
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك. المبانيشركة 

 
 المجمعة المكثفة   المعلومات المالية المرحلية

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل 

 2021  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )غير مدققة( 



 

 

 

 

 

 ة  بعشركة المباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التا

 

 يات المحتو

 

 ةصفح  

   

 1  مراقب الحسابات المستقل مراجعةتقرير 

   

 2  بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

   

 3  بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

   

 4  )غير مدقق(  حلي المكثف المجمعالمر  الشامل الدخلبيان 

   

 5  كثف المجمع )غير مدقق(ملا حليلمرة اكيلمحقوق ال فيت بيان التغيرا

   

 6  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( النقديةبيان التدفقات 

   

 19-7  )غير مدققة( ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
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 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
   2021 سبتمبر 30كما في 

 
 ر كويتيادين 

 
 ديسمبر  31     سبتمبر 30 

 

   سبتمبر 30

 
 2021  2020 

 

2020 

 
 )مدققة(  )غير مدققة( إيضاحات

 

 )غير مدققة(
       

 الموجودات 
  

 
   

 ة ير متداولجودات غوم
  

 
   

 119,486,091  137,982,129 4 ممتلكات ومعدات 
 

110,307,024 

 738,125,496  732,259,363 5 ثمارية ت استعقارا
 

741,275,044 

 34,657,422  34,790,859 6 استثمارات في شركات زميلة 
 

34,763,922 

 8,503,241  8,467,317  مقدماً  مدفوعات
 

8,590,375 

 2,574,174  26,518,669 7 خدام ستالأصل حق ا
 

2,639,492 

 2,705,282  1,898,277 18 استثمارات في أوراق مالية 
 

4,026,152 

  941,916,614  906,051,706 
 

901,602,009 

 موجودات متداولة 
  

    

 304,475  381,828 15 من شركات زميلة  قتحمسال
 

245,048 

 19,915,665  11,927,694   مدفوعات مقدماون ونمدي
 

28,221,911 

 38,575,085  103,478,277 8 النقد والنقد المعادل 
 

54,211,119 

 
 115,787,799  58,795,225 

 

82,678,078 

 964,846,931  1,057,704,413  مجموع الموجودات 
 

984,280,087 

 بات حقوق الملكية والمطلو
  

    

 ةكيحقوق المل
  

    

 110,509,396  117,139,960 16   لرأس الما
 

110,509,397 

 عالوة اصدار أسهم 
 

16,505,381  16,505,381 
 

16,505,381 

 احتياطي اجباري 
 

56,983,846  56,983,846 
 

54,687,944 

 احتياطي اختياري 
 

56,983,846  56,983,846 
 

60,965,924 

 ة زينم خأسه
 

-       -      
 

-      

 ة نيي أسهم خزياطاحت
 

-       -      
 

203,158 

 احتياطي تحويل عمالت اجنبية 
 

4,525,315  5,369,599 
 

6,507,439 

   ةدلعاليمة اقطي الاحتيا
 

(1,373,784)  (1,360,023) 
 

(1,342,203) 

 احتياطيات أخرى 
 

(972,684)  (972,684) 
 

(972,684) 

  ارباح مرحلة
 

264,210,848  236,818,347 
 

222,633,417 

 االم   صة بمساهمي الشركةالخالكية حقوق الم
 

514,002,728  480,837,708 
 

469,697,773 

 رة طمسيالحصص غير ال
 

74,252,931  74,241,941 
 

74,839,346 

 حقوق الملكية  إجمالي
 

588,255,659  555,079,649 
 

544,537,119 

 اولة مطلوبات غير متد
 

   
 

 

 فينظوم لية الخدمة لكافأة نهاص ممخص
 

2,607,061  2,484,201 
 

2,602,241 

 1,413,655  17,886,596 9  تأجيرمطلوبات 
 

1,498,154 

 ة لودار متى غيرخأمطلوبات 
 

22,584,134  22,375,991 
 

23,418,289 

  األجلقروض محددة 
 

-       3,000,000 
 

4,000,000 

 دائنة مرابحة 
 

325,890,609  287,505,339 
 

309,475,724 

  
368,968,400  316,779,186 

 

340,994,408 

 مطلوبات متداولة 

      

  األجلقروض محددة 
 

4,000,000  5,000,000 
 

8,500,000 

 مرابحة دائنة 
 

47,407,534  39,172,222 
 

40,361,813 

 162,796  5,906,342 9 تأجيرمطلوبات 
 

121,986 

 ى خرا  دائنة صدةرأودائنون تجاريون 
 

43,166,478  48,653,078 
 

49,764,761 

  
100,480,354  92,988,096 

 

98,748,560 

 المطلوبات  إجمالي
 

469,448,754  409,767,282 
 

439,742,968 

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

1,057,704,413  964,846,931 
 

984,280,087 
 
 

 
 
 

 

 ايعمحمد عبد العزيز الش
 رئيس مجلس اإلدارة
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف خل الديان ب

  2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 ي تيدينار كو  ي تيدينار كو  

  
 المنتهية في  هرأش  ةالثالثفترة 

    سبتمبر 30
 المنتهية في  هرأش  التسعةفترة 

   سبتمبر 30

 2020  2021  2020  2021  حات إيضا 

         ت ادارياإل

 39,281,108  71,334,707   17,198,043  24,245,304 11 ارية ت استثماعقارمن  داتاريإ

 1,606,656  2,415,955   493,563  974,760 12  عمليات الفنادقمن  إيرادات

  25,220,064  17,691,606   73,750,662  40,887,764 

         داترايلفة اإلتك

 (14,464,175)  (14,898,469)  (4,459,456)  (4,985,565) 13 ماريةتث اس   ت ا ر قا ت ع وفا مصر 

 (8,248,235)  (8,503,260)  (2,749,420)  (2,834,421) 5 ات استثماريةار عق ك  استهال 

 (1,743,953)  (1,945,149)  (407,183)  (495,066)   الفنادق ت عمليات  مصروفا 

 (1,049,448)  (1,105,702)  (360,832)  (368,528)  ندقية عقارات فاستهالك 

  (8,683,580)  (7,976,891)  (26,452,580)  (25,505,811) 

         

 15,381,953  47,298,082  9,714,715  16,536,484   مجمل الربح

         

 (235,177)  10,899  207,524             -  اراتاستثم (خسائر)أرباح صافي 

 (2,636,153)  (2,435,867)  (1,039,622)  (932,244)  ةيراإدو  ةيوممع تفامصرو

 (3,698,403)  (3,779,484)  (1,014,624)  (1,379,749)  تكاليف تمويل

 767,013  1,219,893  258,674  559,099  أخرى إيرادات

 194,444  221,652  106,192  25,371  شركات زميلةنتائج حصة في 

  مدلكويت للتقمؤسسة ا حصةل  بق  ترةالفربح 

 9,773,677  42,535,175  8,232,859  14,808,961  والزكاة مالة الوطنية عم العة دريبوضلعلمي ا

 (93,324)  (386,404)  (75,864)  (133,895)  قدم العلمي تيت للكوال ةسمؤسة حص  تحميل

 (264,632)  (1,076,908)  (213,388)  (374,241)  ريبة دعم العمالة الوطنية حصة ض  تحميل

 (105,853)  (430,763)  (85,355)  (149,696)    حصة الزكاة   تحميل

 9,309,868  40,641,100  7,858,252  14,151,129  الفترة ربح 

         بـــ: الخاص  

 9,474,878  40,653,629  7,911,459  14,198,453  الم ا كةمساهمي الشر

 (165,010)  (12,529)  (53,207)  (47,324)   ةريطلمسا يرالحصص غ

  14,151,129  7,858,252  40,641,100  9,309,868 

         

 فلس  8.09  فلس  34.71  فلس  6.75  فلس  12.12 14 اسية والمخففة االس  السهمربحية 
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 قق( )غير مد معمجلمكثف اللمرحلي ا ا  الدخل الشاملان بي

 2021 سبتمبر 30في ية ه تنملا ةرتفلل
 ي كويت دينار  ي كويت دينار  

  
 أشهر المنتهية   الثالثةفترة 

 سبتمبر 30 في

 المنتهية   هرأش  التسعةفترة  

 سبتمبر 30 في

  2021  2020  2021  2020 

         

 9,309,868  40,641,100  7,858,252  14,151,129  فترةال ربح

         

          ملة أخرى:اش تدارايإ  ئر()خسا 

بيان الدخل المرحلي المكثف  إلىبنود لن يتم إعادة تصنيفها 
         المجمع في فترات الحقة:

رجة بالقيمة مد ملكية ت حقوقفي القيمة العادلة ألدوا غيرالت

 13,000  (13,761)  (10,064)        -     ىاألخرلة م اشلا يراداتل اإللعادلة من خال ا

         

بيان الدخل   إلىتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً د ي بنو
         المرحلي المكثف المجمع:

 2,157,575  (1,169,565)  (738,032)  405,591  تجة من تحويل عمليات أجنبية نامالت أجنبية  فروق تحويل ع 

 2,170,575  (1,183,326)  (748,096)  405,591  ةفترلل رى ة أخشامل   )خسائر(   ت إيرادا 

 11,480,443  39,457,774  7,110,156  14,556,720  للفترة املة الش   ت ا د يرا اإل   إجمالي 

         

         الخاص بــ:  

 11,006,293  39,795,584  7,489,102  14,481,573  مي الشركة االم اهمس

 474,150  (337,810)  (378,946)  75,147   الحصص غير المسيطرة 

  14,556,720  7,110,156  39,457,774  11,480,443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابع مبانيال ةكرش
 

 

 جمعة.مالكثفة لماة ليالمرح المالية وماتالمعلمن هذه  اتشكل جزءً  19 إلى 1من اإليضاحات المرفقة  إن
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 )غير مدقق(المجمع المكثف حلي مراللكية ق المحقو رات فيبيان التغي

  2021 سبتمبر 30 منتهية فيلا ترةفلل

 كويتيدينار  

 الخاصة بمساهمي الشركة األم حقوق الملكية   

 
 رأس  

  المال 

 ة والع

    مهر أساصدا

 ي تياطحا

  ي راجبا 

احتياطي  

  اختياري 

 أسهم  

  خزينة  

 احتياطي  

أسهم  

  خزينة  

احتياطي  

الت  يل عموتح

  ة نبيجأ

 ي طاياحت

  القيمة العادلة   

 احتياطي   

  ر   خآ

 أرباح  

    مرحلة 

   جمالياإل

  الفرعي  

 حصص  لا

ر يغ

  المسيطرة  

 مجموع  

 حقوق الملكية  

                          

 555,079,649  74,241,941  480,837,708  236,818,347  (972,684)  (1,360,023)  5,369,599       -       -  56,983,846  56,983,846  16,505,381  110,509,396 ( ق ق د )م   2021  اير ين   1  ا في م ك 
 40,641,100  (12,529)  40,653,629  40,653,629       -       -       -       -       -       -       -       -       - الفترة  ربح  

 (1,183,326)  (325,281)  (858,045)       -       -  (13,761)  (844,284)       -       -       -       -       -       - شاملة أخرى للفترة  خسائر  

  يرادات اإل)الخسائر(    إجمالي 

 39,457,774  (337,810)  39,795,584  40,653,629       -  (13,761)  (844,284)       -       -       -       -       -       - رة الشاملة للفت 
  ص غير ص ح ل ا   إلى   المستحق 

 348,800  348,800       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - المسيطرة 
  2020لسنة    أرباح ات  توزيع

 (6,630,564)       -  (6,630,564)  (6,630,564)       -       -       -       -       -       -       -       -       -   ( 16  ح ا ض ي إ ) 

      -       -       -  (6,630,564)       -       -       -       -       -       -       -       -  6,630,564 (  16  ح ضا إي )   منحة م  سه أ صدار  إ 

 588,255,659  74,252,931  514,002,728  264,210,848  (972,684)  (1,373,784)  4,525,315       -       -  56,983,846  56,983,846  16,505,381  117,139,960 2021  سبتمبر   30كما في  

                          

 546,893,267  73,831,413  473,061,854  233,993,320  (972,684)  (1,361,203)  4,989,024       -       -  60,965,924  54,687,944  16,505,381  104,254,148   ( مدقق )   2020اير  ين   1كما في  

 9,309,868  (165,010)  9,474,878  9,474,878       -       -       -       -       -       -       -       -       - رة ت ف ل ربح )خسارة( ا 

       -       -       -       -       -       - شاملة أخرى للفترة    ات د را اي 

 

1,518,415  

 

13,000  -       -       

 

1,531,415  

 

639,160  

 

2,170,575 

 11,480,443  474,150  11,006,293  9,474,878       -  13,000  1,518,415       -       -       -       -       -       - الشاملة للفترة   يرادات اإل   مالي ج إ 

ثمار مدرج  است   ربح من بيع   صافي 
ل اإليرادات  بالقيمة العادلة من خال 

      -       -       -  (6,000)       -  6,000       -       -       -       -       -       -       -  خرى الشاملة األ 

ير  حصص غ ال   إلى   المستحق 
 533,783  533,783       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - ة ر ط ي س م ال 

 (1,249,254)       -  (1,249,254)       -       -       -       -       -  (1,249,254)       -       -       -       - خزينة    أسهم شراء  

 1,452,412       -  1,452,412       -       -       -       -  203,158  1,249,254       -       -       -       - ة ين خز   م أسه بيع  
 (14,573,532)       -  (14,573,532)  (14,573,532)       -       -       -       -       -       -       -       -       - نقدية مدفوعة   أرباح توزيعات  

      -       -       -  (6,255,249)       -       -       -       -       -       -       -       -  6,255,249 ( 16  ح ضا )إي حة  من   أسهم اصدار  

 544,537,119  74,839,346  469,697,773  222,633,417  (972,684)  (1,342,203)  6,507,439  203,158       -  60,965,924  54,687,944  16,505,381  110,509,397   2020  سبتمبر   30كما في  



 ابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها الت المبانيشركة 
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 ع )غير مدقق(مجلما فلمكثلي امرحلا ةات النقديبيان التدفق
  2021 سبتمبر 30في ترة المنتهية فلل

 دينار كويتي   

  
 ية في أشهر المنته التسعةفترة 

   سبتمبر 30

 2020  2021 ح إيضا 

 التشغيل أنشطة
 

   
طنية م العمالة الويبة دعمي وضرويت للتقدم العلل حصة مؤسسة الكبق حبرال
 لزكاة وا

 
42,535,175  9,773,677 

 :  ـل تيالتعد
 

   

 استهالك  
 

10,250,990  9,871,833 
 االستخدام  جودات حقمو إطفاء

 
2,973,253  261,468 

 للموظفين   ةممخصص مكافأة نهاية الخد 
 

302,118  448,103 
  استثمارات رئخساح( اربأ) يفاص 

 
(10,899)  235,177 

 ات زميلة ركتائج شحصة في ن 
 

(221,652)  (194,444) 
   لتموي تكاليف 

 
3,779,484  3,698,403 

  
59,608,469  24,094,217 

 الحركات في رأس المال العامل:  
    

  من شركات زميلة رصدة مستحقةأ
 

(77,353)  3,385 
   مقدما اتوعدفوم نونمدي

 
7,987,971  (8,663,971) 

 ى خرأ نة دائ أرصدةريون ودائنون تجا
 

(6,611,387)  (1,853,918) 
 ةلواتدر ميغأخرى مطلوبات 

 
208,143  (35,942) 

   الناتج من العملياتقد الن
 

61,115,843  13,543,771 
 سداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 
(160,959)  (213,773) 

 مدفوعة  زكاةدعم العمالة الوطنية واللمي وضريبة يت للتقدم العالكو ةسسمؤة حص
 

(1,090,323)  (2,638,903) 

 التشغيل أنشطةن متجة نالاة يدالنق  لتدفقاتاي صاف 
 

59,864,561  10,691,095 

 
 

   

 االستثمار   ةشطأن
 

   

 ممتلكات ومعدات  إلى  إضافات
 

(18,904,553)  (9,546,501) 
 عقارات استثمارية   ىإل اتافإض

 
(1,474,249)  (15,633,232) 

       -  1,192,291 7  من بيع موجودات حق االستخدام حصالتمت
 مار إضافي في شركة زميلة تثاس

 
-      (3,564,663) 

   يةراق مالات في أورثماتسا بيعمن  تصالحتم
 

804,143  70,463 

   أشهر 3 من ثرأكة مدل جلاستثمار في ودائع محددة اال
 

(65,000,000)  -     

 االستثمار    أنشطةفي النقدية المستخدمة  تدفقاتصافي ال
 

(83,382,368)  (28,673,933) 
     

 التمويل  أنشطة
 

   

   عليه حصول  تم ال لاألجقرض محدد 
 

-      2,500,000 
 مسدد  لاألجدد مح قرض

 
(4,000,000)  (1,000,000)  

 ول عليها لحصم ات حةبامر تتسهيال 
 

57,222,222  25,000,000 
 ددة ابحة مستسهيالت مر

 
(10,601,640)  (4,727,348)  

 تأجير  طلوباتممبلغ  أصلجزء سداد 
 

(5,876,104)  (145,334)  
 بات التأجيرلوفائدة على مط سداد

 
(247,627)  (30,624)  

 مدفوعة  أرباحتوزيعات 
 

(6,570,550)  (14,348,650)  
 مدفوعة  ليتمو يفلاكت

 
(6,622,718)  (7,626,551)  

 أسهم خزينة  ياترتشم
 

-      (1,249,254) 
 ة  م خزينيع أسهالت من ب حصمت

 
-      1,452,412 

  ويلمتال طةأنش (في مد لمستخ)ا لناتج منفي النقد ااص
 

23,303,583  (175,349) 

 واالرصدة لدى البنوك  ي النقد ف  النقصصافي 
 

(214,224)  (18,158,187) 

 أجنبية   عمالتر تحويل يأثت
 

117,416  (203,767) 
  الفترةفي بداية  وكواالرصدة لدى البنالنقد 

 
38,575,085  72,573,073 

 54,211,119  38,478,277 6 رة  تلفا ةيافي نه  البنوك دىواالرصدة لالنقد 



 ابعة ا التتهركاشع. و..كش.م مبانيالشركة 
 

 )غير مدققة( فة المجمعة ثلمكحلية ا المرإيضاحات حول المعلومات المالية 

  2021 سبتمبر 30 فية هيتنمال للفترة
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 الرئيسية  نشطةأليس واالتأس 1
 

ســنة الكويــت فــي دولــة  فــي    يلهاجســ تويتيــة تــم تأسيســها وكة مســاهمة كالشركة األم"( هي شر)"  ع..م.ك.ش  يلمبانة اإن شرك

  :األمالشركة  افدهأ وفيما يلي. 1964
 

 القيام بما األم  للشركة  حقيق الغرض نفسه، يجوز  تلرى. وات األخ شاءإلنا  أعمالتنفيذ  و  زةي الوحدات الجاه إقامة المباني ف

 يلي:
 

o تحقيق أغراضهالت  آشنملوا عناالمص ءشاإن 

o ة بطبيعة أعمالهان ذات الصلائمكلاوات ة المواد واألدوفي كاف اجرةالمت 

o اءاتنشذ أعمال اإلفيتن 

o إلسكانواوإعادة البناء  االستثمار في أعمال اإلنشاء 
 

 الح  لصو  مألا  ةكرشلاصالح  ا للف أنواعهعات بمختالمستودمتاجر ووالمعارض التجارية وال  قو ومراكز التس  انيلمبا  إنشاء

 لغير.آت نفسها المملوكة لالمنش ةوإدارة وصيانتأجير بيع و إلىة الغير باإلضاف

 األم. ةشركلا نشاطبطبيعة  بطها مما يرتغيرو اتع المواد واألدوات والمعدافة أنواوتصدير كراد استي 

  العقارات واألراضي وتع وشرايتملك وب رة  إدا  إلىها باإلضافة  جاروخ  يتوكال  دولة  لاخ د  األم  ها لصالح الشركةيرطوء 

اع اإلخالقارات  دون  بلغير  ع   امحكألال  ا ليها  المنصوص  الفي  والتلقوانين  المتاج ي  سارية  السكنية تحظر  القسائم  في  رة 

 القوانين. ذه هجب ومب هليع  منصوص هولخاصة طبقا لما ا

 قط. جها فارخو تويكلا  لداخ ماأل عقارية لصالح الشركةت الء أسهم وحصص الشركاوبيع وشرا لكمت 

 الدر وتقديإعداد  الم  ماسات  في  االاجاالستشارات  شريطةلعقات  أنواعها(  )بكافة  يستوفي    رية  الش  دمقمأن  روط الخدمة 

 ة.المطلوب

 شآت السياحيةندي الصحية والماولناوق نادالف ئجارست وا وتأجيرإدارة تملك و. 

   م  ومنيو لأعمال الفوالذ واأل  ذلك  بما في  وغيرها  األم  ةللشرك  كةولمم ال  تاراوالعق  نيانة المتعلقة بالمبا الصيتنفيذ كافة أعمال

الموأعما واألعمال  الصيانة  الترك  علىمشتملة  دنية  ل  والطالءأعمال  الصحية  الميبات  واألعمال  وانيكات    ئية ا بالكهريكية 

ذلكالهواء    ف وتكييلمصاعد  وا في  وق  بما  االتوصيالت  اطع  واألعمال  لضمان وا  ينامبللى  راألخ  ملةلمكلغيار  إلنشاءات 

 مباني وسالمتها. افظة على الالمح

 واستثوتش  ةراإد واستئجار  غيل  وتأجير  والنمار  والالفنادق  الصحية  الضيافوادي  ودور  االستراحموتيالت  ودور  ة  ة 

  عاتورشمة والصحيوال  السياحيةات  نتجعوالمالسكنية  والمجمعات  المقاهي  اعم وطوالم  المعارضق ودائحلات والمتنزهوا

المرافق    إلىفة  فرعية باإلضاالرئيسية وال  ذلك كافة الخدماتفي    امبوفئاتها    هامستوياتتاجر بكافة  هية والرياضية والميفترال

 الصلة.  لخدمات األخرى ذاتوا

 من قبل الوزارة.مطبقة طبقا للوائح ال م األ ارية للشركةقلمشروعات العح اصالل اريةقعارض العلمتنظيم ا 

 يةارقعلا ت ادايزمة الامقإ. 

 كنيةسلاوالمجمعات  تجاريةلاالتسوق كز تملك وإدارة مرا . 

 يرللغلصناديق ا  واستثمار االستخداماتواع أنمختلف تنفيذ ف فقط بخال العقارية مار تطوير وإدارة صناديق االستث. 

 الغالاست الفوائض  للشرمل  خالل    األم  كةالية  المحافظ  االستث من  في  والماالمار  ا  منة  رداملا  ةلعقاريية  لجهات  قبل 

 . المتخصصة

 تطوير  ساهالم في  المباشرة  انية  بلامة  والمشروعات  للمناطق  والتجاسلالتحتية  والصناعكنية  البرية  نظام  بموجب  ناء  ية 

 لتشغيل والتحويل. البناء وا موجب نظامة باريلعقا شآتمنالإدارة و حويلوالتشغيل والت
 

األعمــال ذ فيــ نت ألمللشــركة امالهــا. ويجــوز ة بأعرورية أو ذات صــللة ضــ مكم  ةلاثممل  اأو أعم  شطةنأذ  يتنفركة األم  للش  يجوز

دولــة  خــلدا عوالفــر أن تؤســس مكما يجــوز للشــركة األة. فة أصلية أو بالوكالخارجها بصة الكويت أو مذكورة أعاله في دولال

تــي ه مــع الشــركات الي وجــ بــأ كرتتشــ  نأ ولحة ألهــا مصــ ون  تكــ   ز للشركة األم أنيجو  ذلك،  إلىباإلضافة    خارجها.والكويت  

أن  ة األمركيجــوز للشــ  هــا.خارجالكويــت أو دولــة  ضــها فــي  نها على تحقيق أغرالتي قد تعاوأو ا  اهاول أعماالً شبيهة بأعمالتز

 .ابه  قهاحلأو ت الشركات ذهمثل ه  تشتري
 

 .يتلكوا بورصةجة في األم مدر ةإن الشرك
 

إن عنــوان . قفلــة(م) ش.م.ك.الوطنيــة العقاريــة لــدرة  ذ.م.م. وشــركة اتحــدة  مالع  ياشــ لاة  كلشر  ة زميلةشركهي    إن الشركة األم

 الكويت.، 13052الصفاة،  5132هو ص.ب.  الشركة األم المسجل
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 ( )تتمةئيسية لرا نشطةالتأسيس واأل 1
 

 المجمعة بيانات الماليةلا 2021 سرما 8تاريخ د بالمنعق اجتماعها ة األم فيساهمي الشركومية السنوية لممعدت الجمعية التماع

 .2020ر ديسمب 31لمنتهية في موعة للسنة اللمج
 

مــن قبــل مجلــس  2021 ســبتمبر 30 فــي يــةللفترة المنتهة  جمعالمالمالية المرحلية المكثفة  هذه المعلومات    تم التصريح بإصدار

 .2021  نوفمبر 4بتاريخ رة اداإل
 

  ةسبياحمال ساتياسلأساس اإلعداد وا        2
 

 ".  ةالمرحلي المالية التقارير" 34 معيار المحاسبة الدوليلفقاً عة وومجمجمعة للمحلية المكثفة الة المر ات الماليالمعلوم دادإع متي
 

تشمل المالمعلو  ال  المالية  كجمعالمة  فثالمكلية  رحمات  ا ة  المجواإل  تومالمعلافة  المالية  البيانات  في  المطلوبة  ة معفصاحات 

تي تتكون ت الالتعديال  دراج كافةإأنه قد تم    إلدارةترى ا  .ارير الماليةالدولية للتقعايير  اً للمدادها وفقعإ  متي  يتلا،  ةلالكام  ويةلسنا

.  مالية المرحلية المكثفة المجمعةت الامعلوالمهذه  في    لعادال  رضعلية لضرورر  ية المتكررة والتي تعتبت العادمن االستحقاقا

نتائج في  تنمال  هرأش  عةستالة  رتلف  غيلشلتا  إن  بالضرورة مؤشراً    2021  سبتمبر  30هية  تمثل  للسنة  الن  ىلعال  المتوقعة  تائج 

 المدققة ةلمجمعلمالية اا اتنالبيا  ىرجوع إللا يرجى ،مزيد من التفاصيللطالع على االل .2021ديسمبر  31نتهية في ة المالمالي

   .2020 رديسمب 31في ية للمجموعة للسنة المالية المنتهالسنوية 
 

 . ر الكويتيدينالابلمكثفة المجمعة مرحلية الا ليةعرض المعلومات الما ميت
 

 اإلفصاحات المحاسبية و في السياسات راتالتغي        3
  

  د جمعة مماثلة لتلك المستخدمة في اعداالمرحلية المكثفة الم  ماليةمعلومات الال  هذهد  اد مة في اعخدت المحاسبية المستاإن السياس

في  لا  يةالمال  اتناالبي المنتهية  للسنة  السنوية  التعباستثناء    2020ديسمبر    31مجمعة  السنوالتحسي  ديالتتطبيق  على نات  وية 

 1اعتبارا من    دأالمجمعة السنوية التي تب  ةاليلميانات االبرة  لفتي  رسوالتي ت  عةالمعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بالمجمو

  المالي للمجموعة.  األداءلى السياسات المحاسبية او المركز او دي عما رثيأ ت يأ اهعن ينتج م، ول2021يناير 

 

 
 



 التابعة ا ركاتهشع. و.ش.م.ك مبانيالشركة 
 

 مجمعة )غير مدققة( ال لمكثفةا المرحلية مالية إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 سبتمبر 30 يتهية فللفترة المن
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 ومعدات تممتلكا 4

 ويتي دينار ك 

 ض أر 

 

 انيمب

ومعدات   كيباتتر 

 مكتبية

أدوات   

 ت راا سيو

 ية  مالل رأس ا مأع 

 ذنفيالت قيد

  

 جمالي اإل
            

  لتكلفة: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,359,844  54,204,856  648,747  11,090,353  55,770,324  5,645,564 2020بر  مسدي   31في  

 20,334,122  18,980,253  119,918  222,300  1,011,651       - إضافات 

 (74,976)       -       -  (74,976)       -       - استبعادات

 (33,364)  9  (955)  (29,741)  (1,002)  (1,675) نبية تحويل عمالت أج

 147,585,626  73,185,118  767,710  11,207,936  56,780,973  5,643,889 2021 سبتمبر   30في  
            

            تراكمالك الم االسته 

 7,873,753       -  420,299  6,319,129  1,134,325       - 2020يسمبر  د   31في  

 1,747,730       -  72,196  825,900  849,634       -  ترة للفل  حم الم 

 (12,183)       -       -  (12,183)       -       -  ستبعادات ا 

 (5,803)       -  (624)  (5,014)  (165)       - أجنبية مالت  تحويل ع 

 9,603,497       -  491,871  7,127,832  1,983,794       - 2021 سبتمبر   30في  
            

            ة:ري ت ف د لا   ة م القي 

 137,982,129  73,185,118  275,839  4,080,104  54,797,179  5,643,889 2021 سبتمبر   30في  

            

 110,307,024  44,838,420  92,115  4,953,993  54,773,853  5,648,643 2020 سبتمبر   30في  
 

التجاري. ويتضمن ذلك تكاليف   "زفنيو ا"  من مركز  4المرحلة    يف نيوزيفاألق  دافنء  انشإل لمتكبدة  ا  ، ويمثل التكاليف ويتيار كدين18,959,851  غلببم   تافضاالتنفيذ إية قيد  تتضمن األعمال الرأسمال

يتراوح بين رسملة  الل  بل معدمقا  ( ييتو ك  رادين1,311,538  :2020  سبتمبر  30كويتي، ودينار    1,370,417  : 2020ديسمبر    31خالل الفترة ) تم رسملتها    ي دينار كويت  955,755  اقتراض بمبلغ

ال2.29  ةنسب الى  2.25:  2020ديسمبر    31)%  2.32  ى%  الى  2.25  :2020  سبتمبر  30و  %،%3.75  معامل  اإلضافةتتضمن    %(.%3.75  الفترة  )  411,021بمبلغ    ةخالل   31دينار كويتي 

كز المالي رمفي بيان ال  األخرى  ئنةدة الداصواالر  ننيالدائ  ات المستحقة المصنفة ضمنمحتجزاب اللحسي(  ويتك  رانيد  2,894,128:  2020  سبتمبر  30ويتي، ودينار ك  2,616,833:  2020ديسمبر  

    المرحلي المكثف المجمع. 
 

    .اداترياإلتكلفة لى ( اتيي كو رنادي 1,049,448: 2020 سبتمبر 30و دينار كويتي  1,405,073 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,105,702 غمصروف االستهالك بمبل لتحميتم 
 



 ا التابعة ركاتهشع. و..كش.م نيمباالشركة 
 

 لمكثفة المجمعة )غير مدققة( المرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتإيضا

  2021 سبتمبر 30 في للفترة المنتهية
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 ية عقارات استثمار        5

 ويتي ك رنادي 

 

   سبتمبر 30

2021 

  مدققة( غير)

 ديسمبر  31

2020 

  )مدققة(

   سبتمبر 30

2020 

 ر مدققة()غي

      التكلفة

 892,797,683  892,797,683  819,576,916 ية الفترة/ السنة في بدا 

 18,783,625  20,360,175  3,710,528   إضافات 

 1,921,139  (55,539)  (1,073,401) عمالت اجنبية   تياطي تحويل اح 

 (93,525,403)  (93,525,403)       - (4إيضاح  ات ومعدات ) لك ممت   لى إ حويل  ت 

 

822,214,043  819,576,916  819,977,044 

 

     

      اكم االستهالك المتر 

 (70,453,765)  (70,453,765)  (81,451,420) نةسل بداية الفترة / ا في  

 (8,248,235)  (10,997,655)  (8,503,260) ةلسن ا   المحمل للفترة / 

 

(89,954,680)  (81,451,420)  (78,702,000) 

 741,275,044  738,125,496  732,259,363  لدفترية ا قيمة  ال 

 2% - 3.33%  2% - 3.33%  2% - 3.33%  ة عدالت االستهالك السنوي م 

 

 تثمارية مما يلي: كون العقارات االس تت

 ويتي دينار ك 

 

   سبتمبر 30

2021 

(ققةمد )غير   

 سمبر دي 31

2020 

  )مدققة(

   سبتمبر 30

2020 

ر مدققة()غي  

      التكلفة 

 510,364,629  507,649,055  499,044,792 بالكويت  التجاري  "نيوزياألف " مركز

 8,691,837  8,679,506  8,640,038 ت  يوبالك أخرىعقارات 

 222,218,578  221,796,935  224,574,533 ودية ي المملكة العربية السععقارات قيد التطوير ف

 732,259,363  738,125,496  741,275,044 

 

رئيسية  الجوهري  اإلضافاتضمن  تت بصورة  كدينا  3,594,804  مبلغب  ةفلتكة  )ر   20,201,257  :2020  رديسمب  31ويتي 

. "ية السعوديةالعربالمملكة  "في    اريةعق  مشروعات  رطويلتدينار كويتي(    18,646,219  :2020  سبتمبر  30، وويتير كيناد

ذلك   بمبلغاال  تكاليفويتضمن  )يتكو   دينار  1,887,479قتراض  و    3,235,555  :2020  سمبردي  31ي  كويتي    30دينار 

  %2.32% و2.29بين    ما  ملة تتراوح نسبتهرس  لعدبم  ل الفترةخال  املتهرسم  تي(  تر كويادين   2,616,610  :2020  سبتمبر

أي استهالك حيث لم يتم احتساب  %(.  3.75% الى  2.25:  2020  سبتمبر  30%، و  3.75الى    %2.25  :2020ر  يسمبد  31)

ما يمثل المبالغ  كويتي    اريند  348,800  غغير نقدية بمبلمعاملة  فترة  خالل ال  اإلضافاتتتضمن     يزال قيد التطوير.إن العقار ال

  ترة. لفخالل ا شراؤهام ة التي تيار االستثمرات اهمين فيما يتعلق بالعقتحقة الى أحد كبار المساالمس
  

   سنة. 50مدة بالتجاري " نيوز يفاأل " لمركزدارة بتقدير العمر االنتاجي االقتصادي قامت اإل
 

سنوات    5دة  لمالتجاري بدولة الكويت  مركز االفينيوز  من    جوهريجزء    ءناب  هوجبمب  تم  يالذ  لةذي الص  تأجيرد العق  تم تجديد

 رئيسية في الشروط واألحكام.  تغييرات  أيحدوث  دون ،2025 تمبرسبتنتهي في 
 

  .ماريةاالستث هاعقاراتلة الدفترية على القيمتأثير جوهري  أي د المجموعةلم تحد ،2021 سبتمبر 30كما في 
 

 3توى  لمسا   منة ضجموعارية للمتثمالست ارااعقدراج كافة الإم  قة. تسابة الييم مقارنة بالفترالتق   ساليبأ  في  ييرغأي ت  أيطرلم  

الع  من للقيمة  الهرمي  خالجدول  الفترةادلة.  في    الل  اج2021  سبتمبر  30المنتهية  يتم  لم  مس،  بين  تحويالت  أي  تويات  راء 

 .الجدول الهرمي
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 ةل زمي شركات استثمار في        6
 

المجموعة خالل  ق نقومن  الحالية    السنةامت  معاملة غير  نسبة  بح  ديةخالل  من35يازة  الصروح    ةركشة  ملكي  حصص  % 

البحرين وشركةالعقارية ذ.م.م.  بمنتهوسبيتالتي ديفولو الزميلةذ.م.م.  ينسيزالصروح ريزيد  ،  البحرين من شركتها  شركة    ، 

 للمجموعة.  مباشرة ه الشركات شركات زميلةهذ حتصبأي، لبالتاو. البحرين، ذ.م.م. لإلدارةالصروح 
 

 بات المقدرة: لمطلوت واقيمة الدفترية للموجودا فيما يلي ال

كويتي  ردينا   

 

الصروح 

  هوسبيتالتي 

الصروح 

 ينسيزريزيد

    

    شتراةالمالموجودات والمطلوبات 

 5,969,500  16,249,033 ستثمارية ات اارقع

 -  829,234 دل االمع دالنقد والنق

 -  1,665,886 خرىموجودات أ

 (1,014,911)  (6,247,167) دائنون آخرون 

 4,954,589  12,496,986 ات موجودي الصاف 

 1,734,106  4,379,437 حصة الشركة في االستثمار الذي تم شراؤه 

 
كويتي  ردينا   

 

   سبتمبر 30

2021 
  مدققة(  )غير 

 سمبر دي 31

2020 
  )مدققة( 

   رتمببس  30

2020 
ر مدققة()غي  

      

 30,658,604  30,658,604  34,657,422 الرصيد االفتتاحي
 3,564,663  3,564,663    - ستثمارة االيادز

الصروح ي والصروح هوسبيتالت ازة استثمار في شركةحي
   -    -  6,113,543   ينسيزريزيد

   -    -  (6,113,543) صروحتحويل استثمار من شركة 

 194,444  220,927  221,652 كات زميلة شرمن نتائج الي  ف صةح
 346,211  213,228  (88,215) بية تحويل عمالت أجن 

 34,763,922  34,657,422  34,790,859 الختاميالرصيد 

 



 ة عبتالا اهتركا.ع. وشك.م.ش المباني شركة
 

 قة( ر مدقجمعة )غية المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
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 حق االستخدام تموجودا          7
كويتي  ردينا   

 اإلجمالي   أرض مستأجرة   مبنى 

      فةل التك

 2,625,059  1,398,136  1,226,923 2020 رناي ي  1في 

 648,622        -  648,622 إضافات 

 1,880  969  911 ية يل عمالت أجنب تحو

 3,275,561  1,399,105  1,876,456 2020ديسمبر  31في 

 27,946,358  27,725,793  220,565 إضافات 

 (1,390,758)  (1,390,758)       -  استبعادات

 (11,165)  (8,347)  (2,818) بية جن أ تمالعحويل ت 

 29,819,996  27,725,793  2,094,203 2021 رسبتمب  30في 
 

     

      االستهالك المتراكم 

 390,187  328,841  61,346 2020يناير  1في 

 311,364  29,713  281,651 المحمل للسنة 

 (164)  (73)  (91) تحويل عمالت أجنبية 

 701,387  358,481  342,906 2020 رديسمب  31في 

 2,973,253  2,787,183  186,070 للسنة  حملمال

 (370,698)  (370,698)       -  بعاداتاست 

 (2,615)  (2,387)  (228) تحويل عمالت أجنبية 

 3,301,327  2,772,579  528,748 2021 سبتمبر 30في 
 

     

      القيمة الدفترية 

 26,518,669  24,953,214  1,565,455 2021 برمسبت 30في 

 2,574,174  1,040,624  1,533,550 2020ديسمبر  31في 

 2,639,492  1,058,139  1,581,353 2020 سبتمبر 30في 
 

 المعادل النقد والنقد         8
 

 ية: تاال الغبالمع مالمجثف لمكي احلمردفقات النقدية الن التي بياف المدرج ادللمعوالنقد ايتضمن النقد 
 

 نار كويتي دي 

   سبتمبر 30  يسمبر د 31    سبتمبر 30 

 2021  2020  2020 

 )غير مدققة(  )مدققة(  دققة(غير م) 
      

 27,363  72,742  25,860 نقد في الصندوق 

 27,255,171  19,067,936  23,329,412 البنوك  لدىابات جارية وتحت الطلب  حس 
 26,928,585  19,434,407  15,123,005 أشهر  3تى لية تصل ح أص   ققا ح است  فترات  ذاتئع  ودا 

 38,478,277  38,575,085  54,211,119 
       -        -  65,000,000  أشهر   3  من  أكثر استحقاق اصلية  ودائع ذات فترات  

 103,478,277  38,575,085  54,211,119 
 

  2021  سبتمبر  30في  ائع كما  علي لهذه الود الف  لفائدةعر اس  تراوحوك تجارية محلية بالدينار الكويتي.  ئع لدى بندالوا  اعدإيتم  ي

 . سنويا (%1.5ى % ال1.125: 2020ديسمبر  31% )2.15% الى 1.03ما بين 
 

 مطلوبات تأجير         9

 نار كويتيدي 

 

   سبتمبر 30

2021 

مدققة(  )غير    

 سمبر يد 31

2020 

ققة( مد)   

   سبتمبر 30

2020 

 )غير مدققة(
      

 121,986  162,796  5,906,342  متداولة

 1,498,154  1,413,655  17,886,596 ةولدامتغير 

 23,792,938  1,576,451  1,620,140 



 ة عبتالا اهتركا.ع. وشك.م.ش المباني شركة
 

 قة( ر مدقجمعة )غية المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
 

 

13 
 

 

 عات  قطاتقارير ال 10
 

أإد  لغرضأقسام وظيفية    إلىعة  المجمو  تنظيمم  ت القطاعأ  ندتتس  .مالهاعارة مختلف خطوط    معلومات  إلى  جلةسالم  اترباح 

الموارد   عوزيمن أجل ت  ارات التشغيلية الرئيسيمسؤول اتخاذ القرل  ن قبا بانتظام ممراجعته  متلتي تلية االداخرة  دااإلر  تقاري

 التشغيل  رئساخ  وح أاربأس  ا على أس  اتالقطاع  ح أو خسائر المجموعة. يتم تقييم أداءأرباب  طابقتهاوم  وتقييم أدائه  لقطاعلى اع

 التقارير بشأنها: داد التي يتم إعلتالية ا تفي القطاعاعة مولمجل اعمت  .هالجدول أدنا موضح فيكما هو 
 

 المتأو  العقاريالتطوير  و  اراتالعقتأجير    ضمنوالعقارات: تت  اتءنشا عمليات اال   صالحل  ات ءنشاشاريع ونشاط االجير 

 .لغيرا أو مجموعةلا

  تالكوي  –إن جاردن ون يلته قة المقدمة من خالل فندقيدالفنات الضيافة  دمخ نضمتت: ادقنالفعمليات . 

 المالياالستثم المالية داخل وخ  األسهموأخرى في المحافظ  استثمارات    تضمنت :  ةارات  الكويت تدار دولة  ارج  واألدوات 

 . شركات متخصصةأو  موعةالمج بلن قم



 ا التابعة شركاته. وش.م.ك.ع يمبان الشركة 
 

 قة( علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدقالم إيضاحات حول

  2021 بتمبرس 30 ية فيمنته لرة اتللف

 

 

14 

 

 ة()تتم تقارير القطاعات 10
 

 :ييلا  كمي ه سبتمبر  30ي نتهية فالم أشهر التسعةفترة اعات لطقال ريراتق اتمن معلوإ

 

 ي  يتودينار ك 

  سبتمبر 30المنتهية في  رأشه التسعةة فتر 

 ادق  مليات الفن ع    يات االنشاءات والعقاراتعمل 

 

 المجموع    موزع  غير   ة  الياالستثمارات الم 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 

                    

 41,849,221  75,203,106  767,013  1,219,893  -  10,899  1,606,656  2,415,955  39,475,552  71,556,359 القطاع  إيرادات

 (32,539,353)  (34,562,006)  (946,719)  (2,661,510)  (235,177)  -  (2,833,053)  (3,133,690)  (28,524,404)  (28,766,806) قطاع المصرفات 

 9,309,868  40,641,100  (179,706)  (1,441,617)  (235,177)  10,899  (1,226,397)  (717,735)  10,951,148  42,789,553 القطاع نتائج 

 

 ات التشغيل لدى المجموعة: عاقطبات طلومو  اتدجومو ليجدول التاعرض الي
 

 
 دينار كويتي 

 
   سبتمبر 30  مبر يسد 31    تمبربس  30

 
2021  2020  2020 

 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      دات:جوو الم 

 849,536,963  837,217,022  913,402,176 عقاراتوال  ات ت االنشاء عمليا 

 124,242,567  118,245,549  4,442135,71  لفنادق ا ات  ملي ع 

 026,1524,  2,705,282  1,898,277 االستثمارات المالية 

 6,474,405  6,679,078  6,689,518   أخرى 

 984,280,087  ,846,931964  1,057,704,413 داتجو المو   إجمالي 

 
     

      وبات:المطل

 426,182,585  395,684,819  ,000455,455 والعقارات  ات عمليات االنشاء 

 11,852,048  12,092,016  12,070,817  الفنادق عمليات  

 1,708,335  1,990,447  ,922,9371 ى ر أخ 

 439,742,968  409,767,282  469,448,754 المطلوبات  إجمالي 



 ا التابعة .ك.ع. وشركاتهش.م مبانيلاشركة 
 

 ققة( جمعة )غير مدرحلية المكثفة المعلومات المالية المإيضاحات حول الم

  2021 سبتمبر 30 المنتهية فيرة للفت
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 استثمارية عقارات من  داتإيرا 11
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
 

 المنتهية  أشهرثالثة فترة ال

  سبتمبر 30في 

 المنتهية  أشهر التسعةرة فت 

 سبتمبر 30في 
 

2021  2020  2021  2020 
        

  26,799,884  57,296,950  11,327,020  19,481,286 ة ستثماريامن عقارات  اداتإير

 5,845,769  6,446,250  3,287,803  2,167,599 من خدمات داتاريإ

 2,420,726  1,411,164  808,178  257,878 نريأتعاب ترتيبات من مستثم

 1,839,597  3,571,759  734,042  1,413,282 النات للمستثمرين  دمات اعخ

 2,375,132  2,608,584  1,041,000  925,259 رى أخ
 24,245,304  17,198,043  71,334,707  39,281,108 

         :باإليراداتاالعتراف توقيت  

 2,375,132  2,608,584  1,041,000  925,259 نة  معي طة زمنيةة في نقالمسجل اإليرادات

 10,106,092  11,429,173  4,830,023  3,838,759 بمرور الوقت ة جلسالم راداتياإل
 

4,764,018  5,871,023  14,037,757  12,481,224 

 

 الفنادق  عملياتن م داترايإ 12
 

المرحلة  فنادأحد  ب  الفنادقعمليات  تتعلق   في  "افنيو  4قها  مركز  الفند  .التجاري  "زفي  مإن  ا  كملوق  ارية قالع  ايرللشركة 

للمجموعة    "(المالك)"  .و.ش.ش تابعة  العالمية    شركةقبل  رئيسية من  ورة  بصرة  وهي مداوهي شركة  "(  "المشغل)هيلتون 

 .)"اتفاقية التشغيل"( 2016س طأغس 23 خةيل المؤرالتشغة يبموجب شروط اتفاق
 

 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
 

 المنتهية  أشهرثالثة لفترة ا

  سبتمبر 30ي ف

 نتهية لما  رأشه لتسعةاترة ف 

 سبتمبر 30في 
 

2021  2020  2021  2020 
        

 1,346,714  1,977,959  319,217  861,013 حجز الغرف  من  تاإيراد

 116,421  312,873  58,447  100,514 ت ومرطبا ةيأغذ

 143,521  125,123  115,899  13,233   أخرى

 974,760  493,563  2,415,955  1,606,656 
        

         :باإليراداتاالعتراف وقيت  ت

 1,606,656  2,415,955  493,563  974,760 نة  عيية مطة زمنة في نقالمسجل اإليرادات

 

 ماريةاستث ت امصروفات عقار      13
 

 دينار كويتي   دينار كويتي 
 

 المنتهية  أشهرثالثة فترة ال

  سبتمبر 30في 

 هية تالمن أشهر التسعةفترة  

 برتمسب 30 يف
 

2021  2020  2021  2020 
        

حق   موجودات إطفاءايجار ارض )مدرج ضمن 

 4,375,593  4,261,727  1,455,719  1,396,837  ستخدام(اال

 4,481,867  4,943,519  1,484,456  1,507,296 إصالح وصيانة

 5,606,715  5,693,223  1,519,281  2,081,432 مية  ل عموغيتش تمصروفا

 4,985,565  4,459,456  14,898,469  14,464,175 

 

 المخففةربحية السهم األساسية و      14
 

ح  المتوسط المرج  الشركة األم علىهمي  مساب   صطريق قسمة ربح الفترة الخا  سية والمخففة عنهم األسالستحتسب ربحية ا

ة  األساسيزمة الحتساب ربحية السهم  مات الالعلوالمإن  .  لةممحت   ةففمخ  ةادي توجد أسهم عالالفترة.    ة خاللالقائم  األسهملعدد  

ة للفترة  مخففوالة  يتعديل ربحية السهم األساس  م. تيّنة كالتاليلفترة مب ا  ائمة خاللالق  هماألسدد  على أساس المتوسط المرجح لع

 . (16ضاح )إيية سنوالة يمومعلا يةعمالجمادها من قبل تلتي تم اعمنحة اي تعكس تأثير أسهم الة والمقارنة لكالحالي



 ة عبتالا اهتركا.ع. وشك.م.ش المباني شركة
 

 قة( ر مدقجمعة )غية المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
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 )تتمة( والمخففةربحية السهم األساسية       14
 

 

 كويتي  دينار
 

 أشهر المنتهية الثالثة فترة 

  سبتمبر 30في 

 ة تهيمنلأشهر ا  التسعةة فتر 

 سبتمبر 30في 
 

2021  2020  2021  2020 
        

 9,474,878  40,653,629  7,911,459  14,198,453 األمبمساهمي الشركة ة الخاص ترالفربح 

  
 

     

  ل الفترة مة خالئاالق مسهاأللعدد المرجح المتوسط  
 

     

 1,171,399,599  1,171,399,599  1,171,399,599  1,171,399,599  مصدرة * أسهم

 666,358  570       -  9 ** خزينة أسهم

 1,170,733,241  1,171,399,029  1,171,399,599  1,171,399,590 اإلجمالي 

 فلس  8.09  فلس  34.71  فلس  6.75  فلس  12.12 االساسية والمخففة  السهمسارة(  )خ ربحية
 

المت  *  القائمة   األسهم  لعدد   ح المرج   وسطيتضمن  األسهم  بأثر رجعي  تعديل   المصدرة  أسهم   لعدد   سنة  في   المصدرة   المنحة   مقابل 

 7.15وقدره  مبلغ    2020  سبتمبر   30المنتهية في    شهرأ   التسعةو  أشهر الثالثة  ترة  لفة  ف فخ م وال  ية سا س األ ربحية السهم  بلغت  . 2020

 .  2020المنحة في سنة    أسهم مقابل   األسهم عدد  ل   ي ع جثر ر ل بأتوالي قبل التعدي فلس على ال   8.58و فلس  

 

 . فترة ال ل  خال   لخزينة ا أسهم    في   لتأثير التغيرات   المتوسط المرجح   م األسه   لعدد   المتوسط المرجح   يراعي  ** 
 

 ات األطراف ذات عالقةإفصاح       15
 

ا ي  ذات مثل  الرئي مي المساه ة  عالق   ألطراف  وأع سيي ن  ا ضاء  ن  وموظفي  اإلدارة  ب  إلدارة مجلس  وال الم العليا  ا جموعة  لتي شركات 

المعامالت ه  هذ   روطعير وش سموافقة على سياسات ت ال م  يت   ملموساً. تركة أو تأثيراً  شأو يمارسون عليها سيطرة م   اه لي ع ن  يسيطرو 

 من قبل إدارة المجموعة. 
 

 : رصدةاأل 

   ا يلي: هي كم لمكثف المجمع  مركز المالي المرحلي ا ي بيان ال ة ف المدرج القة  أطراف ذات ع  لدى   رصدة إن األ 
 

 
 كويتي  نار دي

 

    سبتمبر 30

2021   

  )غير مدققــة(

 ديسمبر  31

2020 

  مدققــة()

   سبتمبر 30

2020   

 ققــة(د)غير م
      

 موجودات حق االستخدام
     

 1,073,558  1,042,885  950,866 مكتبية ي مبان
      

      مقدًما ومدفوعاتون ينمد

 751,222  803,234  677,926 ين من المستأجر أخرىوارصدة مدينة ايجار 

      من شركة زميلة  أرصدة مستحقة

 245,048  304,475  381,828 لب طلعند ا   

      .يحمل فائدةال  ستحقلما لغبالم
      

 1,102,080  1,075,617  993,249 مطلوبات التأجير 
      

      ممتلكات ومعدات 

      -  328,900  461,917 التنفيذ ال رأسمالية قيد اعم
      

      خرى نون تجاريون وأرصدة دائنة أدائ

      ا قدمً م لمتإيجار مس

 1,988,561  2,591,667  2,480,973 ةواحد ةنسخالل 
 



 ة عبتالا اهتركا.ع. وشك.م.ش المباني شركة
 

 قة( ر مدقجمعة )غية المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 

 2021 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
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 تمة()ت عالقة ات األطراف ذاتإفصاح       15
 

 :المعامالت 

 ا يلي: لمجمع هي كما لمكثففي بيان الدخل المرحلي ا ةدرجالمعالقة األطراف ذات  معمالت معا إن ال 
 

 

 ويتي ينار كد
 

 ية تهالمن أشهر التسعةفترة 

  سبتمبر 30في 
 

2021  2020 
    

 6,339,075  11,043,347   تادرايإ

 287,932  362,634 مصروفات

 423,828  524,480 خرى(أ إيراداتضمن )مدرجة  ةرأتعاب إدا
 

 ليا: العإلدارة موظفي ا  أة كاف م 

 يلي:اآلخرين خالل الفترة هي كما وظفي اإلدارة العليا مرة ودامجلس اإلأعضاء  أةافإن مك
 

 

 تي ويكدينار 
 

 ة يهتنملا  رأشه عةس الترة فت

  سبتمبر 30في 
 

2021  2020 
    

 683,250  683,250 ألجلااتب ومزايا أخرى قصيرة رو

 62,325  62,325 الخدمة  ايةنهمكافآت 
 

745,575  745,575 

 

  مينالمساه  ن قبلم  2020ر  بديسم   31هية في  للسنة المنت  دينار كويتي  370,000غلس اإلدارة بمبلضاء مجة أعافأماد مكتتم اع

 .2021مارس  8عقد بتاريخ نمية اللعمومية السنوالجمعية ا عامجتا يف
 

 ويلسنماع الجمعية العمومية اجتا      16
 

المصرح  غبل المال  للش  رأس  بالكامل  قيمته    2021  سبتمبر  30ي  فكما    ركة األمبه والمصدر والمدفوع   117,139,960ما 

ويتكون من  دينار كوي  بقيمهس  1,171,399,599تي  تسفل  100ة  م  وتم  للسهم  التجارة س  بوزارة  التجاري  السجل  في  جيلها 

سهم بقيمة    1,105,093,962ون من  دينار كويتي يتك   110,509,396:  2020ديسمبر    31)   2021مارس    8والصناعة في  

 هم(. فلس للس 100
 

زيع أرباح نقدية على تو  2021س  ارم  8  خبتاري  ن المنعقديهماة للمسعاديية الوع الجمعية العمومية السناجتماالموافقة في    تتم

للسهم  ف  6بقيمة   كويت دينا 6,630,564  مبلغإجمالي  بلس   لغمبإجمالي  ب  همللسفلس    14:  2020ديسمبر    31)  ير 

 6معدل  ب %  6  ةنسببسهم منحة  أ  ار، وإصد2020ديسمبر    31في    ع كمادفو( من رأس المال المينار كويتي د  14,573,532

كما  المسجلين    المساهمين  إلى%((  6)  سهم  62,552,488  : 2019)  همس  66,305,637  ددع  يإجمالب  همس  100م لكل  سهأ

   .لالزمةا بيةاالعتمادات الرقال على الحصو اريخت في
 

 مطلوبات محتملة و التزامات      17
 

  نار دي  19,592,814  :2020ديسمبر    31)كويتي    ناردي  6,763,289بمبلغ  ليةوعة نفقات رأسمالية مستقبالمجمة  راعتمدت إدا

    كويتي(. دينار 26,170,122 :2020 سبتمبر 30كويتي و
 

المن م،  2021  سبتمبر  30في  ا  كم اجموعحت  خطابات  بنكية  ناموض  ئتمانة  تضامنية  ات  دينار    8,550,964  بلغبموكفالة 

   .نار كويتي(دي 8,792,833 :2020 سبتمبر 30و ويتيدينار ك 8,577,273 :2020 ديسمبر 31كويتي )
 

  يةادلة لألدوات المالالعيمة لقا      18
 

لة، المستحق من شركات زميمن    يةمالت التتكون الموجوداية.  لمالت الوباطمالمالية والجودات  ة من الموتتكون األدوات المالي

وراق ألا  يف  ترااتثمساالوائر  اح او الخسخالل األربن  ة العادلة ممالية المدرجة بالقيمالاق  رواألفي    والمدينين واالستثمارات

العاد  اليةمال بالقيمة  اإلالمدرجة  من خالل  والنقالشا  اداتيرلة  األخرى،  الموالن  دملة  المطلو  .ادلعقد  مالمات  بوتتكون  ن  الية 

 رى. خدائنة األال رصدةاألن التجاريين وني، والدائالدائنة المرابحةو األجل ير المتداولة والقروض محددةغالمطلوبات األخرى 
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18 
 

 

 )تتمة( يةادلة لألدوات المالعالة ملقيا      18
 

 القيمة العادلة
 

ا المالية المدرجة باللموجوداتم تحديد   رحلي المكثف المجمعلمالمالي ا  مركزلايان  اريخ بي تف  عةدى المجمول  العادلةقيمة  ت 

يمتها عن ق  جوهريةورة  بصة  أمطفلا  لفةكلألدوات المالية المدرجة بالت تختلف القيمة العادلة  ال   سعار المعلنة.األ  إلىع  بالرجو

 . بطبيعتها األجلقصير  استحقاقذات  حيث إن أغلبية األدوات تريةالدف
 

 تم تحديدها: لمستويات المختلفة التيما يلي اي وفقا لطرق التقييم. فدلة القيمة العاالمدرجة ب ليةلمات ادوال الجدول التالي األليح
 

 ثلة.ت ممالوبامطوجودات أو ي أسواق نشطة لمف (ةلمعدال غير): أسعار السوق المعلنة 1ستوى الم 

   ا  قيمــة العادال  يــاسلق  هريــةى مــن المــدخالت الجوومســت  ييم التي يكون بها أقلالتقليب  اس: أ2المستوى ة بصــورلــة ملحوظــً

 ة.رمباشرة أو غير مباش

 ادلة غير ملحوظ.لعا ةقيمال ياسقمستوى من المدخالت الجوهرية للتي يكون بها أقل : أساليب التقييم ا3وى المست 
 

 
 تي دينار كوي

 
 الي جماإل  3وى تلمسا  2المستوى   1توى المس

        2021 سبتمبر 30

مة العادلة من  ية مدرجة بالقيلق ماورافي أاستثمارات 

 1,818,033  1,818,033      -         -    رى  ة األخملاالش يراداتخالل اإل

يمة العادلة من  لقاب ةرجمدلية ااستثمارات في أوراق م

 80,244      -     80,244      -    خسائر و الل األرباح اخال

 
   -      80,244  1,818,033  1,898,277 

        2020ر مبيسد 31

ن  ادلة ملعدرجة بالقيمة اماستثمارات في أوراق مالية 

 1,831,794  1,831,794      -         -    ألخرى  الشاملة ا يراداتخالل اإل

عادلة من  يمة الالقمالية مدرجة ب وراقثمارات في أتسا

 873,488      -     873,488      -    ئر خساو الاباح رخالل األ

    -      873,488  1,831,794  2,705,282 

        2020 سبتمبر 30

من  عادلة لا جة بالقيمةت في أوراق مالية مدرستثماراا

 1,849,615  1,849,615      -         -    خرى  األ  ةالشامل يراداتاإلل الخ

لقيمة العادلة من  جة بارة مديارات في أوراق مالاستثم

 2,176,537      -     2,176,537      -    ئر األرباح او الخسال خال

    -      2,176,537  1,849,615  4,026,152 
 

 رة:ة خالل الفتلداعمن الجدول الهرمي للقيمة ال 3 وىستملا ركة فيحلفيما يلي ا
 

 ي ار كويتدين 

 

 ــة()غير مدقق

    سبتمبر 30

2021    

  ــة(قق)مد

 يسمبر د 31

2020  

 قــة(دق)غير م

   سبتمبر 30

2020   
      

 1,870,015  1,870,015  1,831,794 رصيد االفتتاحيلا

 (33,400)  (33,401)        -    مار مباع لفة استثتك

 13,000  (4,820)  (13,761) العادلة  لقيمةافي  ريالتغ

 1,849,615  1,831,794  1,818,033 لختاميالرصيد ا 
 

  المكثف المجمع ليس   ليق الملكية المرحيان التغيرات في حقوأو ب  عمجمف الثمالي المرحلي المكلر على بيان المركز اإن التأثي

 %. 5بنسبة لة لألسهم غير المسعرة العاد ةميلقفي تحديد اخدمة تالمس طر ذات الصلةلمخاا اترتغيم لعديتتم ا جوهريًا إذ
 

جراء  إ  تمي  لم،  2021  سبتمبر  30في    ةينتهالم  ةفترسابقة. خالل الليم مقارنة بالفترة االتقي   أساليب  رات علىلم يتم اجراء أي تغي

   .الت بين المستوياتيأي تحو
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   19-يدف كو  فيروس  رتأثي      19
 

تســبب لقــد . يةلمعاجائحة  ربيعت (19-كوفيد) جدمستال روناس كووفير أن 2020 رسما 11الصحة العالمية في أعلنت منظمة 
 .على النشاط االقتصادي ناتجر سلبي يأثت حدوثمع  ارية،لتجاال ألعمفي ا النطاقعة طرابات واساض وقوعفي  هذا الحدث

 

ال فيتعمل  نس تنست  ةيدتصاق ا  تقطاعا  مجموعة  أسعإبيًا  د  في  لى  الخام.  النفط  المكثفة  يةالمال  تماعلوملاخ  تاريار   المرحلية 
شالمجمعة غي،  وتراجعًا  تقلبات  النفط  أسعار  مسبوقهدت  تراقفيها  ر  ا.  عن  لمجب  الوضع  بت  وقد  ثب،كموعة    ليعف قامت 
المخا  األعمالية  ستمرارال  التخطيط إدارة  األخرىوممارسات  فيروس  تفبسبب    تمل،المحل  ماعاألتعطل    ةإلدار  طر  شي 

  .ائها الماليدها وأتايملعلى ع 19-كوفيد
 

ت بإجراء  المجموعة  كوفيد  تأثيراتل  قييمقامت  المالية  على    19-فيروس  االفي    وعة،للمجمالنتائج  تاحة  الم  داترشاضوء 
هذ  جادرإو  المالية،   للتقاريرة  الدوليللمعايير   في  الاالم  المعلوماته  النتائج  ب ما  ك  ،ةجمعالم   ةفكثلما  يةلمرحلية   توضيحقامت 

 30في  تهية  المن  فترةم كما في وللالتقييكام  تقديرات وأحوالمتوقعة    ناالئتما  رئخسامنهجية  أدناه المتعلقة ب  ةمذكورال  اتالتغيير
  :2021 سبتمبر

 

 جوهرية الت اديروالتقاألحكام 
 

 أةلمطفا فةلكلتاسة باقات المالية المللموجودئتمان المتوقعة ئر االخسا (1)
 

د . وق2021  سبتمبر  30في    كما  وقعةلمتا  خسائر االئتمانالمستخدمة لتحديد  اضات  ترفاالدخالت وقامت المجموعة بتحديث الم
الية مات المعلوموقعة في تاريخ الالقتصادية المتلظروف امجموعة من ا  لىعًء  االمعدلة بن  لمتوقعةا  مانئت اال  ائرخستقدير    تم

 رها تبااع  المجموعة أيًضا في  أخذتوقد    ،سريع  كلشب  وريتطالوضع  أن  حقيقة    عتبارألخذ في االاو  ةمعمجلة اثفالمك  المرحلية
دية ريوهات االقتصاالسينا  وقوعواحتمال  ة  رخطو  تحديد مدى  عند  ،ليةمستقبال  كليال  االقتصاد  واملع  في  كبيرةتأثير التقلبات ال

هات المذكورة  ناريوسيلا  منض  قط  دراجهاإة أخرى لم يتم  قبليمستت  باراعتا  ير فم النظتلمتوقعة. كما  ا  ئتمانخسائر االلتحديد  
 يتم إجراء أيم  لالي  وبالت  ي،هر جوأثير  تأي    انهتج عن ي  ملولكن    ،اسيةسيشريعية أو  غييرات تنظيمية أو تمثل تأثير أي ت  أعاله،
المتوقعة  خسائر االئ على  تعديل   للتأكد من مالءمتها على أساس ربع  هقبتراوم  ائرالخسه  ذتم مراجعة هي  لعوامل.لهذه اتمان  ا 

المعلومات حول سي  مزيدالعن    فصاحاإلم  تي   نوي.س المجموعة  من  المتوقعة  ئتمالمتعلقة بخسائر اال اسة  رقم ح  يضااإل  فيان 
 .2020سمبر دي 31لمنتهية في كما في وللسنة اية السنوة المجمعمالية لا اناتالبي حول 2.5.8

 

 المالية دواتألل ةادلمة العيقياس الق (2)
 

التأ بدراسة  المجموعة  الحافي  لتقلبات  للة  لمحتما  تثيراقامت  الالسوق  لتحديد  الملية  الم  سجلةمبالغ  غير   اليةللموجودات 
ا ل   ةجالمدر أ  وهذا   عة،جمولمدى  بناءً لإلم  يتقي  فضليمثل  ا دارة  على  ا  المتاحة  مالحظتهلمعلومات  يمكن  تالتي  في  ريخ  ا 

االمالي  معلوماتال لتأثيرلمكثفة المجمعةية ا حلمرلة  القيم، تر19-دكوفيفيروس    . نظًرا   ةاقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت 
  و السيناريإطار  في    ي السوقلمشاركين فا  ينبالت  يقه للمعامسيتم تحقذي  الالسعر    لمالية تمثلات اطلوبالعادلة للموجودات والم

 2.5.9  يضاحاإلفي  ة  للعادلمجموعة فيما يتعلق بقياسات القيمة اسة اياس   لحو  علومات ممزيد من الال  عن  فصاحاإلتم  ي.  الحالي
 .2020مبر ديس 31ية في منتهكما في وللسنة الالسنوية عة المجمحول البيانات المالية 

 

 مالية"(غير ال وجوداتالمميلة )"زشركات ستثمار في دات واالمعمتلكات واللماو يةاالستثمار  اتالعقار (3)
 

اتاريي  فكما   المجمعة  مات لومعلخ  المكثفة  المرحلية  تحل  ،المالية  القيمالمجمد  دم  على  جوهري  تأثير  أي    الدفترية   ةوعة 
لنقدية المتوقعة دفقات الى التتأثير ع ال  حديدت  بشأنن  يقتعدم ال  لةحاب  بسب   2021  سبتمبر  30في    لموجوداتها غير المالية كما 

ا  موجوداتالمن هذه  ناتجة  ال السوق  ياركمشال  اتعتوقأو    لماليةغير  ابان في  ال إادًا  ستنلسعر  في تحديد   ةتخدممسلا  يقةطرلى 
 جدتواتتي  لقطاعات الرافية واجغالق  مناطموعة أن بعض المج. تدرك ال2020ديسمبر    31في    الموجوداتالقيمة العادلة لتلك  

استيضا  ومع  سلبًا، تتأثر    تلموجوداا  فيها هذه المج،  لوضعا  حمزيد من  باومتراقب  السوق  وقعات   اررستمعة  تستخدم  كما  ت 
ا ذات  هذه    إدراجي  فلصلة  االفتراضات  منا  الموجوداتقيم  بشكل  المالية  المغير  المالية  المعلومات  في  الرحسب  مكثفة  لية 

 .ةمجمعال
 

 ديل عقد التأجيرتع (4)
او من خالل    اريجالا  دعق  لية فيصة البنود االتأجير نتيجمدفوعات الان التغيرات في  الى    –جر  كمؤ  -موعة  ت المجقام تهت  ان

تأثير    األساسيةالشروط والبنود  من    زءاج  برتية تعح السارالقوانين واللوائ التأجير حتى وإن لم يسبق توقع  االحكام  هذه  لعقد 
من   تفشي)الناتجة  بعد  وقع  وف19-فيدكو  ائحةج  حدث  الحالة،  ي  (.  يمثل  هذه  ال  ذلك  التأجفإن  تقد  على    ألغراض ير  تعديل 

 . 16المالية ير تقارللي للدوعيار امال
 

 مبدأ االستمرارية  
معقولة  اإلدارةيتوقع مجلس   المالي  إطارفي    بصورة  المعلومات  الماعتماد هذه  المة  لديها  جمعالم  كثفةرحلية  المجموعة  أن  ة 

لمو كافية  وجموارد  اوداصلة  في  التشغيلي  تستمر لمها  وبالتالي،  القريب.  االس  ستقبل  مبدأ  تطبيق  سبة  امحال  في  مراريةتفي 
 معة. معلومات المالية المرحلية المكثفة المجاد العداو


