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 )األولى للوساطة( .مالشركة األولى للوساطة المالية ش.م.ك

 دينار كويتي 12,741,470، رأس المال المصرح به 29149سجل تجاري 

 الدور الثاني مبنى بورصة الكويت،

 الكويت 13124الصفاة،  26306ص.ب: 

 4332 2240 (965)، فاكس: 4444 2495 (965)تليفون: 

 

 

 تقرير عن التعامالت التي تمت مع األطراف ذات صلة 

 2021ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في 

 

وموظفي اإلدارة العليا للشركة تتمثل هذه املعامالت في تلك املبرمة مع أطراف ذات عالقة، أي املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة  

والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيًرا ملموًسا، و يؤخذ في االعتبار عند تحديد األطراف ذات 

ويتم املوافقة على   .(24العالقة ما ورد في القانون والالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال  )كتاب التعريفات( و معيار املحاسبة رقم )

 التعامل مع هذه األطراف من قبل الجمعية العامة للشركة.

 

 :2021وفيما يلي بيان بالتعامالت التي تمت مع األطراف ذات الصلة خالل العام 

 :مكافأة موظفي االدارة العليا .1

 د.ك 112,645مبلغ وقدره  2021املستحقة خالل عام  موظفي االدارة العليا آتمكاف إجمالي مبالغ بلغ

 إيجار مكتب املقر الرئيس ي للشركة: .2

 الكويت( مبلغ  – شركة كامكو لالستثمارتبلغ إجمالي قيمة اإليجار للمقر الرئيس ي للشركة والذي تملكه الشركة األم )

 د.ك، وفيما يلي بيان تفصيلي عن هذا املبلغ: 27,061.200

 .الشركة ملقرشهر  12ملدة د.ك قيمة اإليجار  23,461.200مبلغ 

 .2021د.ك مقابل رسوم نظافة تم سدادها خالل العام  3,600يضاف إلى هذه املبالغ السابقة مبلغ *

 

 إيجار مخزن الشركة: .3

الكويت( كما  – شركة كامكو لالستثمارتبلغ إجمالي قيمة اإليجار للمخزن الخاص بالشركة والذي تملكه الشركة األم )

. 75د.ك، بواقع مبلغ  900  وقدره مبلغ 2021ديسمبر  31في 
ً
 د.ك شهريا

 

 :مبالغ مستحقة من أطراف ذات صلة .4

 ال يوجد.

 

 :مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة .5

 ال يوجد.

 

 فهد فيصل الرفاعي

 التنفيذيرئيس ال
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