲ
-

المستوى
الثالث
375,002
375,002

خﻼل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2018لم يكن هناك تحويﻼت بين المستويات المختﻠفـة لقيــاس القيمــة العادلـة.
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المجموع
1,508
375,002
376,510

