
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

     

 شركة األولى لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

  الـمعلومات الـمالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(

  2021يونيو  30



المجمعةلومات المالیة المرحلیة المكثفة  المعحول مراجعة ال تقریر 
حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة  إلى 
ع. ش.م.ك.لالستثمار شركة األولى ال

تقریر حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

مقدمة 
")  األم("الشركةع..كش.م.لالستثماراألولى كةرشللالمرفق المجمع لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف 

والدخل الشامل األرباح أو الخسائريوبیان، 2021یونیو30كما في ا معًا بـ"المجموعة") تھا التابعة (یشار إلیھا وشرك
التغیرات في یاني ن المجمعین المتعلقین بھ لفترتي الثالثة اشھر والستة اشھر المنتھیتین بذلك التاریخ، وبالمرحلیین المكثفی
. إن إدارةمنتھیة بذلك التاریخلاھر أشستة اللفترة ن المجمعین المتعلقین بھ المرحلیین المكثفیالتدفقات النقدیة حقوق الملكیة و

اد المبین دإلعألساس اوفقًا المجمعة لة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفةسؤوھي الماألمركةالش
. ةجمعالملیتنا ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفةسؤوإن م. 2اح باإلیض

جعةارالمنطاق 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل المتعلق بمھام المراجعة2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي 

إلى  رئیسیةل مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة في توجیھ االستفسارات بصفة تتمث."عةجموللمالمستقل مراقب الحسابات
مور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق األن علینسؤومالالموظفین

دولیة وعلیھ، فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا ر التدقیق الالتدقیق الذي یتم وفقاً لمعایینطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من 
التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق.فيا ھددین تح یمكتي على علم بكافة األمور الھامة ال

النتیجة
المرفقة لم یتم المجمعةكثفةالمرحلیة الملم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالیة ،مراجعتنا استنادا إلى 

.2احضیإلاإلعداد المبین با ألساسواحي المادیة، وفقاً إعدادھا، من جمیع الن

التأكید على أمر

دي المتعلق الما كد عدم التأ حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة والذي یبین(ج)14إیضاح نلفت االنتباه إلى◄
دعاوى قضائیةفي مختصمةشركة األم الفإن، یضاحاإلذلك بضائیة القائمة. وكما ھو مبین ھائیة للدعاوى القلنبالنتیجة ا

األمانة من  ء") فیما یتعلق ببعض معامالت االستثمار المنفذة بصفة"العمالمالء المحافظ (قبل العدید من عن مةفوعرم
مراحل متداولة فية األم العمالء ضد الشركالمرفوعة منالقضائیة دعاوىان الوات السابقة. قبل الشركة األم خالل السن

كویتي في بیان المركز المالي المرحلي دینار19,443,046ة قیمبمخصصاجمالي وعة جلت المجمس.مختلفةاضي قت
جة األكثر یالنتحول لإلدارةأفضل تقدیر ، بما یعكس اوى القضائیةمقابل الدع2021یونیو30المكثف المجمع كما في 

عة. جمالمیح بإصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة اًال للدعاوى القضائیة كما في تاریخ التصراحتم

سیاحيالذي یوضح أن عقد إنشاء منتجع المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة حول6یضاح اإلنلفت االنتباه إلى ◄
إبرامھ تم الذي وعمان، في سلطنة واقعةال("تعمیر")ر لالستثمار ش.م.ع.م شركة تعمیوھي األملشركة زمیلة للشركة 

بین نشأ بسبب نزاع العقدإنھاءتم. إنھاؤهتم ("المقاول") وشركة تعمیرذ.م.م. لنقل والمقاوالت العامة لغنتوت شركة بین 
كارثة طبیعیة  حدوث بعد أعمال االنشاءاتاستئناف التأخیر المفرط في من بینھا مور عدة أتعمیر والمقاول فیما یتعلق ب
مبلغ قامت تعمیر بسحب ضمانات حسن األداء ب،2019سنة خالل ذلك، . عالوة على 2018في موقع المشروع في مایو 

قام المقاول برفع دعوى ذلك،ملیون دینار كویتي) مقدمة من المقاول. ردًا على 5.2(ما یعادل ملیون لایر عماني6.55
أسباب تتعلق بإنھاء العقد المذكور وطلب من المحكمة تعیین خبراء، كإجراء دة ع، ل2019سنة ضائیة ضد تعمیر خالل ق
ملیون 25بمبلغ فیھا تطالبضد المقاول ةمقابلدعوى رفعت تعمیر،2020خالل فبرایر لرفع دعوى ضد تعمیر. ولي،أ

، احالت  2021یونیو 22في . العقدباإلخاللعن األضرار وك وذلملیون دینار كویتي) 19.7لایر عماني (ما یعادل 
المعلومات الملومات  ھذهصریح بإصداراریخ التكما في تعد بقرارھا التي لم تصدرالنزاع للجنة التحكیم المحكمة العلیا 

أي  إدراج لم یتم لذلك،تیجة نفي الوقت الحالي، ولألمریمكن تحدید النتیجة النھائیة ال و.المجمعةالمالیة المرحلیة المكثفة
.  2021یونیو 30كما في مجمعةالالمرحلیة المكثفة المالیة المعلوماتفي یترتب على ذلكأي التزام قدمقابل مخصص 

ر.واألم هفیما یتعلق بھذدلمعنتیجتنا غیر معدلة إن
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 المجمعةلية المكثفة  ح المالية المر المعلومات حول راجعة مال رير تق

 حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة   لىإ

 )تتمة(  ع.ش.م.ك. تثمار لالسشركة األولى ال
 

 ابية األخرى الرقمتطلبات القانونية وتقرير حول ال

 دفاترالو وارد في ه متفقة مع ما  لمجمعةا ة المكثفةيإن المعلومات المالية المرحلف اداً إلى مراجعتنا،استنو إضافة إلى ذلك

  رقمكات لقانون الشروجود أية مخالفات  علمنا  ، لم يرد إلى. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا ألما لشركةل اسبيةالمح 

 ساسي للشركةلنظام األلو لعقد التأسيس أو ،ا لالحقة لها والتعديالت تنفيذيةحته الوالئلتعديالت الالحقة له، وا 2016لسنة  1

أو  األم الشركةعلى نشاط  اً اديم اً على وجه قد يكون له تأثير 2021 نيويو 30لمنتهية في أشهر ا ستةالل فترة الخ  ،األم

 .مركزها المالي
 

م القانون رق ملمنا وجود أية مخالفات ألحكا ع لم يرد إلى دنا أنهواعتقا بما وصل إليه علمنا حسو اً أنه خالل مراجعتنا ن أيضنبي

علقة به المصرفية والتعليمات المت ألعمالاكويت المركزي وتنظيم الن النقد وبنك ديالت الالحقة له في شأ عوالت 1968لسنة  32

 30شهر المنتهية في أ ستةال خالل فترة لقة بهال والتعليمات المتعمفي شأن هيئة أسواق ال 2010نة لس 7أو ألحكام القانون رقم 

 الي.لمم أو مركزها اعلى نشاط الشركة األياً دما  اً يكون له تأثير على وجه قد  2021 يونيو

 

 

 

 

 

 

 
 

 عبد الكريم عبدهللا السمدان 

 فئة أ 208الحسابات رقم  سجل مراقبي

  إرنست ويونغ

 يبان والعصيمي وشركاهم الع
 

 2021أغسطس  12
 

 الكويت



 شركة األولى لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
 

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  ا  تشكل جزء 16إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المجمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف الخسائر أو رباحاألبيان 

 2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو  30

 
    2021  2020     2021  2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاحات 

       

 اإليرادات 
 

     

 303,127 324,736  130,028 167,966  مع عمالء إيرادات من عقود  

 (136,112) (137,083)  (58,115) (72,700)  تكلفة مبيعات

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 167,015 187,653  71,913 95,266  الربح مجمل 

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 16,138 41,762  4,993 16,453  إيرادات مرابحة 

)خسارة( ربح من بيع موجودات مالية مدرجة 
 (4,283) 690       -  (17,959)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة لموجودات مالية صافي التغير في 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 (66,162) 155,075  (66,162) 134,127  الخسائر

 209,177 328,469  22,313 193,787 6 حصة في نتائج شركات زميلة

 (16,681) (19,575)       -  (19,575)  خسائر من بيع عقار استثماري 

 (798,765)      -   (798,765)      -   صافي التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

 723,140 60,155  723,140 53,901  إيرادات توزيعات أرباح

 543,258 562,595  272,564 279,642  إيرادات تأجير

 81,030 118,621  40,562 57,819  أتعاب إدارة

 43,227 (21,306)  (7,513) (12,445)  عمالت أجنبيةصافي فروق تحويل 

 3,896 185,475  2,389 372  إيرادات أخرى

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 900,990 1,599,614  265,434 781,388  إجمالي اإليرادات 

 

 ────── ──────  ────── ────── 

       المصروفات 

 (648,558) (612,945)  (280,324) (342,940)  تكاليف موظفين

استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق  
 (145,357)  (73,798) (71,679)  االستخدام

 

(147,767) 

 (29,886) (29,886)  (14,943) (14,943)  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (144,171) (93,163)  (71,854) (42,714)  تكاليف تمويل

 (269,797) (392,022)  (183,673) (235,112)  مصروفات أخرى

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 (1,240,179) (1,273,373)  (624,592) (707,388)  إجمالي المصروفات 

 

 ────── ──────  ────── ────── 

 (339,189) 326,241  (359,158) 74,000  ربح الفترة 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       الخاص بــ: 

 (6,652) 236,048  704 22,813  الشركة األم مساهمي

 (332,537) 90,193  (359,862) 51,187  الحصص غير المسيطرة

 
 ────── ──────  ────── ────── 

 
 74,000 (359,158)  326,241 (339,189) 

 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة  
     فلس   0.001     فلس   0.051 3 بمساهمي الشركة األم  صة الخا

 

     ( فلس 0.010)     فلس   0.529

  ══════ ══════  ══════ ══════ 



 شركة األولى لالستثمار ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
 

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  ا  تشكل جزء 16إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

4 
 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   الدخل الشاملبيان 

 2021 يونيو 30في  المنتهية للفترة

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو   30   

 الستة أشهر المنتهية في 

يونيو  30  

  
   2021  2020     2021  2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي ايضاح 

  
     

 الفترة   )خسارة(   ربح 
 

74,000 (359,158)  326,241 (339,189) 

  
────── ──────  ────── ────── 

 إيرادات )خسائر( شاملة أخرى: 
 

     

شاملة أخرى لن يتم إعادة )خسائر( إيرادات 
تصنيفها الى األرباح او الخسائر في فترات 

 الحقة:
 

     

صافي الربح من أدوات حقوق الملكية  

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

683,422 2,947,338  859,958 2,828,151 

حصة في اإليرادات )الخسائر( الشاملة  

 األخرى لشركات زميلة 
 

61,619 (97,543)  190,793 (110,546) 

 
 

────── ──────  ────── ────── 

صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يعاد  

تصنيفها الى األرباح او الخسائر في فترات  

 الحقة:  
 

745,041 2,849,795  1,050,751 2,717,605 

  
────── ──────  ────── ────── 

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة 
تصنيفها الى األرباح او الخسائر في فترات 

 الحقة:
 

     

حصة في )الخسائر( اإليرادات الشاملة 

األخرى للشركات الزميلة التي يتم المحاسبة 

 242,383 (108,959)  (20,269) (62,470) 6 ا بطريقة حقوق الملكيةهعن

فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات 

 أجنبية 
 

(4,991) (15,322)  (7,217) 4,603 

  
────── ──────  ────── ────── 

صافي )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى  

التي قد يعاد تصنيفها الى األرباح او الخسائر  

 في فترات الحقة: 
 

(67,461) (35,591)  (116,176) 246,986 

  
────── ──────  ────── ────── 

 إيرادات شاملة أخرى  
 

677,580 2,814,204  934,575 2,964,591 

  
────── ──────  ────── ────── 

 اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة  
 

751,580 2,455,046  1,260,816 2,625,402 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 الخاص بــ: 
 

     

 مساهمي الشركة األم
 

703,433 2,826,681  1,174,727 2,960,298 

 الحصص غير المسيطرة
 

48,147 (371,635)  86,089 (334,896) 

  
────── ──────  ────── ────── 

  
751,580 2,455,046  1,260,816 2,625,402 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 





 

 التابعة   وشركاتها .ع.ش.م.ك لالستثمارشركة األولى 
 

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  ا  تشكل جزء 16إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

     2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة
 

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس  

 المال 
 عالوة  

 إصدار أسهم
 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي  
خيارات  

 أسهم 
 احتياطي  

 أسهم خزينة 
احتياطي  

 القيمة العادلة  

احتياطي  
تحويل 
عمالت  
 أجنبية  

  /مرحلة أرباح  
 )خسائر متراكمة( 

 اإلجمالي  
 الفرعي  

 الحصص  
غير  

 المسيطرة 
 مجموع  

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار  كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
             

             

 48,739,012 3,627,968 45,111,044 (16,196,525) 1,013,869 (5,823,223) 1,118,684     -     - (108,816)     - 65,107,055 )مدققة(   2021يناير  1كما في 

 326,241 90,193 236,048 236,048     -     -     -     -     -     -     -      - ربح الفترة  

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى  

 934,575 (4,104) 938,679     - (112,072) 1,050,751     -     -     -     -     -      - للفترة  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة  

 1,260,816 86,089 1,174,727 236,048 (112,072) 1,050,751     -     -     -     -     -      - للفترة  

صافي الحركات في الحصص غير  
 (1,154,200) (1,154,200)     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - المسيطرة  

إطفاء جزئي للخسائر المتراكمة  

 - -     - 20,346,388     -     - 53,977     -     - 108,816     - (20,509,181) (  16)أيضاح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 48,845,628 2,559,857 46,285,771 4,385,911 901,797 (4,772,472) 1,172,661     -     -     -     - 44,597,874   2021يونيو  30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

             

             

)مدققة(   2020يناير  1كما في   65,107,055 18,250,362 (108,816) 1,299,173 3,016,890 1,118,684 (4,881,963) 1,001,455 (42,912,813) 41,890,027 3,972,206 45,862,233 

 (339,189) (332,537) (6,652) (6,652)     -     -     -     -     -     -     -      - )خسارة( الفترة 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى  

 2,964,591 (2,359) 2,966,950     - 249,345 2,717,605     -     -     -     -     -      - للفترة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

إجمالي اإليرادات )الخسائر(  
 2,625,402 (334,896) 2,960,298 (6,652) 249,345 2,717,605     -     -     -     -     -      - الشاملة للفترة  

صافي الحركات في الحصص  

 (8,301) (8,301)     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - غير المسيطرة  

إطفاء جزئي للخسائر المتراكمة  

(  16)أيضاح   -      -     -     -     (3,016,890) -     -     -     3,016,890 -     -      -     

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 48,479,334 3,629,009 44,850,325 (39,902,575) 1,250,800 (2,164,358) 1,118,684     - 1,299,173 (108,816) 18,250,362 65,107,055   2020 يونيو 30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير 

 2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  

   أشهر المنتهية في   ستةال
 يونيو 30

      2021    2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  

    أنشطة التشغيل 

 (339,189) 326,241  الفترة  )خسارة(  ربح 

    

    النقدية: الفترة بصافي التدفقات  )خسارة( تعديالت لمطابقة ربح 

 (16,138) (41,762)  إيرادات مرابحة  

)أرباح( خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او  

 4,283 (690)  الخسائر 

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او  

 66,162 (155,075)  الخسائر  

 (723,140) (60,155)  إيرادات توزيعات أرباح  

 (209,177) (328,469) 6 حصة في نتائج شركات زميلة  

 16,681 19,575  خسارة من بيع عقار استثماري  

 798,765      -  صافي التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية  

 (43,227) 21,306  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 147,767 145,357  استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام  

 29,886 29,886  إطفاء موجودات غير ملموسة  

 144,171 93,163  تكاليف تمويل  

 119,862 59,043  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

  ──────── ──────── 

    108,420 (3,294) 

    رأس المال العامل: التغيرات في  

 (4,210) (89,936)  موجودات أخرى  

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  
 (772,853) 38,631 

 المخزون  
 (52,520) (44,348) 

 مطلوبات أخرى  
 (244,859) 47,784 

 مخصص قضية قانونية  
 (6,187) -      

  
──────── ──────── 

 34,563 (1,057,935)  النقد )المستخدم في( الناتج من العمليات 

 15,534 35,152  إيرادات مرابحة مستلمة 

 (39,069) (103,463)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (28,956) (33,732)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

  
──────── ──────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل
 (1,159,978) (17,928) 

  
──────── ──────── 

 أنشطة االستثمار 
   

 723,140 51,076  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة  

 682,444 486,833 6 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة  

      - 499,200  المحصل من استرداد رأسمال استثمار في شركة زميلة  

 209,281 161,873  المحصل من بيع عقار استثماري  

 المحصل من بيع أصل محتفظ به لغرض البيع  
 1,028,370 -      

 شراء بنود ممتلكات ومعدات  
 (70,714) (23,026) 

 (268,381)      - 6 إضافات الى استثمار في شركات زميلة  

  
──────── ──────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار  
 2,156,638 1,323,458 

  
──────── ──────── 

    أنشطة التمويل 

 (3,376) 35,280  دائني المرابحة   ( سداد )  من   المحصل صافي  

 توزيعات أرباح مدفوعة الى مساهمي الشركة األم  
 (1,272) (288) 

 صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  
 (1,154,200) (8,301) 

 مطلوبات تأجير  جزء من اصل مبلغ  سداد 
 (128,859) (87,600) 

  
──────── ──────── 

 صافي التدفقت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل  
 (1,249,051) (99,565) 

  
──────── ──────── 

 1,205,965 (252,391)  الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص(  صافي  

 4,037,816 11,580,471  يناير   1النقد والنقد المعادل في  

  
──────── ──────── 

 5,243,781 11,328,080 4 يونيو   30النقد والنقد المعادل في  

  
════════ ════════ 
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 حول الشركةمعلومات  1
  

 هاوشركات  ("الشركة األم")  ش.م.ك.ع. ستثمار  اللشركة األولى ل  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  إصدارتم التصريح ب

الشركة األم ة إدارمجلس لقرار وفقا   2021 يونيو  30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال ("المجموعة" يشار إليها معا  بـ)التابعة 

 . 2021 اغسطس 12 بتاريخ
 

تخضع الشركة   الكويت.  بورصةفي  متداولة علنا   ها أسهمفي الكويت، وهي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها األم شركة الإن 

 كشركة استثمار وشركة تمويل وتخضع إلشراف ورقابة هيئة أسواق المال.  بنك الكويت المركزياألم لرقابة 
 

 . ، الكويت ، مدينة الكويت، شارع الشهداء68 رقم الدور ،برج الحمراءيقع مكتب الشركة األم المسجل في 
 

الشريعة اإلسالمية المعتمدة من هيئة  تعمل الشركة األم بصورة رئيسية في تقديم خدمات االستثمار والخدمات المالية وفقا  لمبادئ  

 .11 يضاحالفتوى والرقابة الشرعية لدى المجموعة. إن األنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في اإل
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في و اإلعدادأساس  2
 

 أساس االعداد   2.1

وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي   2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةلفترة التم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 . باستثناء الموضح أدناه "المرحليالمالي  التقرير" 34
 

وفقا  للتعليمات المتعلقة  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة التم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

بمؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان 

: األدوات المالية 9لخسائر االئتمان المتوقعة لتسهيالت التمويل المحتسبة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية المتوقعة وفقا 

التزاما  بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المحتسبة طبقا لمتطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى  

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن  خرىوتطبيق كافة المتطلبات األ والتأثير الالحق على اإلفصاحات ذات الصلة

 بالمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت(.   بصورة مجمعة)يشار إليها  مجلس معايير المحاسبة الدولية
 

 ،سنويةال ماليةالبيانات في الات المطلوبة يضاح مات واإلإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلو

 .  2020ديسمبر  31في  كما وينبغي االطالع عليها مقترنة  بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة 
 

مبدأ االستمرارية. وترى    وجودها التشغيلي طبقا   قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس

اإلدارة عدم ودجود عوامل عدم التيقن المادية التي قد تثير شكا جوهريا حول هذا االفتراض. وقد قامو باتخاذ أحكام تتعلق بتوقع 

شهر من   12ال تقل عن  خالل مدةمعقول أن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل القريب، 

 تاريخ المعلومات المالية. 
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة   الجديدة  المعايير  2.2

تلك المتبعة في اعداد البيانات ل مماثلةان السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 1اء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في نباستث 2020ديسمبر  31تهية في السنوية للمجموعة للسنة المن المجمعة اليةالم

 ي معايير او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد.  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر أل2021يناير 
 

على المعلومات المالية المرحلية المكثفة جوهري ولكن ليس لها تأثير  2021تسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام 

 المجمعة للمجموعة. 
 

،  39، ومعيار المحاسبة الدولي 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -  الفائدةاإلصالح المعياري لمعدالت 
 16، و المعيار الدولي للتقارير المالية 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية 7والمعيار الدولي للتقارير المالية 

ات المالية المجمعة عندما يتم استبدال معدل الربح المعروض بين تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأثيرات على البيان

 البنوك بالمعدل البديل الخالي تقريبا من المخاطر. تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآلتية: 
 

 ة اإلصالح بحيث المبرر العملي الذي يتطلب التغيرات التعاقدية أو التغيرات في التدفقات النقدية المطلوبة مباشرة خالل عملي

 .  المعدالت السوقيةيتم التعامل معها كتغييرات في سعر الفائدة المتغير بما يعادل الحركة في 

   .السماح بالتغييرات المطلوبة في إطار إصالح ايبور لتغطية التصنيفات والتوثيق دون وقف عالقة التحوط 

 دة بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة الخالية تقريبا تقديم إعفاء مؤقت للشركات من ضرورة استيفاء المتطلبات المحد

 من المخاطر كبند تحوط المخاطر. 
 

إن هذه التعديالت لم يكن لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. وتنوي المجموعة استخدام المبررات 

  العمليات في فترات مستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.  
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  السهم )خسارة( ربحية  3
 

الخاص بالمساهمين العاديين للشركة األم على المتوسط المرجح   الفترة)خسارة(  ربح  السهم االساسية بقسمة    ربحية  تحتسب مبالغ

الخاص بالمساهمين خسارة( ال)الربح . بينما يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  الفترةدد األسهم العادية القائمة خالل العاديين للشركة األم على المتوسط المرجح لع

، حيث إنه ليس هناك أية أدوات مخففة قائمةها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية.  إصدارالتي يتم  

 ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.  فإن 

 

 في  أشهر المنتهية   الثالثة
  يونيو 30

 في  أشهر المنتهية   ستةال
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
 

  
 

  

 704 22,813 م  ربح )خسارة( الفترة الخاص بمساهم الشركة األ
 

236,048 (6,652) 

 ═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

 649,442,622 445,978,742 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة * 
 

445,978,742 649,442,622 
 ═════════ ═════════  

══════════ ══════════ 

 0.001 0.051 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(  
 

0.529 (0.01) 
 ═════════ ═════════  

══════════ ══════════ 
 

 . الفترةإن المتوسط المرجح لعدد األسهم يراعي المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل  *  
 

سهم عادية بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح بإصدار هذه المعلومات  أي معامالت تتضمن ألم يتم اجراء 

 المكثفة المجمعة بما يتطلب إعادة ادراج ربحية السهم. المالية المرحلية 
 

 والنقد المعادل دالنق 4
 

 ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:المجمع لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف
  

  )مدققة(   

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 17,450 1,708 2,503 في الصندوق نقد

 2,080,352 2,035,410 2,058,180 نقد لدى البنوك 

 1,955,486 8,798,011 9,018,933 ودائع مرابحة ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ستة أشهر أو أقل

 1,190,493 745,342 248,464 نقد محتفظ به بالمحافظ
 ────────── ────────── ────────── 

 5,243,781 11,580,471 11,328,080 النقد والنقد المعادل 
65 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

ودائع    تدرأشهر أو أقل.    ستةمدتها  اصلية  استحقاق    فترةذات    محلية  مع بنوك إسالمية مبرمة  مرابحة عقود مرابحة  الودائع  مثل  ت

%  1:  2020  يونيو   30و  % 1.4إلى  %  0.88:  2020ديسمبر    31)%  1.125لى  إ%  0.3  فعلي يتراوح بين  عائدالمرابحة معدل  

 ( سنوي ا.  %1.05إلى 
 

:  2021 يونيو  30دينار كويتي، و  650,000: 2020ديسمبر  31إن ودائع المرابحة بقيمة دفترية بمبلغ ال شيء دينار كويتي )

 (. 8دينار كويتي( مقدمة كرهن لدائني المرابحة )إيضاح  650,000
 

( "الشركة التابعة")  قيد التصفيةمحلية  تابعة  ، أعلنت الشركة األولى لموارد الطاقة ش.م.ك. )مقفلة( وهي شركة  2016خالل سنة  

دينار كويتي إلى المساهمين. وكنتيجة للتصفية، استلمت الشركة األم مبلغ   6,062,000عن توزيع أول دفعة تصفية نقدية بمبلغ 

 دينار كويتي.   4,048,689 قيمةمسيطرة الحصص غير ال التوزيع إلى وبلغ دينار كويتي.  2,013,311
 

دينار كويتي للمساهمين.   1,407,250أعلنت الشركة التابعة توزيع الدفعة النقدية الثانية للتصفية بمبلغ ، 2021ابريل  25في 

دينار كويتي. بلغ التوزيع الى الحصص غير المسيطرة  467,376ونتيجة لعملية التصفية، استلمت الشركة األم مبلغ وقدره 

 دينار كويتي.   939,874
 

م بعض المساهمين بتحصيل حصتهم في التوزيعات، وبالتالي، تم تقييد ارصدة بنكية بمبلغ ، لم يق2021يونيو  30كما في 

دينار كويتي( لغرض   220,714: 2020يونيو  30دينار كويتي، و 217,683: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 480,080

  التوزيع الى الشركاء في الشركة التابعة. 
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 في أوراق مالية  ات استثمار 5

  )مدققة(   

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   يونيو 30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

 :أو الخسائر رباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األموجودات مالية 
   

      - 350,047 1,268,675 أوراق مالية مسعرة

      - 314,623 321,605 صندوق استثماري غير مسعر 
 

────────── ────────── ────────── 

 
1,590,280 664,670 -      

 
────────── ────────── ────────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
    األخرى:

 592,066 653,750 711,343 أوراق مالية مسعرة  

 30,429,306 20,254,502 22,286,064 أوراق مالية غير مسعرة 
 

────────── ────────── ────────── 

 
22,997,407 20,908,252 31,021,372 

 
────────── ────────── ────────── 

 31,021,372 21,572,922 24,587,687 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة( 
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

ألوراق المالية واإلفصاح عن قيمتها العادلة حسب أساليب الستثمارات في اتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة ل

 .13 يضاحالتقييم في اإل
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 استثمار في شركات زميلة  6

  2021 يونيو  30  

 )مدققة( 
  2020ديسمبر    31

 

   2020 يونيو  30

 حصة الملكية %  بلد التأسيس   

 الدفترية القيمة  
 حصة الملكية %   دينار كويتي 

 القيمة الدفترية 
 حصة الملكية %   دينار كويتي 

 القيمة الدفترية 
 دينار كويتي 

          

 2,946,816 %14.66  3,175,102 %14.66  3,299,026 %14.66 الكويت  1شركة برقان لحفر اآلبار ش.م.ك.ع.

 5,584,846  %28.99  5,704,137  %28.99  5,563,774 %28.99 الكويت  شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع. 

 3,536,216 %22.19  3,582,381 %22.19  3,219,380 %22.19 الكويت  الشركة األولى للتعليم ش.م.ك. )مقفلة( 

 6,671,396 %24.82  6,116,918 %24.82  6,036,086 %24.82 عمان     2شركة تعمير لالستثمار )ش.ع.م.م.( )"تعمير"(

 3,247,398 %20.90  2,350,778 %20.90  2,161,878 %20.90 المملكة العربية السعودية  3شركة الجزيرة األولى العقارية )ذ.م.م.( 

 2,818,011 %25  2,964,090 %25  3,042,430 %25 الكويت   شركة الصبيح الطبية )خالد حمد الصبيح وشركائه( ذ.م.م.  

أبناء يوسف الصبيح العقارية )خالد حمد الصبيح شركة 

 587,917 %25  586,729 %25  581,831 %25 الكويت  وشركاؤه( ذ.م.م. 
   

────────── 
  

────────── 
  

────────── 

  
 23,904,405   24,480,135   25,392,600 

   

══════════ 
  

══════════ 
  

══════════ 
 

  ة الشركة المستثمر فيها. ترى المجموعة تحقق التأثير الملموس من خالل حقوق التصويتإدارشركة برقان لحفر اآلبار ش.م.ك.ع. من خالل تمثيلها في مجلس على ا  ملموس ا  المجموعة تأثيرتمارس     1

 % في حقوق الملكية. 20نها تحتفظ بحصة ملكية أقل من أالتي تمنحها القدرة العملية على التأثير على األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها على الرغم من حقيقة 
 

طئ ظفار ش.م.م.  )"شركة تابعة لشركة تعمير"(، في محافظة ظفار، سلطنة عمان، الذي تم  تم إنهاءعقد بناء منتجع شاطئي، من خالل شركة تابعة للشركة الزميلة، شركة منتجع شا خالل الفترة السابقة،     2

ف العمل بعد  لق بأمور مختلفة بما في ذلك التأخير المفرط في استئنا تنفيذه بين شركة غنتوت للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م. )المقاول( وشركة تعمير. حدث اإلنهاء بسبب نزاع بين تعمير والمقاول فيما يتع 

مليون دينار كويتي( مقدمة    5.2مليون لاير عماني. )ما يعادل    6.55، قامت تعمير بسحب ضمانات حسن األداء بقيمة  2019. عالوة على ذلك، خالل سنة  2018كارثة طبيعية في موقع المشروع في مايو  

، ألسباب مختلفة تتعلق بإنهاء العقد المذكور وطلب من المحكمة تعيين خبراء، كإجراء مبدئي، لرفع دعوى ضد  2019من المقاول. في هذا اإلطار قام المقاول برفع دعوى قضائية ضد تعمير خالل سنة 

يونيو   22في العقد. ب اإلخالل عن األضرار ووذلك مليون دينار كويتي(    19.7مليون لاير عماني )ما يعادل    25دعوى مقابلة ضد المقاول تطالب فيها بمبلغ رفعت تعمير  ، 2020ر  خالل فبراي شركة تعمير. 

 . ار هذه المعلومات الملومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، احالت المحكمة العليات النزاع للجنة التحكيم التي لم تصدر قرارها بعد كما في تاريخ التصريح بإصد2021
 

ذلك، لم تعترف شركة تعمير بأي مخصص ألي التزام قد ينشأ   وقد أفاد المستشار القانوني لشركة تعمير بأنه من الممكن، ولكن ليس من المحتمل، أن تنجح الدعوى القضائية ضد شركة تعمير. وبناء  على 

 . 2021 يونيو   30الية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في  المعلومات المفي 
 

دينار كويتي(. ووردت   268,381 :2020 يونيو 30دينار كويتي و 366,229: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) خالل الفترة الحالية، قامت الشركة األم بمساهمات رأسمالية غير متبادلة بمبلغ ال شئ   3

كات المساهمين بما يتناسب مع حصص ملكيتهم بالشركات الزميلة وال ضرورة لرد المبالغ تحت أي ظروف ويتم أي رد للمبالغ بناء على تقدير الشرالمبالغ المستلمة من قبل الشركات الزميلة من كافة 

اتر الشركة األم.دفالزميلة. نتيجة لذلك، تتم معاملة هذه المبالغ كحقوق ملكية ضمن دفاتر الشركة الزميلة وكمساهمة في االستثمار في الشركة الزميلة ضمن 
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 )تتمة( استثمار في شركات زميلة 6
 

 في الشركات الزميلة: لالستثمار الدفتريةكة في القيمة الحرفيما يلي 
 

  )مدققة(   

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 25,465,649 25,465,649 24,480,135 بداية الفترة / السنةفي 

 268,381 366,229      - مساهمات رأسمالية إضافية

      -      - (499,200) استرداد رأس المال * 

 209,177 (577,631) 328,469 حصة في النتائج

 (682,444) (682,444) (486,833) توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 242,383 16,618 (108,959) عمالت أجنبيةتعديل تحويل 

 (110,546) (108,286) 190,793 / )الخسائر( الشاملة األخرى  االيراداتحصة في 

 

───────── ───────── ───────── 

 25,392,600 24,480,135 23,904,405 في نهاية الفترة/ السنة   
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

بمبلغ مال  ال  رأسالتخفيض  الجمعية العمومية غير العادية لشركة األولى التعليمية ش.م.ك. )مقفلة(    وافقت،  2021ابريل    1في   *

تم تويع تخفيض رأس المال في . (مليون دينار كويتي 12.750مليون دينار كويتي الى  15من مليون دينار كويتي ) 2.25

 .  2021يونيو  1صورة تحويالت نقدية الى المساهمين في 
 

 موجودات ومطلوبات مجموعة بيع مصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع  7
 

المصنع الكويتي العالمية إلنتاج  ها في شركة  اتللتخارج من استثمار ة عن نيتها  دار ، أعلنت اإل2019ديسمبر    31المنتهية في  خالل السنة  

)"الشركة اآلسيوية"(  النفطية ذ.م.م.  المنشآت لصيانة اآلسيوية الشركةوللصمامات"(  80)"كيو الصمامات الصناعية ذ.م.م. 

، تم عرض الموجودات  ونتيجة لذلكمن خالل بيع حصة ملكيتها في الشركات التابعة إلى مستثمر آخر.   "(الشركات التابعة)"

والمطلوبات ذات الصلة لهذه الشركات التابعة كمحتفظ بها لغرض البيع في بيان المركز المالي المجمع للمجموعة. ونتيجة  

كما في ، ال تزال اإلجراءات القانونية الستكمال البيع قائمة19-إلغالق الهيئات الحكومية الذي تسبب فيه تفشي فيروس كوفيد

 . 2020ديسمبر  31
 

الحقا لتاريخ المعلومات .  2021فبراير    18للصمامات في    80نقل ملكية شركة كيو  المتعلقة بتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية  

   . 2021أغسطس  3في الشركة اآلسيوية ملكية نقل المتعلقة بتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية المالية، 
 

 دائنو مرابحة  8
  )مدققة(   

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 6,858,719 4,089,343 3,892,274 مجمل المبلغ 

 (880,973) (1,149,420) (936,480) ناقصا : تكاليف تمويل مؤجلة 

 
───────── ───────── ───────── 

 
2,955,794 2,939,923 5,977,746 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

  2,675,308  :2020ديسمبر    31دينار كويتي )  2,655,899  مبلغب  دائني مرابحةأرصدة    تم إدراج،  2021  يونيو   30كما في  

  31% )6.5معدل ربح فعلي بنسبة حمل تو( بالريال العماني؛ دينار كويتي 2,712,746 : 2020 يونيو  30و دينار كويتي

 ( سنويا .  %6.5: 2020 يونيو 30و% 6.5: 2020ديسمبر 
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 )تتمة(دائنو مرابحة  8
 

  يونيو  30دينار كويتي و 2,939,923 : 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,955,794 إن أرصدة المرابحة الدائنة بمبلغ

 ( مكفولة بالضمانات التالية: دينار كويتي 5,977,746 :2020
 

  :2020 يونيو 30و دينار كويتي 650,000: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) ال شئقيمة دفترية بودائع مرابحة  ◄

 (. 4 إيضاح( )دينار كويتي 650,000

دينار  650,000: 2020ديسمبر  31)دينار كويتي   ال شئموجودات محتفظ بها لغرض البيع ذات قيمة دفترية بمبلغ  ◄

 . (دينار كويتي 650,000: 2020 يونيو  30كويتي و

  دينار كويتي 7,098,180 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 7,046,684 قيمة دفترية بلغتذات عقارات استثمارية  ◄

 . (دينار كويتي 7,204,682 :2020 يونيو  30و

دينار  1,579,133: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,615,930 الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة دفترية بمبلغ ◄

 : ال شيء دينار كويتي(.  2020 يونيو  30كويتي، و 
 

 رأس المال وأسهم الخزينة  9
 

 رأس المال   9.1

 سهم   445,978,742 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل الشركة األم رأسمال، بلغ 2021 يونيو 30في 

فلس. إن كافة  100سهم( قيمة كل سهم  651,070,551: 2020 يونيو 30سهم و 651,070,551: 2020ديسمبر  31)

 األسهم مدفوعة نقدا . 
 

ديسمبر   31بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في  2020أبريل  22أوصى مجلس إدارة الشركة االم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

من خالل استخدام عالوة اصدار األسهم واالحتياطي االجباري واحتياطي خيارات األسهم والتخفيض الجزئي لرأس  2019

المساهمين من قبل دينار كويتي. وقد تم الموافقة على هذه التوصية  44,597,874دينار كويتي الى  65,107,055 منالمال 

. كما تم التأشير بتخفيض رأس المال في السجل التجاري 2020ديسمبر    29في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة  

 .  71828برقم تسجيل  2021فبراير  9بتاريخ 
 

 أسهم الخزينة  9.2

  )مدققة(         

 
   يونيو 30

2021 
 ديسمبر   31

2020 

 يونيو 30
 2020 

    

 1,627,929 1,627,929      - عدد أسهم الخزينة

  %0.25  %0.25      - النسبة المئوية )%( لرأس المال 

 108,816 108,816      - دينار الكويتي(تكلفة أسهم الخزينة )ال

 43,954 61,910      - )دينار كويتي( ألسهم الخزينة القيمة السوقية
 

 . 16لمزيد من التفاصيل حول الحركة في أسهم الخزينة خالل الفترة راجع االيضاح رقم 
 

 طراف ذات عالقةاأل إفصاحات  10
 

ة وموظفي  داراإلالشركات الزميلة والصناديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  يمثل األطراف ذات عالقة

يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة  مشتركة أو تأثيرا  ملموسا . يتم الموافقة  التي شركاتالة العليا بالمجموعة وداراإل

   .األمالشركة ة إدارعلى سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل 
 

المنتهية   أشهر ستةال فترة التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات عالقة خالل قيمة المعامالت التالي إجمالي  يوضح الجدول

   2020ديسمبر  31و 2021 يونيو 30وكذلك األرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في  2020و 2021 يونيو 30 في

 . 2020 يونيو  30و

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة 

 يونيو  30

 أشهر المنتهية في   ستة ال 
 يونيو  30

 

2021 2020 

 

2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

 

 دينار كويتي  دينار كويتي

 بيان األرباح او الخسائر المجمع
     

      - 1,346       - 174 أتعاب إدارة
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة 10
 

 المجمع   يبيان المركز المال
   يونيو 30

2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 
   يونيو 30

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 29,256    29,256 30,602 أتعاب إدارة وأرصدة مدينة أخرى
 

 ة العليا: دارإلمكافأة موظفي ا
ة ممن لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط دارواألعضاء الرئيسيين في اإلة دارمجلس اإلمن ة العليا دارموظفو اإل يتكون

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.  
 

 كما يلي:  كانتة العليا دارإن القيمة اإلجمالية للمعامالت المتعلقة بموظفي اإل
 

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة 

 يونيو  30

 

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو  30

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

      

 47,687 96,425 رواتب ومزايا قصيرة األجل
 

142,640 92,873 

 6,276 24,645 مكافآت نهاية الخدمة
 

30,852 88,916 
 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

 121,070 53,963 
 

173,492 181,789 
 ═══════   ═══════ 

 

  ═══════   ═══════ 
 

 الرصيد القائم  

  )مدققة(   

 
   يونيو 30

2021 
 ديسمبر  31

2020 
   يونيو 30

2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 6,873 56,905 4,473 رواتب ومزايا قصيرة األجل

 239,797 166,255 188,805 مكافآت نهاية الخدمة
      - 55,000      - لجان مجلس اإلدارة    ة مكافأ

 ─────── ─────── ─────── 
 193,278 278,160 246,670 
    ═══════    ═══════   ═══════ 
 

   أخرىمعامالت 
  ال شئ  : 2020ديسمبر    31دينار كويتي )  52,826  بمبلغ  أطراف ذات عالقةنيابة عن    يةاستثمارمحافظ  أيضا   تدير المجموعة  

 للمجموعة.   المجمعالمرحلي المكثف  في بيان المركز المالي تنعكس ( لم دينار كويتي ال شئ : 2020 يونيو 30و دينار كويتي
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 معلومات القطاعات  11
 

ة، دارألغراض اإل .اتاالستثمار علىالموارد وتقييم األداء. يستند تقييم أداء القطاع إلى العائد  توزيع حول بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات  التجاريةنتائج تشغيل قطاعاتها  بمراقبةة دارتقوم اإل

 :  تشغيليةقطاعات  أربعةتنتظم المجموعة في 
 

 العقارية ◄

 المالية ◄

 الخدمية ◄

 أخرى ◄
 

 ليس لدى المجموعة أي معامالت فيما بين القطاعات.
 

 :على التوالي 2020و 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة لقطاعات التشغيل لدى المجموعة  رباحات واأليراداإلحول يوضح الجدول التالي معلومات 

 
 أخرى  الخدمات   المالية   العقارية 

 

 المجموع

 2021   2020  2021   2020  2021   2020  2021   2020 2021   2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
               

 900,990 1,599,614  370 300,441  250,912 291,813  713,927 91,026  (64,219) 916,334 اإليرادات 

 (1,240,179) (1,273,373)  (41,885) (50,956)  (420,893) (484,832)  (134,432) (93,544)  (642,969) (644,041) المصروفات 

 
──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 (339,189) 326,241  (41,515) 249,485  (169,981) (193,019)  579,495 (2,518)  (707,188) 272,293 ربح )خسارة( القطاع 

 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 11
 

 :على التوالي 2020 يونيو 30و 2020ديسمبر  31و 2021 يونيو 30والمطلوبات لقطاعات التشغيل لدى المجموعة كما في  الموجودات حول معلومات  يوضح الجدول التالي
 

 المجموع   أخرى    خدمات    مالية    عقارية   
 

 
  يونيو 30

2021  

 )مدققة( 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30
2020  

  يونيو 30
2021  

 )مدققة( 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30
2020  

  يونيو 30
2021  

 )مدققة( 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30
2020  

  يونيو 30
2021  

 )مدققة( 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30
2020  

  يونيو 30
2021  

 )مدققة( 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو  30
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
                    

 79,627,816 76,545,822 74,913,397     5,123,265 7,592,168 3,397,520  27,493,856 31,496,865 29,893,431  16,109,844 8,614,969 13,491,621  30,900,851 28,841,820 28,130,825 موجودات القطاع  

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

                    

 31,148,482 27,806,810 26,067,769     22,153,568 20,779,883 20,603,033  1,829,496 2,279,838 1,054,869  3,273,904 13,275 4,399  3,891,514 4,733,814 4,405,468 مطلوبات القطاع  

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

                    

                    افصاجات أخرى:  

  69,497,675 59,281,860 60,143,114      682,091 706,577 729,716  23,481,942 27,272,107 27,830,703  14,921,975 3,242,599 4,149,883  30,411,667 28,060,577 27,432,812   1اجمالي الموجودات غير المتداولة 

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

                    

  291,407 587,706 1,299,911      20,883 21,436      -   2,143 161,177 1,291,735       -       -  821  268,381 405,093 7,355   2اضافات الى موجودات غير متداولة  

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 

                    

                    

  209,177 (577,631) 328,469       -       -       -   83,297 (531,875) 60,198       -       -       -   125,880 (45,756) 268,271 ( 6حصة في نتائج من شركات زميلة )إيضاح 

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ═════════ ════════ 

                    

      -  (90,171)      -        -       -       -        -  (12,767)     -       -       -       -        -  (77,404)      -  خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين اآلخرين  

 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ════════ ═════════ ════════ 

 
العقارات قيد التطوير واالستثمار في الشركات الزميلة  تتكون الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض من الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى والممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية و 1

 والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
 
ت االستثمارية والعقارات قيد التطوير واالستثمار في تتكون اإلضافات إلى الموجودات غير المتداولة من اإلضافات إلى الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى والممتلكات والمعدات والعقارا   2

 الشركات الزميلة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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 معلومات القطاعات )تتمة( 11
 

 المعلومات الجغرافية 

 

 أشهر المنتهية في    ستة ال
 يونيو  30

 

2021   
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

   ات يراداإل

 1,384,300 1,082,756 الكويت

 (92,993) 160,661 المملكة العربية السعودية 

 (390,586) 356,197 سلطنة عمان

 269      - أخرى 

 
────────── ────────── 

 1,599,614 900,990 

 
═════════ ═════════ 

   )خسارة( القطاع  ربح  

  392,638  (25,507) الكويت

 (209,865)  154,315 المملكة العربية السعودية 

 (522,231)  197,433 سلطنة عمان

  269       - أخرى 

 

────────── ────────── 

 326,241 (339,189) 

 

═════════ ═════════ 
 

 

   يونيو 30
2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 

   يونيو 30
2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

    

 موجودات القطاع 
   

 44,656,375 41,352,046 38,772,893 الكويت

 19,548,044 20,089,079 21,658,730 المملكة العربية السعودية 

 14,206,859 13,772,490 13,196,193 سلطنة عمان

 1,216,538 1,332,207 1,285,581 أخرى

 
────────── ────────── ────────── 

 
74,913,397 76,545,822 79,627,816 

 
══════════ ══════════ ═════════ 

 مطلوبات القطاع 
   

 (27,330,201) (23,909,644) (22,375,543) الكويت

 (782,656) (779,211) (739,479) المملكة العربية السعودية 

 (3,035,625) (3,117,955) (2,952,747) سلطنة عمان

 
────────── ────────── ────────── 

 (26,067,769) (27,806,810) (31,148,482) 

 
══════════ ══════════ ═════════ 

 

 محتملةالتزامات ومطلوبات  12
 

دينار كويتي  ال شئ: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) ال شئ المجموعة كفاالت بنكية بمبلغقدمت ، 2021 يونيو 30كما في 

 ة أن ينشأ عنها أي التزامات جوهرية. داردينار كويتي( وال تتوقع اإل 250,000 :2020 يونيو  30و
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 القيمة العادلة لألدوات المالية قياس  13
 

ظمة بين المشاركين في السوق في لمدفوع لنقل التزام ما في معاملة منالمبلغ المستلم من بيع أصل ما أو ا هيالقيمة العادلة 

 تاريخ القياس. 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
على مستويات الجدول الهرمي لقياس العادلة ها وفقا للقيمة و اإلفصاح عنأ ها األدوات المالية التي يتم تسجيلكافة  تصنيفيتم 

 قل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: استنادا  إلى أالقيمة العادلة 
 

المالية المدرجة بالقيمة العادلة واإلفصاح عنها للموجودات تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة 

 حسب أسلوب التقييم:
 

 . و مطلوبات مماثلةألموجودات  أسواق نشطةفي )غير المعدلة( األسعار المعلنة  -  1المستوى  ◄

  ملحوظا بصورةلقياس القيمة العادلة  الجوهريةقل مستوى من المدخالت أ يكون بها ليات التقييم التي آ -  2المستوى  ◄

    مباشرة أو غير مباشرة  

 لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.   الجوهريةقل مستوى من المدخالت أ يكون بها آليات التقييم التي  -  3لمستوى ا ◄
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت  

تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس   إعادةبين مستويات الجدول الهرمي عن طريق  

 ل فترة معلومات مالية.  القيمة العادلة ككل( في نهاية ك
 

وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قياس القيمة   وأساليب التقييمالتقييم  في إجراءاتهناك أي تغييرات تكن لم 

 العادلة خالل الفترة.
 

 لمدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم:  ا  تفاصيل

 :  2021 يونيو 30يوضح الجدول التالي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم كما في 
 

 اليات التقييم   
 المدخالت الجوهرية  

 غير الملحوظة  
 النطاق  

 )المتوسط المرجح(
 حساسية المدخالت  
 الى القيمة العادلة  

     

 أوراق مالية غير مسعرة 

طريقة مضاعف  
 السوق  

مضاعف السعر الى  
 القيمة الدفترية  

0.42-1.30 
(0.87) 

%  10سيؤدي االرتفاع )االنخفاض( بنسبة 
في مضاعف السعر الى القيمة الدفترية  

الى االرتفاع )االنخفاض( في القيمة  القطاعي  
 دينار كويتي.  1,032,516 العادلة بمبلغ 

     

  
الخصم لضعف  

 %40 - %20 التسويق * 

سيؤدي االرتفاع )االنخفاض( في معدل  
% الى  5الخصم لضعف التسويق بنسبة  

  )االنخفاض( االرتفاع في القيمة العادلة بمبلغ
 .  دينار كويتي  407,646

     

 
صافي قيمة األصل  

 المعدلة  
الخصم لضعف  

 %50 - %0 التسويق * 

سيؤدي االرتفاع )االنخفاض( في معدل  
% الى  5التسويق بنسبة  الخصم لضعف  

  )االنخفاض( االرتفاع في القيمة العادلة بمبلغ
 دينار كويتي.   706,662

 

عتبار عند تسعير االالمشاركين في السوق سوف يأخذونها في  أنمثل الخصم لضعف التسويق المبالغ التي قررت المجموعة ي *
 االستثمارات. 
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 المالية )تتمة(قياس القيمة العادلة لألدوات  13
 

 :المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة لألدواتالجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة  التالييوضح الجدول 
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

 اإلجمالي ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى   

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       2021 يونيو 30

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     أو الخسائر: رباحاأل

 1,268,675      -      - 1,268,675 اسهم مسعرة   -

 321,605      - 321,605      - صناديق غير مسعرة   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,268,675 321,605 -      1,590,280 
 ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 711,343      -      - 711,343 أسهم مسعرة   -

 22,286,064 22,286,064      -      - أسهم غير مسعرة   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 711,343 -      22,286,064 22,997,407 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 24,587,687 22,286,064 321,605 1,980,018 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة( 

 

══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 
 

 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

  

 اإلجمالي  ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي 
     

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 أو الخسائر: رباحاأل

    

 350,047      -      - 350,047 أسهم مسعرة   -

 314,623      - 314,623      - صناديق غير مسعرة   -

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 
350,047 314,623 -      664,670 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 653,750      -      - 653,750 أسهم مسعرة   -

 20,254,502 20,254,502      -      - أسهم غير مسعرة   -

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
653,750 -      20,254,502 20,908,252 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 21,572,922 20,254,502 314,623 1,003,797 استثمارات في أوراق مالية )بالقيمة العادلة(

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  



  التابعة  هاوشركات .ع.ش.م.ك لالستثمارشركة األولى 
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(ات إيضاح 

 2021 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
 

 

20 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(قياس  13

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

مدخالت جوهرية  
 ملحوظة 

مدخالت جوهرية  
  غير ملحوظة 

 

 اإلجمالي  ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

   2020 يونيو 30
    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 592,066      -      - 592,066 أسهم مسعرة   -

 30,429,306 30,429,306      -      - أسهم غير مسعرة   -
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 31,021,372 30,429,306      - 592,066 )بالقيمة العادلة(استثمارات في أوراق مالية 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

لقياس القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة، كما لم يتم اجراء أي تحويالت    2والمستوى    1لم يتم اجراء أي تحويالت بين المستوى  

 لقياس القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة.  3لى المستوى أو إمن 
 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة    3ى  يعرض الجدول التالي مطابقة قياسات القيمة العادلة المتكررة المدرجة ضمن المستو

 العادلة:  

 

   يونيو 30
2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

2020 

   يونيو 30
2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
 

   

 27,508,442 27,508,442 20,254,502 يناير  1كما في 

 2,920,864 4,228,488 802,366 إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

      - (11,482,428) 1,229,196 المشتريات / )المبيعات(، بالصافي
 ────────── ────────── ────────── 

 30,429,306 20,254,502 22,286,064 في نهاية الفترة / السنة 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 دعاوى قضائية 14
 

، قامت الشركة األم بتوقيع عقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية  2006ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة  (أ

)"المؤسسة"( لتقديم خدمات استشارية إلنشاء مشروع الخيران وذلك لمدة عامين. وبناءا عليه، قدمت الشركة األم 

  31اء العقد بالتراضي خالل السنة المنتهية في دينار كويتي. اتفق كال الطرفين على إنه 596,868كفاالت بنكية بمبلغ 

 . 2013ديسمبر 
 

للمطالبة  3884/2015، قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية رقم 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، أحيلت القضية إلى الدائرة اإلدارية بالمحكمة  2016مارس  13بتعويض مقابل الخدمات المقدمة إلى المؤسسة. وفي 

 .  1508/2016تحت رقم 
 

دينار كويتي. نتيجة لهذا الحدث، احتسبت    347,098بتسييل جزء من الضمان البنكي بمبلغ    2016قامت الهيئة في عام  

دينار كويتي تم إدراجه ضمن األرباح أو الخسائر خالل السنة المنتهية بذلك  347,098مبلغ الشركة األم مخصص ب

 التاريخ.
 

، أصدرت الدائرة اإلدارية بالمحكمة حكمها بندب إدارة الخبراء لدى وزارة العدل، وباشرت الخبير 2017يناير  8في 

خالالت الفنية للمؤسسة، وأصدرت إدارة الخبراء الحسابي المكلف مهمته واستعان بخبير اخر هندسي لبحث عناصر اال

 . 2019تقريرها النهائي في مارس 
 

لتعليق   3إداري/  –  6595/201، قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية رقم  2017سبتمبر    19وعلي جانب أخر، في  

تسييل الكفاالت البنكية وتم تحويلها إلى الدائرة اإلدارية بالمحكمة. وأصدرت المحكمة حكمها بدمج كال الدعوتين في 

( إلزام الهيئة بأن 1، أصدرت محكمة أولي درجة حكمها في الدعوتين كاالتي: )2020ديسمبر    27دعوى واحدة. وفي  

( إلزام 2دينار كويتي قيمة الدفعة األخيرة عن اعمال العقود التي قامت بتنفيذها ) 57,817تؤدي إلى الشركة األم مبلغ 

( إلزام الهيئة بأن تؤدي للشركة األم مبلغ  3الهيئة برد وعدم تسييل الضمان المتعلق بالدفعة المقدمة وكفالة اإلنجاز، )

 دينار كويتي تعويض عن االضرار.  29,337
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كما طعنت كل    .على الرغم من ذلك، وفي ضوء االستشارة القانونية، قامت الشركة األم بالطعن على الحكم باالستئناف

، وقررت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة المتكامل "المتدخلة في الدعوى" باالستئناف على ذات الحكم

 .  2021سبتمبر  23 تاريخل الثالثةمحكمة االستئناف تأجيل النظر في الطعون 
 

أوضح المستشار القانوني للمجموعة أنه من المستبعد أن يؤثر الحكم النهائي بصورة جوهرية على البيانات المالية 

 . فترةالمجمعة للمجموعة. وعليه، لم يتم احتساب مخصص إضافي الي التزام يمكن أن ينشأ خالل ال
 

 ، أبرمت الشركة األم اتـفاقـيات2007ديسمـبر  31و 2006ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  ( ب

شركة مساهمة سعودية مقفلة )الشركة   -سهم في شركة المتحد لالستثمار والتطوير العقاري  14,500,000 لشراء

سهم من قبل   10,500,000المستثمر فيها( من بعض المساهمين )البائعين(. خالل تلك الفترة، تم دفع مقابل شراء عدد  

 ركة األم بالكامل.الش
 

، اكتشفت الشركة األم عدم التزام البائعين بتحويل بعض موجودات الشركة  2007ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

كجزء من حصتهم في زيادة رأسمال الشركة المستثمر فيها. وبالتالي، قامت الشركة األم بالتوقف عن سداد المقابل 

امت برفع دعاوى قضائية ضد البائعين للمطالبة بتعويض مؤقت. ومن ناحية أخرى، سهم، وق  4,000,000المتبقي لعدد  

قام البائعون برفع دعوى قضائية مضادة ضد الشركة األم للمطالبة بدفع المقابل المتبقي. اال انه تم رفض الدعوى 

 . 2016ابريل  11تمييز في المضادة المقامة من البائعين من قبل المحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحكمة ال
 

على الرغم من حكم محكمة التمييز، قام البائعون برفع دعوى قضائية أخرى ضد الشركة األم للمطالبة بدفع  

 دينار كويتي المتعلق بمقابل الشراء المتبقي.  13,814,991
 

المقامة من قبل البائعين  ، أصدرت المحكمة االبتدائية حكمها لصالح الشركة األم برفض الدعوى2017يناير  17في 

. قام البائعون باستئناف حكم المحكمة االبتدائية 2016ابريل  11بناء  على الحكم الصادر مسبقا من محكمة التمييز في 

بقبول االستئناف شكال  وإلغاء الحكم السابق الصادر من المحكمة االبتدائية   2017سبتمبر    21وصدر حكم االستئناف في  

 إلى دائرة أسواق المال. وإحالة القضية 
 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من البائعين لسابقة الفصل فيها بموجب االحكام صدر ، 2018يناير  9في 

، أصدرت  2019يوليو  4ستئناف. وفي السابقة. على الرعم من ذلك، فقد قام البائعون باستئناف الحكم أمام محكمة اال

 2021أكتوبر  14الى  بتحويل القضية الى إدارة الخبراء بوزارة العدل. وتم تأجيل الجلسةمحكمة االستئناف حكمها 

 لحين ورود تقرير الخبراء. 
 

استنادا إلى استشارة المستشار القانوني للمجموعة، فإن مبلغ المطالبة من قبل البائعين غير منطقي وليست مبنية على 

أسس سليمة. إضافة إلى ذلك، فال يحق للبائعين المطالبة بأي تعويض تبعا للحكم القضائي الصادر في القضية السابقة 

بناءا عليه، لم يتم احتساب أي مخصص ألي التزام في هذه البيانات والذي تم الفصل فيه من قبل محكمة التمييز. و

 المالية المجمعة.  
 

تمتثل الشركة األم كمدعى عليه في اإلجراءات القانونية المقامة من قبل عدد من عمالء المحافظ )"العمالء"( فيما يتعلق  (ج

في السنوات السابقة.    -ر محفظة لهؤالء العمالء  كبائعة ومدي  -ببعض معامالت االستثمارات المنفذة من قبل الشركة األم  

 وان الدعاوى القضائية المقامة من قبل العمالء ضد الشركة األم متداولة في درجات مختلفة من مراحل التقاضي.
 

والحقا لتاريخ البيانات المالية، أصدرت محكمة أسواق المال أحكاما  لصالح   ،2021يونيو    30المنتهية في    خالل الفترة

 وجاري الطعن على تلك األحكام باالستئناف.، عدد من عمالء المحافظ )"العمالء"(
 

  



   التابعة ھاوشركات.ع.ش.م.كلالستثمارشركة األولى 
  

حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)ات إیضاح 
2021یونیو30كما في وللفترة المنتھیة في 

  

22

دعاوى قضائیة (تتمة)14

، صدرت احكام االستئناف ضد الشركة االم یتعلق بالدعاوى القضائیة 2021یونیو 30المنتھیة في خالل الفترة
تم رفض طلب الشركة األم بتعیلق احكام االستئناف وبالتالي فقد أصبحت عالوة على ذلك،  .المرفوعة من بعض العمالء 

بعض احكام االستئناف الصادرة لصالح بعض العمالء واجبة التنفیذ قانونا. ونتیجة لذلك، قامت الشركة االم بتنفیذ 
30نار كویتي، والف دی1,425: 2020دیسمبر 31ألف دینار كویتي (10وسداد مبلغ وقدره االحكام المشار الیھا 

بإدارة تنفیذ االحكام بوزارة العدل اعتبارا من ونا)  ن: ال شيء دینار كویتي) (بما في ذلك الفائدة المستحقة قا2020یونیو  
الرغم من الحقائق المذكورة أعاله، قدمت الشركة األم طعنًا أمام محكمة التمییز بناءا على وجود أخطاء ذلك التاریخ. 

ستئناف تتعلق بتطبیق وتفسیر القانون مخالفة الثابت بالمستندات باإلضافة إلى أسباب قانونیة متنوعة في أحكام اال
أخرى.

31(2021یونیو 30لف دینار كویتي في بیان المركز المالي المجمع كما في أ19,443إن المخصص المسجل بمبلغ
لف دینار كویتي) یعكس أفضل تقدیر لإلدارة للنتائج المرجحة اللتزام المجموعة كما في أ19,449: 2020دیسمبر 

تاریخھ فیما یتعلق بالدعاوى القضائیة التي صدر بشأنھا احكام ابتدائیة واحكام استئناف، ولیس من المتوقع أن تتجاوز 
لمبینة أعاله، فإن االحكام الصادرة لیست نتائج ھذه الدعاوى المبلغ المحتسب في المخصص. بغض النظر الى الحقائق ا

باتة ومازالت منظورة أمام محكمة التمییز على الرغم من تنفیذ بعضھا. وبالتالي، ال یمكن تقدیر التأثیر المالي لھذه 
االحداث في نھایة فترة البیانات المالیة المجمعة بدرجة معقولة من التأكد. 

، قام البائعون المشار الیھا في البند (ب) أعاله برفع دعوي قضائیة ضد 2016دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في )د
الشركة األم وأخري بطلب إلزامھما متضامنین بالتعویض عن االضرار المترتبة على احتجاز أسھم مودعة في محفظة  

ن والزمت الشركة االم  استثمار. وفي ضوء تقریر الخبراء، أصدرت محكمة الدرجة األولى حكمھا لصالح البائعی
دینار كویتي الى البائعین. على الرغم من ذلك، وبعد 2,087,500والشركة األخرى متضامنین بدفع مبلغ وقدره 

الحصول على المشورة القانونیة المناسبة، قررت الشركة األم الطعن على الحكم باالستئناف. وقررت المحكمة تأجیل 
.2021نوفمبر 11نظر الطعن لتاریخ

، اقام البائعون المشار إلیھم أعاله دعوى قضائیة أخرى ضد الشركة األم  2017دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في )ه
استثمار. وبعد المداوالت بین المحكمة وإدارة الخبراء حول للمطالبة بتعویض عن احتجاز اسھم مودعة في محفظة 

لسابقة الفصل فیھا بموجب ىاألولى بعدم جواز نظر الدعو، صدر حكم محكمة الدرجة  2019دیسمبر  24القضیة، وفي  
احكام نھائیة صادرة من محكمة التمییز، ولم یرتضي البائعون ھذا القضاء فطعنا علیھ باالستئناف. ومن المتوقع أن  

. 2021أكتوبر 14تنظر محكمة االستئناف في الطعن المقدم في 

19-تأثیر فیروس كوفید15

توقف االعمال واألنشطة االقتصادیة في العدید من المناطق الجغرافیة حول العالم ما أدى على  19-تسارع انتشار جائحة كوفید
بصورة جوھریة ووجود عوامل غیر مسبوقة لعدم التیقن حول الوضع االقتصادي العالمي. وقد أطلقت الھیئات المالیة والنقدیة 

لمواجھة تأثیرات الجائحة. العالم مجموعة من اإلجراءاتحول 

تقدیرات خسائر االئتمان المتوقعة  
في ضوء إجراءات الدعم  19-أخذت المجموعة في اعتبارھا التأثیر المحتمل لعوامل عدم التیقن التي نشأت عن جائحة كوفید

االقتصادي وإجراءات التخفیف التي اتخذتھا الحكومات والبنوك المركزیة لتقدیر متطلبات خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 
كما أخذت المجموعة في اعتبارھا تعدیالت على متغیرات االقتصاد الكلي وفق المالئم.  ، مع اجراء2021یونیو 30المنتھیة في  
على العوامل الكمیة والنوعیة عند تحدید أي زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وتقییم مؤشرات انخفاض 19-تأثیر كوفید

التي تواجھ القطاعات المتأثرة المحتملة. القیمة للتعرضات 

تأثیرات أخرى
أخذت المجموعة في اعتبارھا التأثیر المحتمل للتقلبات االقتصادیة الحالیة على المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وغیر المالیة 
للمجموعة. إن المبالغ المسجلة تمثل أفضل تقدیر لإلدارة بناءا على المعلومات الملحوظة. على الرغم من ذلك، تستمر التقلبات 

ویخضع تأثیر البیئة االقتصادیة غیر المؤكدة  كما تستمر حساسیة القیمة الدفتریة للموجودات للتقلبات في السوق. في السوق
ألحكام وسوف تستمر المجموعة في إعادة تقییم مركزھا والتأثیر المحتمل بانتظام.  
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ديسمبر    31بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في    2020أبريل    22أوصى مجلس إدارة الشركة األم خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  

من خالل استغالل عالوة إصدار األسهم واالحتياطي اإلجباري واحتياطي خيارات األسهم والتخفيض الجزئي لرأس  2019

 هذه التوصية العتماد المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية.  . تخضعالمال
 

  42,912,813بإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ    2020يونيو    3عه المنعقد بتاريخ  أوصى مجلس إدارة الشركة األم خالل اجتما

 على النحو التالي: 2019ديسمبر  31دينار كويتي كما في 
 

دينار كويتي وهو ما   3,016,890إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من خالل استغالل احتياطي خيارات األسهم بقيمة  -1

 . 2020يونيو  28تم اعتماده الحقا  من قبل مساهمي الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 

 إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من خالل استغالل: -2

 دينار كويتي 18,250,360عالوة إصدار األسهم بمبلغ  -

 دينار كويتي 1,299,173االحتياطي اإلجباري بمبلغ  -

 دينار كويتي كما يلي: 44,597,874دينار كويتي إلى  65,107,055تخفيض رأس المال من  -3

 دينار كويتي من خالل إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة 20,346,388تخفيض جزء من رأس المال بمبلغ  -

 دينار كويتي  162,793إلغاء كامل رصيد أسهم الخزينة بمبلغ  -
 

ديسمبر    29لى التوصية المبينة أعاله من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  تم الموافقة ع

دينار كويتي    65,107,055بعد الحصول على االعتمادات الرقابية الالزمة. والحقا، تم التأشير بتخفيض رأس المال من    2020

 .  71828برقم تسجيل  2021فبراير  9دينار كويتي في السجل التجاري بتاريخ  44,597,874الى 

 




