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.ةلمجمعیة المرحلیة المكثفة المالت اا وممن ھذه المعلاً جزءتشكل11إلى1ات المرفقة من إلیضاح إن ا
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(غیر مدقق)المجمعالمكثف حلي المرأو الخسائراألرباح بیان 
2021سبتمبر30في لفترة المنتھیة ل

ي  فة یلمنتھأشھر االثالثة
سبتمبر 30

ي  ف یةأشھر المنتھتسعة ال
سبتمبر30

2021202020212020إیضاحات 
دینار كویتي  دینار كویتي دینار كویتي  دینار كویتي 

951,819991,5402,898,8193,033,215إیرادات تأجیر  
21,8967,117(785)1,091یلتشغوإیرادات أخرىإیرادات خدمات

(166,737)(230,813)(77,245)(95,756)مصروفات تشغیل عقارات 
──────────────────────────────────────────

857,154913,5102,689,9022,873,595ستثماریة  ت اراقابح من عالرصافي
──────────────────────────────────────────

432,58013,378103,23236,566ركة زمیلةائج شنتحصة في
──────────────────────────────────────────

32,58013,378103,23236,566االستثمار  ح برصافي
──────────────────────────────────────────

(654,589)(695,287)(223,835)(221,207)داریة إمصروفات 
73,576(43,537)(41,167)14,298أجنبیةتحویل عمالت )رئسا (خ أرباح 

3,1704043,270418أخرى إیرادات 
──────────────────────────────────────────

685,995662,2902,057,5802,329,566غیل  ربح التش

(911,535)(754,308)(261,374)(252,700)تكالیف تمویل 
(1,501,438)(258,888)(717,126)(32,155)متوقعة لمدینین الئتمان االخسائر مخصص

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

یت وحصة مؤسسة الك قبلرةالفت ) خسارة(ربح
الوطنیة العمالةالعلمي وضریبة دعمدمللتق

(83,407)1,044,384(316,210)401,140اإلدارة مجلس ومكافأة أعضاءوالزكاة
-(9,399)2,095(3,610)حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

(37,015)(34,452)(10,389)(11,583)ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
(14,806)(13,781)(4,156)(4,633)ةزكا 

(30,000)---س اإلدارة عضاء مجلمكافأة أ
──────────────────────────────────────────

(165,228)986,752(328,660)381,314الفترة) خسارة(ربح  
════════════════════════

فلس ) 0.45(فلس 2.67فلس ) 0.89(فلس 31.03مخففة لاسیة وا السھم األس) خسارة (ربحیة 
════════════════════════
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.ةلمجمعیة المرحلیة المكثفة المالت اا وممن ھذه المعلاً جزءتشكل11إلى1ات المرفقة من إلیضاح إن ا
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(غیر مدقق)ثف المجمع مرحلي المكالشامل اللدخ البیان 
2021سبتمبر30لفترة المنتھیة في ل

أشھر المنتھیة في  الثالثة
سبتمبر30

یة في  المنتھأشھر تسعة ال
سبتمبر 30

2021202020212020
كویتي  ار  دینكویتي دینار كویتي  ار  دیندینار كویتي إیضاح 

(165,228)986,752(328,660)381,314الفترة) خسارة(ربح  
────────────────────────

:أخرىشاملة (خسائر) إیرادات  
ن  بیا إلىقا ح الإعادة تصنیفھا م (أو) قد یتیتمبنود 

ي المرحلي المكثف المجمع فأو الخسائراألرباح 
: رات الحقةفت

ناتجة من تحویل عملیات أجنبیةعمالت تحویلفروق 
73,792(36,959)(37,349)14,548أجنبیة 

شركة  ناتجة من تحویلأجنبیةفروق تحویل عمالت 
85,827(43,483)(43,435)415,594أجنبیة زمیلة

────────────────────────
159,619(80,442)(80,784)30,142للفترةأخرىة شامل (خسائر) إیرادات  

────────────────────────
(5,609)906,310(409,444)411,456الشاملة للفترةخسائر) ال(اإلیرادات إجمالي 

════════════════════════════════





ري ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة ركة التجارة واالستثمار العقاش
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ثفة المجمعة.ة المكلیة المرحلیھذه المعلومات الما من اً زءتشكل ج 11إلى1رفقة من ت المحا ضا اإلیإن 
5

(غیر مدقق)جمعثف المي المكالمرحللكیةق المي حقوفت راالتغیبیان  
2021سبتمبر30لفترة المنتھیة في ل

رأس 
المال 

احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي 
عام

احتیاطي خیارات  
أسھم 

احتیاطي تحویل  
أجنبیة عمالت 

طياحتیا
نة  أسھم خزی

أرباح  
المجموع مرحلة 

دینار كویتي ر كویتي دیناكویتي دینار  ي تیر كونادیكویتي ار  دیندینار كویتي كویتي دینار  ر كویتي ناید

202137,000,000426,876426,876142,253244,16518,132469,41338,727,715ینایر 1كما في 
986,752986,752------الفترة ربح

(80,442)--(80,442)----ترة ف للأخرىشاملة خسائر
────────────────────────────────────────────────────────────────

986,752906,310-(80,442)----الشاملة للفترة اإلیرادات(الخسائر) إجمالي
────────────────────────────────────────────────────────────────

202137,000,000426,876426,876142,253163,72318,1321,456,16539,634,025سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════

202037,000,000413,180413,180142,253233,80818,1321,182,06539,402,618ینایر 1كما في 
(165,228)(165,228)------ة الفترخسارة
159,619--159,619----للفترة أخرىشاملة إیرادات

────────────────────────────────────────────────────────────────
(5,609)(165,228)-159,619----الشاملة للفترة )ئرالخسا (ات إجمالي اإلیراد
(740,000)(740,000)------)8ح (إیضاح با توزیعات أر

────────────────────────────────────────────────────────────────
202037,000,000413,180413,180142,253393,42718,132276,83738,657,009سبتمبر30كما في 

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



بعة اا الت قاري ش.م.ك.ع. وشركاتھمار العة التجارة واالستثشرك
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مجمعة.فة الكثلمیة امعلومات المالیة المرحلھذه المناً شكل جزءت11إلى1اإلیضاحات المرفقة من إن 
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(غیر مدقق)المجمع كثفالمبیان التدفقات النقدیة المرحلي  
2021سبتمبر30لفترة المنتھیة في ل

المنتھیة في  أشھر تسعة ال
سبتمبر30

20212020
دینار كویتي  ي كویتدینارضاحات یإ

التشغیل أنشطة 
عمضریبة دي ولعلمادمتقیت لللكومؤسسة اة صحالفترة قبل ) خسارة(ح رب
(83,407)1,044,384دارة ء مجلس اإلكافأة أعضا موطنیة والزكاةة الولعمالا

ة وضریبحصة مؤسسة الكویت للتقدم العلميقبلتعدیالت لمطابقة ربح الفترة 
تدفقات بصافي الومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةة الوطنیة والزكاةالعمالدعم
:ةنقدیال

7,9928,749ك  استھال
258,8881,501,438مدینین لمتوقعة الئتمان الاخسائر مخصص

(36,566)(103,232)4حصة في نتائج شركة زمیلة
77,21371,996مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

754,308911,535تمویلتكالیف
(73,576)43,537أجنبیةعمالتتحویل )حا رب أ(رئخسا 

────────────────
2,083,0902,300,169

: لوبات التشغیلفي موجودات ومطالتغیرات 
(978,354)(165,013)مدینون ومدفوعات مقدماً  

17,89058,364دائنون ومصروفات مستحقة 
────────────────

1,935,9671,380,179ن العملیات دیة الناتجة مالنقالتدفقات
(9,412)(2,406)فوعةللموظفین مدنھایة الخدمةفأةمكا 

(30,000)-اإلدارة مدفوعةمكافأة أعضاء مجلس 
────────────────

1,933,5611,340,767لتشغیلأنشطة االتدفقات النقدیة الناتجة من صافي 
────────────────

االستثمار  أنشطة
(540)(18,040)دات عموكاتممتلإلىإضافات 

4135,068122,574زمیلةالستثمار في شركةيلأسما اد رردمن استالت حصمت
────────────────

117,028122,034االستثمار طةنشأجة من الناتقدیة ت النالتدفقا صافي 
────────────────

تمویل ل اأنشطة 
500,000-ویل إسالمي متحصالت من دائني تم

(100,000)(583,094)ني تمویل إسالمي ائدسداد
(872,274)(744,493)تكالیف تمویل مدفوعة  

(710,311)(18,345)باح مدفوعةات أرتوزیع
────────────────

(1,182,585)(1,345,932)التمویلطةنشأخدمة فيالمستلنقدیة التدفقات اي صاف 
────────────────

704,657280,216في األرصدة لدى البنوك والنقد  دةیاالزفيصا
4,752(11,919)أجنبیة ت ق تحویل عمالوري فصاف 

3,882,3463,142,357ینایر1في لبنوك والنقد األرصدة لدى ا
────────────────

4,575,0843,427,325والنقد في نھایة الفترةك األرصدة لدى البنو
════════════════
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ة مرحلیة المكثفة المجمعلیة الا ملات حول المعلوما احات یضإ
2021سبتمبر30في رة المنتھیةفي وللفتا كم
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معلومات حول الشركة  1

("الشركة  ع.ستثمار العقاري ش.م.ك.االوعة لشركة التجارةممج الثفة  یة المكلمرحل الیة ات المعلوما إصدار المریح بالتصمت
التاألم")   بـ(ابعة  وشركاتھا  معاً  إلیھا  في  أشھرتسعةاللفترةعة")  "المجمویشار  ر لقرا اً فقو2021سبتمبر30المنتھیة 

. 2021أكتوبر27خبتاریة الشركة األممجلس إدار

ا الشركة  شألم  إن  دولة  وتأسیسھا  جیلھا  ستتمةامعكویتیةھمة  مسا ركةھي  ت1983یل  أبر18بتاریخویتالكفي  عمل  . 
الشریعة  عةالمجمو ألحكام  الش .إلسالمیةاوفقاً  مكتب  عنوان  ھإن  المسجل  األم  ص.ب  ركة  ، 13057الصفاة،  5655و 

.  2005سبتمبر 26بتاریخةالیم في سوق الكویت لألوراق الماألركة تم إدراج الشویت.الك

لیة: ا لتانشطةباألمكة األالشرتضطلع
tھا. ات التجاریة والسكنیة وتأجیرھا واستئجارة المباني والمجمعا وإقامادلتھت ومبراضي والعقاراشراء وبیع األ
t لكویت وخارجھا. وبالغیر داخل اإدارة العقارات الخاصة بھا
tمماثلة.تي تزاول أعماالً الات كشرلا األوراق المالیة الخاصة بشراء ع ویب
tولحساب الغیر. بھا خاصة بالمجموعة لحسا ل ااتعقارر وبناء الویتط
tوأعمال تكییف ةیذلك األعمال المدنیة والمیكانیكالمباني والعقارات المملوكة للمجموعة بما في ة المتعلقة بأعمال الصیان

كافة المباني والعقارات. مةسال الھواء بما یكفل
tخرىمارات األاألسھم واالستثفيمارثتساال.

ماع اجتفيمن قبل مساھمي الشركة األم 2020یسمبر د31تھیة في جموعة للسنة المنلملت المالیة المجمعةا ان بید ال تم اعتما 
. 2021مارس31خالسنویة المنعقد بتاریة العمومیةالجمعی

وعة م جمللالسیاسات المحاسبیةالتغیرات في ودادأساس اإلع2

دادأساس اإلع2.1

إعداد االمعلومتم  المج اةلیلما ات  المكثفة  التسعة للمعة  لمرحلیة  فأشھر  المحاسبة  2021سبتمبر30ي  منتھیة  لمعیار  وفقاً 
. "المرحليریر الماليق "الت34الدولي 

. األمسیة للشركة العملة الرئیثلمي یالذالكویتي فة المجمعة بالدینارثكالمالمرحلیة الیةالمتما ولالمععرض تم ی

ال الملماتما معلوإن  المكثالیة  المجمعة  رحلیة  المفة  كافة  تتضمن  مالیة صاحاتواإلفعلومات  ال  بیانات  إلعداد  المطلوبة 
سنویة  جمعة الة الم یللما علیھا مقترنة بالبیانات ا طالعالار المالیة ویجب یراوفقاً للمعاییر الدولیة للتقإعدادھا تم لة كامجمعةم

.2020برمیس د31المنتھیة فيموعة للسنة للمج 

المجموعةبل ق المطبقة منت والتفسیرات والتعدیالالجدیدة المعاییر 2.2

البیانات د دافي إعالمتبعةلتلك جمعة مماثلة ملاةفثكالمعلومات المالیة المرحلیة المفي إعداد المطبقةة إن السیاسات المحاسبی
الا الم السنویةمجملیة  اللسللمجموعة عة  في  ھنتلمنة  باستثنا 2020ربدیسم31یة  المعاییر  تطبیء،  تسريالجدیدة  ق  التي 

معیار أو تفسی. لم تقم المجموعة ب2021ینایر  1اعتبارًا من لم .دبعر  سیم  لولكنردا ص ر أو تعدیل  التطبیق المبكر ألي 
. للمجموعةركز الماليأو المالماليداءاألأي تأثیر علىھذه المعاییرتطبیقینتج عن 

اسیة والمخففة سالسھم األ) خسارة (ربحیة 3

العادیة القائمة خالل ھم لعدد األسجح  المرتوسط  الفترة على المربح  عن طریق قسمة یة ساسم األسھالة  حیربمبالغ حتسبتُ 
الخزینة).  ستثن(با الفترة   أسھم  المخففةحتسب  تُ اء  السھم  المتفترةلاح  ربقسمة قطریعن  ربحیة  المرج على  لعدوسط  د  ح 
دارھا  تم إصتي قد  ھم العادیة الرجح لعدد األسالمتوسط المادم الخزینة) زائء أسھنا ستثا (برة  ت الفل  ال العادیة القائمة خ األسھم
كافة األسھم العادیة المحتملعند تح  مخففة قائمة، فاوأدلعدم وجود نظرًا  أسھم عادیة.  إلىفة  لمخفة اویل  السھم  حیةبرإن  ت 

ة. ماثلاألساسیة والمخففة م
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) مة(تت ةاسیة والمخففسالسھم األ)خسارة (ربحیة 3

ة في ھینتمال ھرأشالثالثة
غیر مدققة) (سبتمبر30

ة فيھینت مالأشھر تسعة ال
(غیر مدققة) سبتمبر30

2021202020212020

(165,228)986,752(328,660)381,314دینار كویتي)(الفترة ) خسارة(ح بر

370,000,000370,000,000370,000,000370,000,000* )أسھم(القائمة لمرجح لعدد األسھم اطتوسالم
════════════════════════════

ة والمخففةیسالسھم األسا ) خسارة(ربحیة
(0.45)2.67(0.89)1.03)فلس(

════════════════════════════

.خالل الفترةسھم الخزینة أیر التغیرات فيثأ رجح لتالمتوسط المم ھسأللمرجحلط ایراعي المتوس*

ة  كثفلمة الیالمرح معلومات المالیة  بین تاریخ الأسھم عادیة أو أسھم عادیة محتملةمن  تتضأخرىعامالت  مإجراء أيیتملم
كثفة المجمعة.لمة الیلیة المرحعلومات الما ھذه المیح بالتصریخ وتارلمجمعةا

ةلی ة زمك شراستثمار في4

زمیلة:ركة ار التالي في شمستثلدى المجموعة اال
كما في  الملكیة ة حص

سبتمبر30ر  دیسمب 31سبتمبر30
غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) (

202120202020
رئیسیةطة الاألنش%%%یس تأسبلد الم الشركة سا

.م.م.بیة ذ دار الذھشركة الم
"المدار")(

یةالعربالمملكة 
%24%24%24دیة وسعلا

استئجار  وتأجیر وبیع وشراء 
ضي واألرا العقارات 

:زمیلةشركةفي الدفتریة لالستثماریمةالق ركة فيالح ا یليفیم

سبتمبر30
2021

دیسمبر  31
2020

سبتمبر30
2020

(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة) 
ي  یتكوار  دیندینار كویتي  دینار كویتي 

8,171,7148,310,9258,310,925ةبدایة الفترة / السنفي 
103,23284,41836,566حصة في النتائج 

(122,574)(230,500)(135,068)ركة زمیلةالستثمار في شياسترداد رأسمالت منمتحصال
6,87185,827(43,483)أجنبیةل عمالت یل تحویتعد

────────────────────────
8,096,3958,171,7148,310,744السنة/ةترالفةھایفي ن

════════════════════════

30كما في  ارةحسابات اإلدإلىدًا  تنا اس2021سبتمبر30فترة المنتھیة في  ة للزمیلالشركة  اللحصة في نتائج  اتم تسجیل  
. 2021تمبرسب
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ریة عقارات استثما5
سبتمبر30

2021
(غیر مدققة) 

ر  مب یسد31
2020

مدققة) (

سبتمبر30
2020

(غیر مدققة) 
تي  دینار كویار كویتي  دینار كویتي دین

60,347,40460,396,06660,396,066السنة/ترة في بدایة الف
-(59,472)-ات استثماریة عقار لة العادلةالقیمتغیر في ال

10,810168,370(84,749)ة أجنبیح تحویل عمالت اربأ) رئخسا (صافي 
───────────────────────────

60,262,65560,347,40460,564,436ة / السنةفي نھایة الفتر
════════════════════════

:  2020دیسمبر 31دینار كویتي (4,250,000ة بمبلغ ماریستثاالت عقارابعض الفاظ بتم االحت، 2021سبتمبر30كما في 
إجارة (إیضاح ةموجب اتفاقییتي) باسم طرف آخر بودینار ك2020:4,160,000سبتمبر30كویتي ودینار4,250,000

6 .(

:2020سمبر  دی31ویتي (نار كدی31,953,000ستثماریة بمبلغ  االعقارات  بعض التقدیم، تم2021بتمبرس30في  ا كم
كویتي  دینا 31,953,000 كویتيدی2020:31,850,000سبتمبر30ور  كضمان  نار  اتفا )  بلغ بممرابحة  قیة  مقابل 
ینار د2020:24,900,000سبتمبر30ويدینار كویت25,400,000:  2020سمبر  دی31دینار كویتي (25,250,000

). 6) (إیضاح كویتي

الذین تقلینمسالین دمعتمالمقیمین  الین من  من قبل اثن2020دیسمبر31في  حلیةالماریةرات االستثملعقا اتقییماتتم تحدید
بھا معنیةمھمؤھالت  لدیھم ووذات  ترف  بصلة  االستثما مواقع  بة  الخبر یتمتعون  العقارات  ال وفئات  تقییمھا ریة  تم  جاري   .

، جنبیةألالنسبة للعقارات اقة رسملة اإلیرادات. وببواسطة طرین یمة األقل من بین التقییمیلى أساس القدلة عیمة العا تحدید الق
ادات.یرإللة ارسمارات بواسطة طریقة ییم ھذه العقمعة قام بتقد حسن السمقبل مقیم معتتقییم من لاء اتم إجر

.10یضاح إستثماریة ضمنت االلقة بالعقارا للقیمة العادلة المتعالھرمي ل لجدوحات ااإفصعرض تم

مي نو تمویل إسالدائ6
اإلجماليمرابحة تورقإجارة

دینار كویتي ي دینار كویتدینار كویتي یتي ودینار كة)مدقق(غیر 2021سبتمبر30

37,989,111 29,822,846 4,566,795 3,599,470مجمل المبلغ
(5,382,564)(4,572,846)(309,390)(500,328)ؤجل قصاً: ربح منا 

───────────────────────────────────────
3,099,142 4,257,405 25,250,000 32,606,547

════════════════════════════════

اإلجمالي ة مرابحتورقإجارة 
تي  دینار كویي  ینار كویتدینار كویتي  دكویتي  دینارمدققة) (2020دیسمبر 31

3,686,2975,113,74130,532,48039,332,518جمل المبلغم
(6,135,976)(5,130,433)(418,388)(587,155)ناقصاً: ربح مؤجل 

────────────────────────────────────────
3,099,1424,695,35325,402,04733,196,542

════════════════════════════════

لي اإلجمامرابحة قورتإجارة 
یتي  نار كودیدینار كویتي دینار كویتي  دینار كویتي  غیر مدققة) (2020سبتمبر30

3,711,9794,804,21130,720,96639,237,156مبلغجمل الم
(6,025,017)(5,322,265)(89,598)(613,154)ل ناقصاً: ربح مؤج 

───────────────────────────────────────
3,098,8254,714,61325,398,70133,212,139

════════════════════════════════
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ة) (تتمدائنو تمویل إسالمي6

الحصول  تالودائنلمثی تم  تسھیالت  اإلسالمي  إسالمنا علیھ مویل  مالیة  ومؤسسات  ربح  متوسط  مل  تح میة  بنسبة  معدل 
) %3.25إلى%  1.5:  2020مبر سبت30و% 3.25إلى%  1.5:  2020دیسمبر  31% (3.25إلى%  1.5ن  اوح ما بیتتر

تستحق بصورة رئیسیة مي  ل اإلساللتمویايئنداأرصدة  إن  المعلن من قبل بنك الكویت المركزي.خصم  المعدل  ا فوقسنویً 
.ثفة المجمعةكالمرحلیة الممالیةلالمعلومات اتاریخ من سنوات 9إلىبین سنة واحدة ا فترة تتراوح مخالل

في   :  2020دیسمبر  31(تي  ویكار  دین3,095,644غ  بمبلاإلجارةيئنداأرصدة  كانت ،  2021سبتمبر30كما 
بلغ  بمستثماریة  ارات  عقا مقابل  ضمان  مكفولة بدینار كویتي)3,095,644: 2020سبتمبر30ویتي ونار كدی3,095,644
كویتي  4,250,000 دینار 2020:4,160,000سبتمبر30وكویتيناردی2020:4,250,000بر  دیسم31(دینار 

). 5ح تي) (إیضا كوی

فيكم (25,250,000بمبلغ  المرابحة  يئنداأرصدة  نت  كا ، 2021مبرسبت30ا  كویتي  :  2020دیسمبر  31دینار 
ك25,400,000 ة اریاستثمعقارات  مقابل  مكفولة بضمان)  كویتيدینار2020:24,900,000سبتمبر30وویتيدینار 

كویتي  دین31,953,000:  2020یسمبر  د31ینار كویتي (د31,953,000بمبلغ   2020:31,850,000ربتمبس30وار 
).5) (إیضاح دینار كویتي

مالت مع أطراف ذات عالقةاعم7

ھذه   المعتمثل  مج مین  المساھمعامالت  تلك  وأعضاء  اإلالرئیسین  التنفدارةلس  اإلدوموینیذیوالمسؤولین  اظفي  لعلیا ارة 
علیھا أو نیسیطروین الرئیسیین لھا أو التيالكالملونیمثلتياات  شركالواألولىالدرجة  ن  ھم موأفراد عائالتلمجموعةا ب

ملموساً  تأثیرًا  سیاساتالموافقةتم  ی.  يادعاق األعمال السیضمن  لمجموعة  ا تجریھا والتي  یمارسون علیھا  ط  وشروعلى 
. الشركة األمت من قبل إدارة معامال ھذه الر سعیت

كما یلي:ھيالمجمعالمكثفلمرحلياأو الخسائراح ألرب بیان ادرجة في المراف ذات عالقة طألامع ت المعامالإن

ي منتھیة فأشھر ال الثالثة
(غیر مدققة) سبتمبر30

يمنتھیة ف أشھر التسعة ال
(غیر مدققة) سبتمبر30

2021202020212020
كویتي  دینار  دینار كویتي ویتي  كنار  دیدینار كویتي 

100,514(49,512)(52,322)18,349ةجنبیأت عمالیل تحووقفر
════════════════════════════════

كویتي (دین49,512بمبلغ سارةخ المجموعة  سجلت بیان 100,514بمبلغ ربح:  2020سبتمبر30ار  كویتي) في  دینار 
الخسائراح  األرب  المجمع  االمرحلي  أو  السعلریا اعملةصرفعارأسفيقلبالتنتیجةلمكثف  فودل  بالمبالغ ي  یتعلق  یما 
تابعة المست شركة  من  بمبللمجموعحقة  (114,607,396لغة  سعودي  لایر  2020:116,153,976سبتمبر30لایر 

سعودي). 

ت معلوما یخ التارفيكما المجمعمرحلي المكثف الكز المالي المربیان ة في قطراف ذات عالى األید لدراج أي رصلم یتم إد
مجمعة. الفة حلیة المكثالمر المالیة

اإلدارة العلیا: وظفمو
اقبة ومریھ توج تخطیط وومسؤولیةدیھم صالحیة  ذین لالإلدارة العلیاء امجلس اإلدارة وأعضا یا  إلدارة العلو اظفموضمنیت
یلي:ا ا كمي اإلدارة العلی ة بموظفمالت واألرصدة المتعلقعا لمقیمة اجماليكان إجموعة.منشطة الأ

یة في  ھر المنتھأشالثةالث
) ة(غیر مدققسبتمبر30

ھر المنتھیة في  أش تسعة ال
(غیر مدققة) سبتمبر30

2021202020212020
دینار كویتي  دینار كویتي دینار كویتي  دینار كویتي 

76,05076,050228,150228,150جل  األصیرة  قأخرى ومزایا  ب روات 
15,15215,15144,96145,125ن وظفیلم ة للخدممكافأة نھایة ا

────────────────────────────────────
91,20291,201273,111273,275

════════════════════════════
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ةویالسنیة الجمعیة العموم8

للسنة المجمعةیة  نات المالالبیا2021سرما 31بتاریخلمساھمي الشركة األم المنعقدة  الجمعیة العمومیة السنویة  مدت  تعا
في   العموم2020دیسمبر  31المنتھیة  الجمعیة  وافقت  في  السنویة  یة  .  المنتھیة  للسنة  نقدیة  أرباح  توزیع  عدم  31على 

.)كویتيینارد740,000ة بقیملس للسھم ف2: 2019(2020دیسمبر 



ة ابعلت .ك.ع. وشركاتھا اي ش.مرعقار الكة التجارة واالستثماشر
)¼°́ ¿ (Ò  

ةحلیة المكثفة المجمعیة المر لومات المالإیضاحات حول المع
2021سبتمبر30في نتھیةلمارةفي وللفتكما 
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ات  معلومات القطاع9

ي:اریر حولھما كما یلتشغیل یمكن إعداد تقتا اعقطیھا لدجد یوولدیھا، تجات والخدمات المن نادًا إلىاستال حدات أعموإلىارة، داإلغراضم أعمال المجموعة، ألتنقس
tبھا لقة المتعخرىة األ ریقا عاللخدمات ام یتقدل العادي وا عممن سیاق األت بغرض بیعھا ضویر العقاراتطأو ءت وبنا الستثمار والمتاجرة في العقارااتتضمن: اتإدارة العقار.
tلدى المجموعة. ادیق مالیة وعقاریة وإدارة متطلبات السیولةاركة في صنالمشتتضمن: اتستثمارإدارة اال
tاتثمارستاالوعقاراتبخالف أنشطة الخرىاألاألنشطةمنتتض: أخرى.

یة في أشھر المنتھتسعةال
) ة(غیر مدقق2021سبتمبر30

في ةھیمنت أشھر التسعة ال
) ة (غیر مدقق2020سبتمبر30

ةنشطأ
ت لعقاراا

أنشطة  
مجموع الأخرىاتثماراالست

أنشطة
العقارات 

أنشطة  
المجموع أخرى ات راالستثما 

دینار كویتي یتي نار كودیتي ویكر  دینایتي دینار كودینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيویتيكار دین

2,873,595--2,689,9022,873,595--2,689,902استثماري را قمن عصافي الربح 
36,566-36,566-103,232-103,232-یلةئج شركة زمنتا حصة في
(654,589)--(654,589)(695,287)--(695,287)ریة إداوفات مصر
418418--3,2703,270--أخرى تإیرادا

73,57673,576--(43,537)(43,537)--بیة أجنالت تحویل عمحاربأ) رئا سخ (
(911,535)--(911,535)(754,308)--(754,308)تكالیف تمویل 

(1,501,438)--(1,501,438)(258,888)--(258,888)نین مدیلعة متوقلائتمان االئر خسا مخصص
(81,821)(81,821)--(57,632)(57,632)--موزعةات غیر وفرمص

────────────────────────────────────────────────
(165,228)(7,827)36,566(193,967)986,752(97,899)981,419103,232رةالفت (خسارة) ربح  

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

) ة (غیر مدقق2020سبتمبر30(مدققة) 2020ر دیسمب 31) ة(غیر مدقق2021سبتمبر30
أنشطة

اراتالعق 
أنشطة   
المجموع أخرىاتاالستثمار

أنشطة
ارات عقال 

أنشطة   
مجموع الأخرى ات االستثمار

نشطةأ
ارات قالع

ة   نشطأ
ع والمجمأخرى ات الستثمارا

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي یتي دینار كودینار كویتي تي كویدیناردینار كویتي ي ینار كویتديیتدینار كونار كویتيدیتيكویدینار دینار كویتي

66,007,8958,096,39522,87074,127,16065,494,9428,171,71412,82273,679,47865,438,7158,310,74415,26573,764,724الموجودات ي إجمال 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

935,03535,107,715-958,24034,951,76334,172,680-1,033,04734,493,13533,993,523-33,460,088إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



.ع. وشركاتھا التابعة ة واالستثمار العقاري ش.م.كراالتجشركة 
°́ ¿ ) (Ò¼  
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العادلة قیاس القیمة10

ا إدراج  االستثمتم  العادلةبالقاریةلعقارات  والمطلیمة  المالیة  للموجودات  بالنسبة  بالتكلفة درجة  لماخرىاألالیةالمباتو. 
المطلوبات ذات  ألن معظم ھذه الموجودات ونظراً العادلة ا  ریة عن قیمتھوھج ة  فتریة ال تختلف بصورالدلقیمةن ا إ أة، ف المطف
.  السوقبأسعار الفائدةفي ة حركالإلىدًا استنافور ا على الصیرة األجل أو یتم إعادة تسعیرھاستحقاق قفترة

ادلة ة العلقیملرمي الھ الجدول 
ت كافیتم  والدلموجواةصنیف  تسجیل  ااتمطلوبات  یتم  اإلألتي  قیاحصفو  المالیةالفي  لعادلةامتھا  عن  المرحلیة  معلومات 
یة لقیاس القیمة العادلة  الجوھرخالت ى من المدمستواقلإلىمي للقیمة العادلة استنادا  ول الھرضمن الجدكثفة المجمعة الم

ي:لككل، كما ی
uوات المطابقة؛وبلمطلموجودات أو الشطة لي األسواق النفدلة) المعلنة (غیرالمععاراألس 1ستوى الم
uبصورة  إما ھمیة لقیاس القیمة العادلة ملحوًظا ذي األھا أقل مستوى للمدخالت التقییم والتي یكون فیسالیب أ2مستوى لا

و مباشرة؛أو غیر شرة مبا 
u  التقییم  3المستوى فیھیكولتياأسالیب  أقلن  للممستوا  ذي ى  الھمیة األدخالت  القیمة  غیر  عادلةلقیاس  المسجلة 

ظ.ولح م

القیمة العادلة.اتقیاسمن 3ى المستوبواسطة ة للمجموعة ثماریستارات االم العقتم تقییی

تم  .دلةعا القیمة الاتقیاسمن  3وىستومن المإلىأي تحویالت  یتم إجراءلم  ،  2021سبتمبر30في  خالل الفترة المنتھیة
. 5إیضاح في 3ى توسلملوالختامي تاحي الفتامبلغ المطابقةعرض

19-كوفید جائحة تأثیر 11

في االنتشار عبر المناطق الجغرافیة العالمیة مما یتسبب في تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة 19- كوفیدجائحةتستمر  
االقتصادیة   البیئة  في  جوھریة  تیقن  عدم  عوامل  الھیئوظھور  أطلقت  والنقدیةمالات  العالمیة.  العالم الیة  أنحاء  جمیع  في 

.للتخفیف من التداعیات الخطیرة للجائحةیروس مخصصة لنطاق لمواجھة الفة امبادرات واسع

اعتبارھا المجموعةتذأخ  وغیر في  المدرجة للموجودات المالیة  المبالغ  الحالیة على  المحتمل للتقلبات االقتصادیة  التأثیر 
. ومع ذلك، ال  الملحوظةالمعلومات  إلىا  نادًاستتقییم اإلدارة  أفضل  نحو  المبالغ المدرجة على  ل . تمثلمجموعةدى االمالیة ل

وتز متقلبة  األسواق  تزالال  للموجودات  ال  الدفتریة  لیحساسبالتتسمالقیمة  یزالالسوق.  في  تقلبات  لة  البیئة ال  تأثیر 
كب بشكل  وستأمًرایر  االقتصادیة غیر المؤكدة  والتأثاواصل  تقدیرًیا  إعادة تقییم مركزھا  بھ تعلقیر الملمجموعة وفًقا لذلك 

منتظم.على أساس 


