
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التابعة هاوشركات ش.م.ك.ع.ستثمار لالشركة األولى 
 

  الـمعلومات الـمالية المرحلية المكثفة المجمعة
  (غير مدققة)

   2019 مارس 31
          







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

 

  من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. اً تشكل جزء 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع (غير مدقق)  المرحلي المكثف األرباح او الخسائربيان 
  2019 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

   
  الثالثة أشهر المنتهية في

   مارس 31
    

     2019  2018   
    دينار كويتي كويتيدينار  إيضـاحات 
       

      اإليرادات

   383,574 414,829   مع عمالءإيرادات من عقود 
   (265,418) (304,903)   تكلفة مبيعات

  
 ────────── ────────── 

 

 
   118,156 109,926   مجمل الربح

  
 ────────── ────────── 

 

 
   13,157 21,616   إيرادات مرابحة 

بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو من ربح (خسارة) 
 23,214 (28,255)  الخسائر

 

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

 (8,033) 55,501   األرباح أو الخسائر
 

 
   (51,070) 198,279 6  حصة في نتائج شركات زميلة

   157,143     -   من بيع استثمار في شركات زميلةأرباح 
   38,186 9,860   إيرادات توزيعات أرباح

   254,343 230,481   إيرادات تأجير
   53,563 54,431   أتعاب إدارة

   (18,516) 7,759   صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
   1,365 1,789,319 11  إيرادات أخرى

   ────────── ──────────   
   581,508 2,448,917  إجمالي اإليرادات

  
 ────────── ────────── 

 

 
   المصروفات

    
 (512,843) (384,624)   تكاليف موظفين

 

 
   (43,083) (91,314)   استهالك

   (14,943)  (14,943)   إطفاء موجودات غير ملموسة
   (52,344) (83,610)   تكاليف تمويل

   (189,431) (244,402)   مصروفات أخرى
   ────────── ──────────   

   (812,644) (818,893)   إجمالي المصروفات
  

 ────────── ────────── 
 

 
   (231,136) 1,630,024   قبل الضرائب   الفترة(خسارة) ربح 

   ══════════ ══════════ 
 

 
       -   (13,496)   الكويت للتقدم العلميحصة مؤسسة 

       -   (38,324)   ضريبة دعم العمالة الوطنية
       -   (15,329)   الزكاة

   ────────── ──────────   
   (231,136) 1,562,875   ربح (خسارة) الفترة

   ══════════ ══════════   
       الخاص بــ:

   (208,838) 1,557,396   الشركة األم مساهمي
   (22,298) 5,479   الحصص غير المسيطرة

   ────────── ────────── 
 

 
   1,562,875 (231,136)   

   ══════════ ══════════   
     فلس )0.32(     فلس 2.39 3 بمساهمي الشركة األم صةالسهم األساسية والمخففة الخا (خسارة) ربحية

   ═════════ ═════════ 
 

 



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

 

  من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. اً تشكل جزء 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)  الدخل الشاملبيان 
  2019 مارس 31في  أشهر المنتهية للثالثة

 

  ايضاح 
  الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس 31
    

   2019 2018    
   دينار كويتي دينار كويتي  

      

   (231,136) 1,562,875   الفترة (خسارة) ربح
 

 ────────── ────────── 
 

 
       شاملة أخرى خسائر

إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات (خسائر) 
       الحقة:

  (136,980)     -   الشاملة األخرى لشركات زميلة الخسائرحصة في 
من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ) الربحالخسارة(صافي 

  48,762 (101,255)   اإليرادات الشاملة األخرى 

  

 ────────── ────────── 
 

 
صافي خسائر شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الى األرباح او الخسائر في فترات 

  (88,218) (101,255)    الحقة

  

 ────────── ────────── 
 

 
إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في  قد يتمإيرادات (خسائر) شاملة أخرى 

       فترات الحقة:

   (171,507) 47,229 6  حصة في االيرادات (الخسائر) الشاملة األخرى لشركات زميلة
  (16,701) 18,155   فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

  

 ────────── ──────────  
إعادة تصنيفها إلى األرباح  قد يتمصافي اإليرادات (الخسائر) الشاملة األخرى التي 

 (188,208) 65,384   أو الخسائر في فترات الحقة
 

 
  

 ────────── ──────────  
  (276,426) (35,871)   خسائر شاملة أخرى 

   ────────── ──────────  
 (507,562) 1,527,004   الشاملة للفترة (الخسائر)اإليرادات  إجمالي

 

 
  

 ══════════ ══════════  
     الخاص بــ:

 

 
   (476,992) 1,507,569   مساهمي الشركة األم

  (30,570) 19,435   الحصص غير المسيطرة
   ────────── ──────────  
   1,527,004 (507,562)  

   ══════════ ══════════  





 

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

 

  من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. اً تشكل جزء 14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق) 
   2019 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة

      الشركة األم بمساهمي ةخاصال 

 

 س أر
  المال

  عالوة 
  إصدار 

  أسهم
  أسهم 
 خزينة

  احتياطي 
 إجباري

  احتياطي 
  خيارات أسهم

  احتياطي 
  أسهم 
  خزينة

احتياطي 
  القيمة العادلة 

  احتياطي 
تحويل 

  عمالت 
  أجنبية 

  أرباح 
  مرحلة

اإلجمالي  
  الفرعي 

  حصص ال
غير 

  مسيطرةال
  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 كويتي دينار 

  (مدقق) 2019يناير  1في  كما
 

65,107,055 
 

18,250,362 
 

(108,816) 
 

1,299,173 
 

3,016,890 
 

1,118,684 
 

(4,163,287) 
 

1,421,533 
 

5,504,252 
 

91,445,846 
 

4,424,053 
 

95,869,899 
  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,562,875 5,479 1,557,396 1,557,396     -     -     -     -     -     -     -     -  الفترة  ربح

 (35,871) 13,956  (49,827)     - 59,336 (109,163)     -     -     -     -     -     -  شاملة أخرى للفترة ) إيراداتخسائر(
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

الشاملة  االيرادات) الخسائر(إجمالي 
 1,527,004 19,435 1,507,569 1,557,396 59,336 (109,163)     -     -     -     -     -     -  للفترة

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

 97,396,903 4,443,488 92,953,415 7,061,648 1,480,869 (4,272,450) 1,118,684 3,016,890 1,299,173 (108,816) 18,250,362 65,107,055   2019مارس  31في 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
              

قبل تطبيق  2018يناير  1في  كما
 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

  (مدقق)
 

65,107,055 
 

18,250,362 
 

(108,816) 
 

1,275,223 
 

3,016,890 
 

1,118,684 
 

1,510,289 
 

1,471,906 
 

5,705,139 
 

97,346,732 
 

4,661,423 
 

102,008,155 

تعديل انتقالي عند التطبيق المبدئي 
في  9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

  2018يناير  1

 
 

-     

 
 

-     

 
 

-    

 
 

-    

 
 

-    

 
 

-    

 
 

(15,505) 

 
 

-    

 
 

(416,436) 

 
 

(431,941)  

 
 

-    

 
 

(431,941)  
  ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

يناير  1في كما  المعدل الرصيد
2018  

 
65,107,055 

 
18,250,362 

 
(108,816) 

 
1,275,223 

 
3,016,890 

 
1,118,684 

 
1,494,784 

 
1,471,906 

 
5,288,703 

 
96,914,791 

 
4,661,423 

 
101,576,214 

 (231,136) (22,298) (208,838) (208,838)     -      -      -      -     -     -     -     -  خسارة الفترة 

 (276,426) (8,272) (268,154)      - (258,773) (9,381)      -      -     -     -     -     -  شاملة أخرى للفترة خسائر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (507,562) (30,570) (476,992) (208,838) (258,773)  (9,381)      -      -     -     -     -     -  إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

صافي الحركات في الحصص غير 
     -     -     -      -      -      -     -     -     -     -  المسيطرة

 
11,336 

 
11,336 

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

 101,079,988 4,642,189 96,437,799 5,079,865 1,213,133 1,485,403 1,118,684 3,016,890 1,275,223 (108,816) 18,250,362 65,107,055 2018مارس  31في 
  ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



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

 

 المجمعة.المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

7  
 

  المرحلي المكثف المجمع (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية 
 2019 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة

  

 اتايضاح             
   أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس 31
      2019    2018 
  دينار كويتي   دينار كويتي   

     أنشطة التشغيل
 (231,136) 1,562,875   الفترة  (خسارة) ربح

     الفترة بصافي التدفقات النقدية: (خسارة) تعديالت لمطابقة ربح
 (13,157) (21,616)   إيرادات مرابحة  
 (23,214) 28,255   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربيع ) ربحخسارة ( 
 صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 8,033 (55,501)   أو الخسائر   
 (38,186) (9,860)   إيرادات توزيعات أرباح 

 (157,143)      -   من بيع استثمار في شركات زميلة أرباح
 51,070 (198,279) 6  حصة في نتائج شركات زميلة

 18,516 (7,759)   صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
 43,083 91,314   استهالك

 14,943 14,943   إطفاء موجودات غير ملموسة
 52,344 83,610  تكاليف تمويل 
 86,280 25,473   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ──────── ──────── 
   1,513,455 (188,567) 

     المال العامل:التعديالت على رأس 
 (444,130) (1,837,172)   موجودات أخرى

 411,345 (1,464,484)   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
 198,114 13,845   مخزون

 (251,206) 74,135   مطلوبات أخرى
   ──────── ──────── 

 (274,444) (1,700,221)   النقد المستخدم في العمليات
 7,409 17,685   إيرادات مرابحة مستلمة 

 (52,344) (55,318)   تكاليف تمويل مدفوعة
 (37,560) (2,750)   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

   ──────── ──────── 
 (356,939) (1,740,604)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

   ──────── ──────── 
     أنشطة االستثمار

 34,784 2,366   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
     - (6,528,923) 5  األخرىالشاملة  اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  مدرجة شراء موجودات مالية

متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
     - 143,504   األخرى 

 91,481     -   متحصالت من بيع استثمار في شركات زميلة
 582,445 681,764 6  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
     - 52,798   متحصالت من بيع عقارات قيد التطوير 

  (536,060) (7,917)   إضافات الى عقارات استثمارية 
 (65,021) (4,186)   شراء ممتلكات ومعدات

 (1,625,000)     -   حيازة شركات زميلة مقابل مدفوع لقاء
   ──────── ──────── 

 (1,517,371) (5,660,594)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
   ──────── ──────── 

    أنشطة التمويل
 385,469 6,559,431 7  دائني مرابحة المتحصالت منصافي 

 (1,072) (250)   الى مساهمي الشركة األم  توزيعات أرباح مدفوعة
 11,336     -  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

  ──────── ──────── 
 395,733 6,559,181  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

  ──────── ──────── 
 (1,478,577) (842,017)   صافي النقص في النقد والنقد المعادل 

 7,215,102 5,978,922   يناير  1النقد والنقد المعادل في 
  ──────── ──────── 

 5,736,525 5,136,905 4 مارس 31النقد والنقد المعادل في 
  ════════ ════════ 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
 2019مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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  حول الشركةمعلومات   1
    

 )"الشركة األم"( ش.م.ك.ع.ستثمار اللشركة األولى ل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتم التصريح بإصدار 
الشركة إدارة مجلس لقرار وفقاً  2019 مارس 31المنتهية في  أشهر للثالثة )"المجموعة" يشار إليها معاً بـ(التابعة  هاوشركات

  .2019مايو  15بتاريخ األم 
  

ً  هاأسهمفي الكويت، وهي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها األم شركة الإن  تخضع الشركة  الكويت. بورصةفي  متداولة علنا
ويقع مكتب كشركة استثمار وشركة تمويل وتخضع إلشراف ورقابة هيئة أسواق المال.  بنك الكويت المركزياألم لرقابة 

  .، الكويت، مدينة الكويت، شارع الشهداء68الدور  برج الحمراءالشركة األم المسجل في 
  

تعمل الشركة األم بصورة رئيسية في تقديم خدمات االستثمار والخدمات المالية وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة من 
  .10شطة الرئيسية للمجموعة مبينة في اإليضاح إن األنهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى المجموعة. 

  
  للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في و اإلعدادأساس   2

  

  أساس االعداد  2.1
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2019 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 . باستثناء الموضح أدناه "ةالمرحليالمالية  ريراالتق" 34
 

ً للتعليمات المتعلقة  2019مارس  31تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للثالثة أشهر المنتهية في  وفقا
سائر االئتمان بمؤسسات الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت. وتتطلب هذه التعليمات قياس خ

: األدوات المالية 9المتوقعة وفقا لخسائر االئتمان المتوقعة لتسهيالت التمويل المحتسبة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
التزاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المحتسبة طبقا لمتطلبات تعليمات بنك الكويت المركزي أيهما أعلى 

الحق على اإلفصاحات ذات الصلة وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن والتأثير ال
 (يشار إليها الحقاً بالمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت).  مجلس معايير المحاسبة الدولية

  

 ،سنويةال ماليةالبيانات في الإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة 
  . 2018ديسمبر  31في  كماوينبغي االطالع عليها مقترنةً بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة 

  

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  2.2
مع تلك المتبعة في اعداد البيانات  مماثلةان السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

يناير  1اء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في نباستث 2018ديسمبر  31تهية في نالية السنوية للمجموعة للسنة المالم
 ي معايير او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد. . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر أل2019

 
 : عقود التأجير16المعيار الدولي للتقارير المالية 

، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير عقود التأجير 17ولي محل معيار المحاسبة الد 16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 
-عقود التأجير التشغيلي - 15ولجنة التفسيرات الدائمة  تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 4الدولية للتقارير المالية 

. يحدد هذا المعيار لعقد التأجيرتقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونياً  - 27ولجنة التفسيرات الدائمة  الحوافز
مبادئ التحقق والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من المستأجر المحاسبة  16الدولي للتقارير المالية 

  عقود التأجير باستخدام نموذج الموازنة الفردي. كافةعن 
  

ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة وفقا  16إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
، حيث يستمر المؤجر في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ التصنيف الموضح في 17لمعيار المحاسبة الدولي 
لم  16ير المالية إما إلى عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي. وبالتالي، فإن المعيار الدولي للتقار 17معيار المحاسبة الدولي 

 يكن له تأثير على عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة كمؤجر.
  

، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنيف كل عقد من عقود تأجيرها في تاريخ 16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
ر كعقد تمويلي إذا كان العقد ينقل كافة المخاطر البدء إما كعقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي. تم تصنيف عقد التأجي

والمزايا المرتبطة بملكية األصل المستأجر إلى المجموعة وبخالف ذلك تم تصنيف عقد التأجير كعقد تأجير تشغيلي. وتم 
و القيمة الحالية للحد رسملة عقود التأجير التمويلي في بداية عقد التأجير وفقاً للقيمة العادلة للعقار المستأجر في تاريخ البدء أ

األدنى من مدفوعات التأجير أيهما أقل. وتم توزيع مدفوعات التأجير بشكل نسبي بين تكلفة التمويل وتخفيض التزام عقد 
  التأجير. 

  

وفي حالة عقد التأجير التشغيلي، لم يتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات إيجار في بيان 
اح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. وتم تسجيل أي إيجار األرب

 مدفوع مقدماً أو إيجار مستحق ضمن الموجودات والمطلوبات األخرى على التوالي.
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 (تتمة): عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
، قامت المجموعة بتطبيق طريقة فردية للقياس واالعتراف على كافة 16في إطار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة كمستأجر باستثناء العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة. قامت 
سداد مدفوعات التأجير وتسجيل الموجودات المرتبطة بحق االستخدام والتي المجموعة بتسجيل مطلوبات عقود التأجير ل

باستخدام طريقة  16تمثل الحق في استخدام الموجودات األساسية. قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
تم إعادة إدراج معلومات المقارنة. وبالتالي، ال ي 2019يناير  1التطبيق المعدل بأثر رجعي في تاريخ التطبيق المبدئي 

اختارات المجموعة استخدام المبررات العملية للمعاملة بما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها مسبقاً 
ريخ في تا 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  17كعقود تأجير ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي 

لعقود التأجير التي تتضمن، في تاريخ البدء، مدة تأجير  اإلعفاءالتطبيق المبدئي. اختارت المجموعة أيضاً استخدام معلومات 
شهر أو أقل وال تتضمن خيار الشراء ("عقود التأجير قصيرة األجل") وعقود التأجير التي يكون األصل األساسي  12تبلغ 

  نخفضة القيمة").فيها منخفض القيمة ("موجودات م
  

 (الزيادة/ النقص):   2019يناير  1كما في  16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 دينار كويتي 
  الموجودات

 268,915 ممتلكات ومعدات
 ─────── 
  

   المطلوبات
 268,915  مطلوبات أخرى

 
─────── 

 

 16الدولي للتقارير المالية أ) طبيعة تأثير تطبيق المعيار 
% في 4.75قامت المجموعة باستقطاع التزامات عقود التأجير المستقبلية باستخدام معدل االقتراض لديها والذي يقدر بنسبة 

  تاريخ المعلومات المالية. 
  

 
الثالثة أشهر المنتهية في 

  2019مارس  31
 دينار كويتي    
  

 42,460 المرتبطة بحق االستخداممصروفات استهالك الموجودات 
 2,640  مصروفات أخرى)(تكلفة تمويل من مطلوبات عقود تأجير 

 ────── 
 45,100 إجمالي المبالغ المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع 

 ══════ 

  
 ب) ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 

والتي تم تطبيقها اعتباراً من  16الجديدة للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي السياسات المحاسبية 
  تاريخ التطبيق المبدئي:

  

 موجودات حق االستخدام 
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل األساسي متاحاً 

ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما لالستخ ً للتكلفة ناقصا دام). وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا
يعكس أية إعادة قياس لمطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة هذه الموجودات قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة والتكاليف 

قود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز عقود تأجير مستلمة. وما المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات ع
لم تتيقن المجموعة بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهالك موجودات 

نتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجير أيهما أقصر. حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإل
  وتخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة. 
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  (تتمة) أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  2
  

 (تتمة)المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  2.2
  

 (تتمة): عقود التأجير 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

  (تتمة) ب) ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
  

 مطلوبات عقود التأجير  
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير 
التي سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات 

وافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت الثابتة في طبيعتها) ناقصا أي ح
وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر 

ه من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء الممارسة لخيار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارست
عقد التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير 

وف التي المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظر
  تستدعي سداد المدفوعات. 

  

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل الربح المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في 
مبلغ حالة إذا كان معدل الربح المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة 

مطلوبات عقد التأجير لكي تعكس تراكم الربح بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد 
قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغير في مدفوعات عقد 

 عتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل ذي الصلة.التأجير الثابتة في طبي
  

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة
قصيرة األجل الخاصة بها (أي تلك العقود التي  لعقود التأجيرتطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل بالنسبة 

شهراً أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار الشراء). كما أنها تطبق إعفاء االعتراف  12تقدر مدتها بفترة 
). ويتم ر كويتيدينا 5,000التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  التأجيرلعقود الموجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود 

تسجيل مدفوعات عقد التأجير في حالة العقود قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس 
  القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير.

  

 األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على إمكانية التجديد 
وعة مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من تحدد المجم

المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد بصورة معقولة 
عض عقود التأجير، اختيار تأجير الموجودات لفترات إضافية. وتستعين المجموعة ممارسته.  إن المجموعة لديها، بموجب ب

باألحكام في تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي 
تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك  تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بداية التأجير،

حدث أو تغير جوهري في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويعكس قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار 
  التجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال). 
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  السهم ربحية   3
  

تحتسب مبالغ ربحية السهم االساسية بقسمة ربح السنة الخاص بالمساهمين العاديين للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بالمساهمين العاديين للشركة 

األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي يتم  األم على المتوسط المرجح لعدد
إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. ونظراً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية 

 السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
  

 

  في المنتهيةالثالثة أشهر 
  مارس 31

    
  

 2019 2018   
   دينار كويتي دينار كويتي 

       

    (208,838) 1,557,396  الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي) (خسارة) ربح
 ══════════ ══════════ 

 

  

    649,442,622 649,442,622  *المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
 ══════════ ══════════ 

   

       فلس )0.32( فلس 2.39  (فلس) األساسية والمخففة ربحية السهم
 ════════ ════════ 

 

  

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

المعلومات المالية لم تكن هناك أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية وتاريخ التصريح بهذه 
   بما قد يتطلب إعادة إدراج ربحية السهم. المرحلية المكثفة المجمعة

  
 والنقد المعادل دالنق  4
  

  النقد المعادل مما يلي: لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف، يتكون النقد و
    (مدققة)   

 

   مارس 31
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   مارس 31
2018  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 7,925 11,714 12,336  في الصندوق نقد
 1,903,967 2,175,261 1,611,927 أرصدة لدى البنوك 

 3,520,443 2,991,651 3,430,147 أشهر أو أقل ودائع مرابحة ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة
 304,190 800,296 82,495  نقد محتفظ به بالمحافظ

  ────────── ────────── ────────── 
 5,736,525 5,978,922 5,136,905  النقد والنقد المعادل

  

══════════ ══════════ ══════════ 
  

 دينار كويتي 1,300,000: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 1,300,000 بمبلغ مدرجة بالدفاترذات قيمة إن ودائع المرابحة 
  ).7يضاح نة كضمان مقابل دائني مرابحة (إ) مرهودينار كويتي 1,300,000: 2018 مارس 31و

  

 تدرأشهر أو أقل.  ثالثةمدتها اصلية استحقاق  فترةذات  محلية مع بنوك إسالميةمبرمة مرابحة عقود مرابحة الودائع مثل ت
 مارس 31و %2.75و% 2.30: 2018ديسمبر  31(% 2.88الى % 2.63 فعلي يتراوح بين عائدودائع المرابحة معدل 

 ) سنويًا. %1.94و% 1.05: 2018
 

التصفية) وهي شركة محلية تابعة للمجموعة  تحتالشركة األولى لموارد الطاقة ش.م.ك. (مقفلة) (أعلنت ، 2016خالل سنة 
دينار كويتي إلى المساهمين. وكنتيجة للتصفية،  6,062,000(الشركة التابعة) عن توزيع أول دفعة تصفية نقدية بمبلغ 

دينار  4,048,689 قيمةالتوزيع إلى حصص غير مسيطرة  وبلغدينار كويتي.  2,013,311استلمت الشركة األم مبلغ 
بالتالي، تم احتجاز بعض األرصدة تهم من التوزيع و، لم يستلم بعض المساهمين حص2019 مارس 31كويتي. وكما في 

دينار  340,746 :2018 مارس 31دينار كويتي و 312,255: 2018ديسمبر  31( دينار كويتي 277,085البنكية بمبلغ 
  لغرض التوزيع على مساهمي الشركة التابعة. )كويتي
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 استثمار في أوراق مالية   5
    (مدققة)   

 

   مارس 31
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   مارس 31
2018  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو موجودات مالية 

  :الخسائر
   

 442,815 65,139 1,559,116  أوراق مالية مسعرة
 99,163 65,365 65,086  مسعرصندوق استثماري غير 

  
────────── ────────── ────────── 

  1,624,202 130,504 541,978 
  

────────── ────────── ────────── 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

  األخرى:
   

 1,433,014 830,458 729,200  أوراق مالية مسعرة 
 31,152,799 25,598,499 31,983,920  *أوراق مالية غير مسعرة 

  
────────── ────────── ────────── 

  32,713,120 26,428,957 32,585,813 
  

────────── ────────── ────────── 
 33,127,791 26,559,461 34,337,322  استثمارات في أوراق مالية (بالقيمة العادلة)

  

══════════ ══════════ ══════════ 
  

، فازت الشركة األم ضمن تحالف مكون من شركات استثمار محلية ومشغل عالمي بالمزايدة على حصة 2019فبراير  17في  *
فلس للسهم بإجمالي مبلغ وقدره  237% في شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ("بورصة الكويت") وذلك مقابل 44قدرها 
%. ترى اإلدارة أن سعر المعاملة يعادل القيمة العادلة 14.4تبلغ حصة الشركة األم فيها  مليون دينار كويتي تقريبا والتي 19.9

 تقريباً بصورة معقولة كما في تاريخ المعلومات المالية.  
  

  .12حسب أساليب التقييم في اإليضاح واإلفصاح عن قيمتها العادلة  لألوراق الماليةتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة 



 

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

  المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة) إيضاحات حول المعلومات
 2019مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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  استثمار في شركات زميلة   6
  

  2019 مارس 31  
  (مدققة)

  2018ديسمبر  31
 

  2018 مارس 31

 نسبة الملكية % بلد التأسيس  

القيمة المدرجة 
  بالدفاتر 

 نسبة الملكية %  دينار كويتي

القيمة المدرجة 
  بالدفاتر 

 نسبة الملكية %  دينار كويتي

القيمة المدرجة 
  بالدفاتر 

 دينار كويتي
          

 12,067,631 %14.66  12,450,793 %14.66  12,479,740 %14.66 الكويت  1شركة برقان لحفر اآلبار ش.م.ك.ع.
 12,177,505 %28.99  12,994,150 %28.99  12,493,255 %28.99 الكويت شركة أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع.

 3,924,258 %22.19  3,631,654 %22.19  3,627,062 %22.19 الكويت  الشركة األولى للتعليم ش.م.ك. (مقفلة)
 12,826,383 %37.40  13,954,180 %37.40  14,021,435 %37.40 عمان   شركة تعمير لالستثمار (ش.ع.م.م.)

 3,863,408 %20.90  4,418,992 %20.90  4,420,296 %20.90 المملكة العربية السعودية شركة الجزيرة األولى العقارية (ذ.م.م.) 
 2,667,770 %25  2,792,580 %25  2,764,305 %25  الكويت  شركة الصبيح الطبية (خالد حمد الصبيح وشركائه) ذ.م.م. 

شركة أبناء يوسف الصبيح العقارية (خالد حمد الصبيح 
 582,343 %25  589,835 %25  589,835 %25  الكويت  وشركاؤه) ذ.م.م.

          

   
───────── 

  
──────── 

  
───────── 

   50,395,928   50,832,184   48,109,298 
   

═════════ 
  

════════ 
  

═════════ 
   

 
  

 
  

 
  

 الملموس من خالل حقوق التصويت. ترى المجموعة تحقق التأثير تمثيلها في مجلس إدارة الشركة المستثمر فيهاشركة برقان لحفر اآلبار ش.م.ك.ع. من خالل تمارس المجموعة تأثير ملموس على  1
  % في حقوق الملكية.20ة انها تحتفظ بحصة ملكية أقل من قالتي تمنحها القدرة العملية على التأثير على األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها على الرغم من حقي

  

 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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  (تتمة) استثمار في شركات زميلة  6

  

 في الشركات الزميلة: لالستثمار المدرجة بالدفاتركة في القيمة الحرفيما يلي 
 

 
    (مدققة)  

 

   مارس 31
2019  

  ديسمبر 31
2018  

   مارس 31
2018  

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     

 49,382,284 49,382,284 50,832,184  بداية الفترة/السنةفي 
 (246,647) (246,647)     -  9تعديالت االنتقال للمعيار الدولي للتقارير المالية 

     - 2,016,094     -  إضافات
 (71,318) (71,318)     -  استبعادات

 (732,444) (898,845) (681,764)  من شركات زميلةمستلمة توزيعات أرباح 
 (113,365) 80,053 55,137  تعديل تحويل عمالت أجنبية

 (58,142) (10,977) (7,908)  حصة في خسائر شاملة أخرى 
 (51,070) 581,540 198,279  الحصة في النتائج 

  
────────── ────────── ────────── 

 48,109,298 50,832,184 50,395,928  في نهاية الفترة/ السنة  
  ═══════  ═══════ ═══════ 
  

  دائنو مرابحة   7
    (مدققة)   

 
   مارس 31

2019  
  ديسمبر 31

2018  
   مارس 31

2018  
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 4,498,059 5,169,579 11,729,318 مجمل المبلغ
 (1,101,265) (1,346,552) (1,337,916)  ناقصاً: تكاليف تمويل مؤجلة

 ────────── ────────── ────────── 
 10,391,402 3,823,027 3,396,794 
 ═══════  ═══════ ═══════ 

  

دينار  6,530,000بمبلغ  محليةمن مؤسسة مالية  متجددة خالل الفترة، قامت الشركة األم بالحصول على تسهيالت مرابحة
  % سنوياً. 4.00يبلغ معدل الربح الفعلي لهذه التسهيالت نسبة ). 5ول على حصة في بورصة الكويت (إيضاح صحكويتي لل

  

 3,014,317: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 2,974,180 مبلغب دائني مرابحةأرصدة  تم إدراج، 2019 مارس 31كما في 
 31% (6.5معدل ربح فعلي بنسبة يحمل و) بالريال العماني؛ دينار كويتي 2,691,641 :2018 مارس 31و دينار كويتي

  ) سنوياً. %6.5: 2018 مارس 31و% 6.5: 2018ديسمبر 
  

 مارس 31دينار كويتي و 3,823,027: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 3,861,402 إن أرصدة المرابحة الدائنة بمبلغ
  ) مكفولة بالضمانات التالية: دينار كويتي 3,396,794 :2018

  

  مارس 31و دينار كويتي 1,300,000: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 1,300,000 قيمة دفترية بلغتبودائع مرابحة 
 ).4) (ايضاح دينار كويتي 1,300,000: 2018

  دينار  1,534,194: 2018 مارس 31وال شيء : 2018ديسمبر  31( ال شئ بقيمة دفترية بلغتعقارات قيد التطوير
 ).كويتي

  31و دينار كويتي 8,282,574: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 8,315,068 بقيمة دفترية بلغتعقارات استثمارية 
  .)دينار كويتي 7,349,623 :2018 مارس

  

  رأس المال وأسهم الخزينة   8
  

 رأس المال  . 1
  سهم  651,070,551المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  الشركة األم ، بلغ رأسمال2019 مارس 31في 

فلس. إن كافة  100سهم) قيمة كل سهم  651,070,551: 2018 مارس 31سهم و 651,070,551: 2018ديسمبر  31(
  األسهم مدفوعة نقداً.

   



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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  تتمة)(الخزينة رأس المال وأسهم   8

 

  أسهم الخزينة . 2
    (مدققة)         

  
   مارس 31

2019  
ديسمبر  31

2018 
  مارس 31

 2018 
     

 1,627,929 1,627,929 1,627,929 عدد أسهم الخزينة
 %0.25  %0.25 %0.25   رأس المالنسبة 

 108,816 108,816 108,816  دينار الكويتي)تكلفة أسهم الخزينة (ال
 61,861 62,187 56,978  (دينار كويتي) ألسهم الخزينة القيمة السوقية

 

  إن الرصيد في حساب احتياطي أسهم الخزينة غير قابل للتوزيع. 
  

دينار  108,816: 2018 مارس 31دينار كويتي و 108,816: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 108,816تم تجنيب مبلغ 
وعالوة إصدار األسهم بما يعادل تكلفة شراء أسهم الخزينة، وتصنيفه كغير قابل للتوزيع  اإلجباريكويتي) من االحتياطي 

  . وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال طوال فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة
  

  عالقةالطراف ذات األ افصاحات  9
 

دارة وموظفي اإلالشركات الزميلة والصناديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  يمثل األطراف ذات عالقة
يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرةً مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة  التي شركاتالاإلدارة العليا بالمجموعة و

   .األمالشركة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 
  

مارس  31أشهر التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات عالقة خالل الثالثة  قيمة المعامالتالتالي إجمالي  يوضح الجدول
 .2018 مارس 31و 2018ديسمبر  31و 2019مارس  31وكذلك األرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في  2018و 2019

 

 بيان األرباح او الخسائر 
  أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس 31
    

 2019 2018     
        دينار كويتي  دينار كويتي 
      

    504 1,504  أتعاب إدارة
  

   يبيان المركز المال
   مارس 31

2019 

  (مدققة)
ديسمبر  31

2018 
   مارس 31

2018 
  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 18,417 23,045 24,549 أتعاب إدارة وأرصدة مدينة أخرى
  

  إلدارة العليا:مكافأة موظفي ا
يتضمن موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة ممن لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط 

  وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
  

 إن القيمة اإلجمالية للمعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا هي كما يلي: 

  
  الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
    

  
2019  

  دينار كويتي
2018  

  دينار كويتي
  

    
          

      مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

   28,204 22,627  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

   7,628 2,781  الخدمةمكافآت نهاية 
  ────────── ──────────   
  25,408 35,832   
  ══════════ ══════════   
 

  معامالت أخرى 
: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 559,339 بمبلغ أطراف ذات عالقةنيابة عن  يةاستثمارمحافظ أيضاً تدير المجموعة 

  في بيان المركز المالي للمجموعة.  تنعكس) لم دينار كويتي 1,568,386 :2018 مارس 31و دينار كويتي 561,875



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

  المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات 
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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  معلومات القطاعات    10
  

ألغراض  .اتاالستثمار علىتخصيص الموارد وتقييم األداء. يستند تقييم أداء القطاع إلى العائد حول بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات  التجاريةنتائج تشغيل قطاعاتها  بمراقبةتقوم اإلدارة 
  : تشغيليةقطاعات  أربعةتنتظم المجموعة في اإلدارة، 

 العقارية 
 المالية 
 الخدمية 
 أخرى 

  

  ليس لدى المجموعة أي معامالت فيما بين القطاعات.
  

 على التوالي. 2018و 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة يوضح الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح لقطاعات التشغيل لدى المجموعة 
  

  المجموع    أخرى    الخدمية    المالية    العقارية  
  2019   2018    2019   2018    2019   2018    2019   2018    2019   2018  
  دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  
                

 581,508 2,448,917  345 1,783,818  274,014 243,947  28,850 38,373  278,299 382,779  اإليرادات 
 (812,644) (818,893)  (36,691) (31,019)  (391,028) (399,994)  (12,935) (20,894)  (371,990) (366,986)  المصروفات 

  ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ────────  ──────── ──────── 
 (231,136)  1,630,024  (36,346)  1,752,799  (117,014)  (156,047)  15,915 17,479  (93,691)  15,793  ربح (خسارة) الفترة  –النتائج 

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

  على التوالي. 2018ديسمبر  31و 2019 مارس 31والمطلوبات لقطاعات التشغيل لدى المجموعة كما في  الموجوداتمعلومات  يوضح الجدول التالي
 

 العقارية  
  (مدققة)

 المجموع  أخرى  الخدمية    المالية 

  
  مارس  31

2019   
  ديسمبر 31

2018  
  مارس 31

2018   
  مارس  31

2019   
  ديسمبر 31

2018  
  مارس 31

2018   
  مارس  31

2019   
  ديسمبر 31

2018  
  مارس 31

2018   
  مارس  31

2019   
  ديسمبر 31

2018  
  مارس 31

2018   
  مارس  31

2019   
  ديسمبر 31

2018  
  مارس 31

2018  

  
  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

                                    

 108,468,878 103,911,058 112,381,186  5,682,074 5,631,681 6,001,536  49,010,992 43,822,029 44,101,704  5,882,508 3,702,955 11,915,425  47,893,304 50,754,393 50,362,521  موجودات القطاع

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

                     

 (7,388,890) (8,041,159) (14,984,283)  (990,815) (1,291,755) (1,433,570)  (1,420,283) (1,629,897) (1,751,935)  (5,363) (10,223) (6,561,611)  (4,972,429) (5,109,284) (5,237,167)  مطلوبات القطاع

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

     

     

     إفصاحات أخرى:

 48,109,298 50,832,184 50,395,928       -      -      -  19,242,002 18,875,027 18,871,107       -      -      -  28,867,296 31,957,157 31,524,821  استثمار في شركات زميلة 

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



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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  معلومات القطاعات (تتمة)  10
  

  المعلومات الجغرافية

  

  أشهر المنتهية في  الثالثة
  مارس 31

  

2019   
  دينار كويتي

2018  
  دينار كويتي

    

    اإليرادات
 490,188 2,287,868  الكويت

 16,586 789  المملكة العربية السعودية
 (112,195) 164,805  سلطنة عمان

 186,929  (4,545)  أخرى
  ───────── ──────── 
  2,448,917  581,508 
  ═════════ ══════════ 

   ربح (خسارة) الفترة  –النتائج 
 (171,015) 1,574,298  الكويت

 (71,461) (36,603)  المملكة العربية السعودية
 (175,589) 96,874  سلطنة عمان

 186,929  (4,545)  أخرى
  ───────── ────────── 
  1,630,024 (231,136) 
  ═════════ ══════════ 

 

  

   مارس 31
2019 

  (مدققة)
 2018ديسمبر  31

   مارس 31
2018 

  

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
  

    
      موجودات القطاع

 51,299,353 51,737,740 60,027,352  الكويت
 33,033,502 28,183,762 28,338,520  المملكة العربية السعودية

 21,790,428 22,313,423 22,414,344  سلطنة عمان
 2,345,595 1,676,133 1,600,970  أخرى

  ───────── ───────── ───────── 
  112,381,186  103,911,058 108,468,878 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     مطلوبات القطاع
 (2,455,135) (2,940,664) (9,996,591)   الكويت

 (1,852,137) (1,601,506) (1,541,367)   المملكة العربية السعودية
 (3,081,618) (3,498,989) (3,446,325)   عمانسلطنة 

  

───────── ───────── ───────── 
  (14,984,283) (8,041,159) (7,388,890) 

  

═════════ ═════════ ═════════ 
  

  



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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  محتملةالتزامات ومطلوبات   11
  

 المطلوبات المحتملة 
: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 650,251 ، قدمت المجموعة كفاالت بنكية بمبلغ2019مارس  31كما في   )أ

دينار كويتي) وال تتوقع اإلدارة أن ينشأ عنها أي التزامات  710,205 :2018مارس  31دينار كويتي و 623,838
 جوهرية.

 

 ("الهيئة") من الهيئة العامة للزكاة والدخل اخطارً خالل السنة السابقة، استلمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة   )ب
لایر سعودي،  7,997,618بمبلغ  2014الى  2008ترة المالية من بالمملكة العربية السعودية لتسوية التزام ضريبي للف

أي ما يعادل لایر سعودي،  4,897,618تبلغ حصة الشركة األم منها تقريبا دينار كويتي،  647,711أي ما يعادل 
لایر سعودي، أي ما يعادل  7,741,199: 2018ديسمبر  31( 2019مارس  31دينار كويتي كما في  397,825
 .دينار كويتي) 626,944

  

ترى إدارة الشركة التابعة أن مستحقات الزكاة التي تم اإلخطار بها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ال تعكس 
التطبيق الصحيح للقوانين الضريبية بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي فقد قامت بتكليف مستشار ضريبي مستقل 

بتاريخ  المبدئي الضريبية وتقديم استئناف إلى الهيئة. وقام المستشار الضريبي بتقديم االستئنافبالمملكة لتقييم المطالبة 
 .2019يناير  24

 

 مارس 31وقامت إدارة الشركة األم بتقدير وتسجيل التزام ضريبي محتمل في بيان المركز المالي المجمع كما في 
 189,091: 2018مارس  31دينار كويتي و190,010 :2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 190,010بقيمة  2019
، هناك عدم تأكد جوهري بالرغم مما ورد أعالهاالستئناف. والذي ترى اإلدارة أنه أفضل تقدير لنتيجة  كويتي)دينار 

  حول نتيجة المطالبة الضريبية. 
  

 العامة لألوقاف ("األوقاف")طلب االستئناف المقدم من قبل األمانة  2018نوفمبر  13رفضت محكمة التمييز بتاريخ   )ج
ضد الحكم الصادر عن محكمة االستئناف لصالح الشركة األم. وعليه، صار الحكم الصادر عن محكمة االستئناف 

 دينار كويتي 1,761,322نهائياً وغير قابل للطعن عليه والذي يلزم األوقاف بدفع تعويض إلى الشركة األم قيمته 
مات المالية، قامت الشركة األم بتحصيل هذا التعويض. وبالتالي، قامت المجموعة بتسجيل الحقاً لتاريخ المعلو . تقريبا

المرحلي  دينار كويتي ضمن " إيرادات أخرى" في بيان األرباح أو الخسائر 1,786,905إيرادات مستحقة بمبلغ 
دينار كويتي تم  89,395وتكبدت مصروفات قانونية بمبلغ  2019مارس  31المنتهية في  المجمع للفترة المكثف

  " للفترة المنتهية بذلك التاريخ. وإداريةتسجيلها ضمن " مصروفات عمومية 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية قياس   12
 

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 هااألدوات المالية التي يتم تسجيليتم توزيع كافة 

  على اقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي:  القيمة العادلة بناءا
  

المالية المدرجة بالقيمة العادلة واإلفصاح عنها للموجودات تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة 
  حسب أسلوب التقييم:

  .و مطلوبات مماثلةألموجودات سوق نشط في (غير المعدلة) األسعار المعلنة       :1المستوى 
ملحوظا بصورة مباشرة جوهريا لقياس القيمة العادلة بها آليات التقييم التي يعتبر اقل مستوى من المدخالت  :    2المستوى 

  و غير مباشرة أ
  قل مستوى من المدخالت بها جوهريا لقياس القيمة العادلة غير ملحوظا. أآليات التقييم التي يعتبر  :     3المستوى 

  

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت 
ى من المدخالت الجوهرية بالنسبة بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستو

 لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة معلومات مالية. 
  

وأنواع المدخالت لدى المجموعة المستخدمة في قياس القيمة  وأساليب التقييمالتقييم  في إجراءاتهناك أي تغييرات تكن لم 
  العادلة خالل الفترة.

  
   



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة)
  2019 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 

 

  

19  
 

  (تتمة)قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   12
  

  لمدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم: وصف ا
  : 2019مارس  31يوضح الجدول التالي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم كما في 

  

  اليات التقييم   
  المدخالت الجوهرية 

  النطاق   غير الملحوظة 
  حساسية المدخالت 
  الى القيمة العادلة 

          

  طريقة السوق   غير مسعرة أوراق مالية 
الخصم لضعف 

  %20   * التسويق
االرتفاع (االنخفاض) في معدل الخصم يؤدي 

  الى االنخفاض (االرتفاع) في القيمة العادلة

  
طريقة صافي قيمة 

  المعدلة  الموجودات
الخصم لضعف 

    %0 - %50  * التسويق
  

عتبار عند تسعير االيمثل الخصم لضعف التسويق المبالغ التي قررت المجموعة ان المشاركين في السوق سوف يأخذونها في 
  االستثمارات. 

  

  :الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لالدوات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلةيوضح الجدول التالى 
 

 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  

      2019مارس  31
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     األرباح أو الخسائر:
 1,559,116      -      - 1,559,116 أسهم مسعرة  - 
 65,086      - 65,086      - صناديق غير مسعرة  - 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,559,116 65,086 -      1,624,202 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 729,200      -      - 729,200 أسهم مسعرة  - 
 31,983,920 31,983,920      -      - أسهم غير مسعرة  - 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 729,200 -      31,983,920 32,713,120 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 34,337,322 31,983,920 65,086 2,288,316 أوراق مالية (بالقيمة العادلة)استثمار في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  (تتمة)قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   12
 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  
     

     2018ديسمبر  31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر:

     

 65,139      -      - 65,139 أسهم مسعرة  - 
 65,365      - 65,365      - صناديق غير مسعرة  - 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 65,139 65,365 -      130,504 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 830,458      -      - 830,458 أسهم مسعرة  - 
 25,598,499 25,598,499      -      - أسهم غير مسعرة  - 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 830,458 -      25,598,499 26,428,957 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 26,559,461 25,598,499 65,365 895,597 استثمار في أوراق مالية (بالقيمة العادلة)
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

      

      2018مارس  31

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      األرباح أو الخسائر:

 442,815      -      - 442,815 أسهم مسعرة  - 
 99,163      - 99,163      - صناديق غير مسعرة  - 

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

 442,815 99,163 -      541,978 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     اإليرادات الشاملة األخرى:

 1,433,014      -      - 1,433,014 أسهم مسعرة  - 
 31,152,799 31,152,799      -      - أسهم غير مسعرة  - 

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

 1,433,014 -      31,152,799 32,585,813 
 

──────── ──────── ──────── ──────── 
 33,127,791 31,152,799 99,163 1,875,829 استثمار في أوراق مالية (بالقيمة العادلة)

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  

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.  3من او الى المستوى 

  

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

  

   مارس 31
2019 

  (مدققة)
 2018ديسمبر  31

   مارس 31
2018 

  

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
  

    

 29,409,490 29,409,490 25,598,499  يناير 1كما في 
 (227,197) (227,197)      -    9تعديل انتقالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

      - (5,569,805)      -  إعادة القياس المسجل ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
 1,970,506 1,986,011 6,385,421  المشتريات /(المبيعات)، بالصافي

  ─────── ─────── ─────── 
  31,983,920 25,598,499 31,152,799      
  ════════ ═══════ ════════ 
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  دعاوى قضائية  13

  

أبرمت الشركة األم عقدا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ("المؤسسة") ، 2006ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   )أ
لتقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بإنشاء مشروع الخيران لفترة سنتين. بالتالي، قدمت الشركة األم كفاالت بنكية بمبلغ 

  . 2013ديسمبر  31دينار كويتي. واتفق الطرفان على إنهاء العقد خالل السنة المنتهية في  596,868
  

للمطالبة بتعويض  2015/  3884، قامت الشركة األم برفع دعوى قضائية رقم 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
الدعوى القضائية إلى الدائرة اإلدارية  ، تمت إحالة2016مارس  13مقابل الخدمات المقدمة إلى المؤسسة. وبتاريخ 

  . 2016/ 1508بالمحكمة برقم 
  

حكمها بإحالة ملف الدعوى القضائية إلى إدارة الخبراء بوزارة  2018يناير  8وأصدرت الدائرة اإلدارية بالمحكمة بتاريخ 
انتظارا إلصدار  2019 مايو 26وإصدار تقرير الخبير. تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ  العدل لمراجعة عناصر الدعوى

  لتقرير.ا
  

دينار كويتي. ونتيجة لهذا الحدث، احتسبت  347,098، قامت المؤسسة بتسييل جزء من الكفالة البنكية بمبلغ 2016 في
خالل السنة المنتهية بذلك  األرباح او الخسائردينار كويتي وتم إدراجه ضمن  347,098الشركة األم مخصصاً بمبلغ 

  التاريخ.
  

وتم إحالة  للمطالبة بإيقاف تسييل الكفاالت البنكية 3اداري/ 6595/2017قضائية برقم  ع دعوىاألم برفقامت الشركة 
الى الى إدارة الخبراء حيث تم تأجيلها  أصدرت المحكمة حكمها بتحويل القضيةالدعوى إلى الدائرة اإلدارية بالمحكمة. 

  .2019 مايو 26
  

نتيجة هذه الدعوى تاثير جوهري على ل ه من غير المرجح للغاية أن تكونبمساعدة مستشارها القانوني أن المجموعةرأت 
  .الفترةة لاللتزام خالل إضافي اتاحتساب مخصص يتم مللمجموعة وبالتالي لالبيانات المالية المجمعة 

  

 ، أبرمـــت الشـركة األم اتـفاقـيـات لشراء2007ديسمـبــر  31و 2006ديســمبــر  31المنتهيتين في  خــالل السنتيين )ب
) من المساهمين الحاليين الشركة المستثمر فيهاسهم بشركة المتحدة لالستثمار والتطوير العقاري ( 14,500,000 عدد

 سهم من قبل الشركة األم بالكامل. 10,500,000خالل الفترة، تم دفع مقابل شراء عدد  .)(البائعين
 

 الموجودات، وجدت الشركة األم أن البائعين لم يلتزموا بالوفاء بتحويل بعض 2007ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
الي، قامت الشركة األم بالتوقف عن سداد . وبالتالمستثمر فيها شركة كجزء من حصتهم في زيادة رأسمال الشركةالإلى 

وى قضائية ضد البائعين للمطالبة بتعويض مؤقت. من سهم، وقامت برفع دع 4,000,000بعدد  المتعلق المقابل المتبقي
، تم . ومع ذلكبسداد المقابل المتبقيضد الشركة األم للمطالبة مقابلة ناحية أخرى، قام البائعون برفع دعوى قضائية 

ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز في تاريخ  محكمة أول درجةدعوى القضائية المرفوعة من البائعين من قبل رفض ال
  . 2016أبريل  11

  

بسداد مبلغ الصادر من محكمة التمييز، قام البائعون برفع دعوى قضائية ضد الشركة األم للمطالبة  على الرغم من الحكم
  . فيما يتعلق بمقابل الشراء المتبقي دينار كويتي 13,814,991

  

، أصدرت المحكمة االبتدائية حكمها لصالح الشركة األم برفض الدعوى المقامة من قبل البائعين بناًء 2017يناير  17في 
. قام البائعون باستئناف حكم المحكمة االبتدائية وصدر 2016ابريل  11على الحكم الصادر مسبقا من محكمة التمييز في 

بقبول االستئناف شكالً وإلغاء الحكم السابق الصادر من المحكمة االبتدائية وإحالة  2017 سبتمبر 21م االستئناف في حك
 القضية الى دائرة أسواق المال.

  

على االحكام السابقة. وقد طعن البائعون على  ، صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من البائعين بناءا2018يناير  9في 
يونيو  13الحكم. وتم تداول الدعوى القضائية قبل أن تقرر محكمة االستئناف حاليا التأجيل إلى جلسة االستماع بتاريخ 

 والرد. لإلطالع 2019
  

على أسس.  ير منطقي وليس مبنيمن قبل البائعين غ استنادا الى استشارة المستشار القانوني للمجموعة، فإن مبلغ المطالبة
إضافة الى ذلك، فال يحق للبائعين المطالبة بأي تعويض تبعا للحكم القضائي الصادر في القضية السابقة والذي تم الفصل 

المعلومات المالية المرحلية ي التزام في هذه أمخصص  يألمن قبل محكمة التمييز. وبناءا عليه، لم يتم احتساب  افيه
  . المجمعةالمكثفة 
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  (تتمة) دعاوى قضائية  13
  

تمتثل الشركة األم كمدعى عليه في اإلجراءات القانونية المقامة من قبل عدد من عمالء المحافظ ("العمالء") فيما   )ج
يتعلق ببعض معامالت االستثمارات المنفذة من قبل الشركة األم بصفة األمانة في السنوات السابقة. وان الدعاوى 

المقامة من قبل العمالء ضد الشركة األم متداولة في درجات مختلفة من مراحل التقاضي ولم يتم بعد إصدار القضائية 
أي أحكام نهائية باتة من قبل محكمة التمييز حتى تاريخه. وبالتالي ال يمكن التنبؤ بنتيجة تلك الدعاوي بدرجة معقولة 

 من التأكد.
 

ئناف حكمها لصالح بعض العمالء. وعليه، احتسبت المجموعة مخصصا ، أصدرت محكمة االستالسابقةخالل السنة 
بما يمثل  : ال شيء)2018مارس  31ألف دينار كويتي و 110: 2018ديسمبر  31( ألف دينار كويتي 110بمبلغ 

إلى  أفضل تقدير لإلدارة حول التزام المجموعة فيما يتعلق بالقضايا التي صدر فيها أحكام استئنافية وذلك استناداً 
 االستشارة القانونية من المستشار القانوني.
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 من قبل مساهمي الشركة األم في الجمعية العمومية 2018ديسمبر  31تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 
  توزيعات أرباح. ولم يتم اإلعالن عن أي .2019 مايو 12المنعقدة بتاريخ  السنوية

  

  
  
  


