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 تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  
 
 

 حترمین مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 (عامة)  ش.م.ك.   -  شركة المزایا القابضة 

 دولة الكویت
 

 مقدمة
بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة   التابعة  وشركاتھا    "الشركة األم ")  عامةش.م.ك. (  –  المزایا القابضةلقد راجعنا 

ألرباح أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل  ل  المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة   بیاناتال، وكذلك  2022  مارس   31كما في    ) المجموعة (
أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة    الثالثة الشامل اآلخر، التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة  

سؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة  "التقریر المالي المرحلي" من م )34(المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 علومات المالیة المرحلیة المجمعة. مراجعتنا لھذه الم

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للمنشأة ". إن   )2410(لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة والمحاسبی  المعلومات  المسؤولین عـن  للموظفین  استفسارات  توجیھ  مبدئیا على  تشتمل  المجمعة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ة  مراجعة 

طاق المراجعة الفعلیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا لمعاییر التدقیق  وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن ن 
ناء علیھ فإننا الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي مـن الممكن تحدیدھا خالل عملیة التدقیق، وب 

 ال نبدي رأیا یتعلق بالتدقیق. 
 

 النتیجة 
لنواحي المادیة،      ً                                                                                                                        تنادا  إلى مراجعتنا، فإنة لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقـة لـم تعد، من جمیع اإس

 . )34( وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر
وحسب ما ورد    . األم باإلضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة

لسنة    1رقم  ، أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات  2022  مارس  31أشھر المنتھیة في    الثالثةإلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل فترة  
                  ً     على وجھ یؤثر مادیا  في    وتعدیالتھما الالحقة  والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم  2016

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.  
 

بشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والتعدیالت    2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
                                   ً            على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا  في المركز    2022  مارس  31المالیة المنتھیة في    أشھر  الثالثةخالل فترة  الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة  

 المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

 دولة الكویت 
 2022إبریل 28 

 نایف مساعد البزیع 
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 )عامةش.م.ك. ( – مزایا القابضةالشركة 

 التابعة تھااشركو
 (غیر مدقق) المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022 مارس 31المنتھیة في  المالیة للفترة
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  12) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
  

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في    
 2021  2022  إیضاح 

      العملیات المستمرة: 
      اإلیرادات: 

 240,669  -   عقارات بغرض المتاجرةإیرادات بیع 
 2,300,387  2,523,892   إیرادات إیجارات 

 -  861,530   خدمات طبیة  إیرادات
 72,821  71,884   صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت 

 2,613,877  3,457,306   إجمالي اإلیرادات 
      

      التكالیف:
 (251,743)  -   بیع عقارات بغرض المتاجرة تكالیف

 (518,759)  (451,109)   تكالیف إیجارات 
 -  (638,866)   خدمات طبیة تكالیف 

 ) 770,502(  ) 1,089,975(   إجمالي التكالیف 
      

 1,843,375  2,367,331   مجمل الربح
      

 (12,884)  (31,170)   مصاریف بیعیة وتسویقیة 
 (786,501)  (807,933)   مصاریف عمومیة وإداریة 

 (19,433)  (65,891)   استھالك
      

 1,024,557   ¤  1,462,337   التشغیلربح 
      

 (6,397)  (16,814)   موجودات مالیة  خسائر  صافي
  115,465  (92,315)   صافي (مصروفات) إیرادات أخرى 

 (156,506)  (142,187)   التأجیرإطفاء تكالیف تمویل إللتزامات عقود 
 (1,001,958)  (1,039,089)   أعباء تمویل

 (24,839)  171,932   الفترة من العملیات المستمرة(خسارة) ربح 
 122,610  137,510  4 الفترة من العملیات غیر المستمرةربح 

 97,771  309,442   ربح الفترة
      

      الخاص بـ: 
 41,649  182,346   مساھمي الشركة األم 

 56,122  127,096   الحصص غیر المسیطرة 
   309,442  97,771 
      

      :األم  الشركة بمساھمي الخاصة  السھم ربحیة 
      :العملیات المستمرة 

الخاصة بمساھمي الشركة   والمخففة السھم األساسیة ربحیة (خسارة) 
 (0.11)  0.10  6 األم (فلس) 

      :العملیات غیر المستمرة
من   الخاصة بمساھمي الشركة األم األساسیة والمخففة السھم ربحیة 

 0.18  0.19  6 (فلس)   العملیات غیر المستمرة
      

الخاصة بمساھمي الشركة األم   والمخففة  ربحیة السھم األساسیةاجمالي 
 0.07  0.29  6 (فلس) 
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 ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  12) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ) عامة ش.م.ك. (  – المزایا القابضة شركة 
 التابعة   تھااشرك و

 (غیر مدقق)  المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 2022مارس  31المنتھیة في  المالیة للفترة 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في   إیضاح  
    2022  2021 

 97,771  309,442     ربح الفترة
       

       : من العملیات المستمرة  الخسارة الشاملة األخرى 
مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف  ی بنود 

 المجمع
  

    
       

 (1,084,384)  ) 497,778(    جنبیةاألفروقات ترجمة عملة من العملیات 
       

المرحلي المكثف   األرباح أو الخسائر بیان یعاد تصنیفھا الحقا إلي  لن بنود
 المجمع

  
    

من خالل الدخل   للموجودات المالیة بالقیمة العادلة التغیر في القیمة العادلة 
 الشامل اآلخر 

  
 (541,064)  (49,517) 

 ) 1,133,901(  ) 1,038,842(    من العملیات المستمرة  للفترة األخرى الشاملة  ة الخسار
 (48,981)  51,309   4  الشامل األخر (الخسارة الشاملة األخرى) من العملیات غیر المستمرةالدخل 

 ) 1,182,882(  ) 987,533(      ألخرىمجموع الخسارة الشاملة ا
 ) 1,085,111(  ) 678,091(    للفترة الشاملة  ة الخسارمجموع 

       

       الخاص بـ: 
 (1,137,155)  ) 788,523(    مساھمي الشركة األم 

  52,044  110,432     الحصص غیر المسیطرة 
    )678,091 (  )1,085,111 ( 
       

       بمساھمي الشركة األم:  ة ة الخاصسن مجموع الخسارة الشاملة لل 
 (1,203,353)  (956,450)    العملیات المستمرة 

  66,198   167,927     العملیات غیر المستمرة
    )788,523 (  )1,137,155 ( 
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 )عامةش.م.ك. ( – المزایا القابضةشركة 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي لكیةالمبیان التغیرات في حقوق 
 2022مارس  31المنتھیة في  المالیة للفترة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  

  أسھم خزانة   عالوة إصدار    رأس المال 
 احتیاطى
  اجباري

 
 احتیاطي 

  العادلة القیمة 

 احتیاطي
خیارات أسھم  

  للموظفین 
 اتاحتیاطی
  ى آخر

ترجمة   تعدیالت
 عمالت أجنبیة

 
 
 

تعدیالت  
ترجمة عمالت  
أجنبیة متعلقة  
بموجودات  
محتفظ بھا  
  بغرض البیع

أرباح مرحلة  
  المجموع الجزئي   (خسائر متراكمة) 

 الحصص 
  غیر المسیطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكیة   

 76,355,732   14,396,904    61,958,828    365,497  (7,317)  ) 15,898,912(  573,614   -  ) 5,582,249(  1,632,430   (1,777)  17,921,560   62,955,982 2022ینایر  1الرصید في 
 309,442    127,096   182,346   182,346  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفترة  ربح

  ) الدخل الشامل األخرالخسارة الشاملة األخرى(
 ) 987,533(  (16,664)  ) 970,869(  -   45,613  (508,405)  -  -  (508,077)  -  -  -  - للفترة 

 ) 678,091(  110,432   ) 788,523(   182,346   45,613  (508,405)  -  -  (508,077)  -  -  -  - مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة
 306,271    415,897  (109,626)  -  -  -  (109,626)  -  -  -  -  -  - أثر استبعاد جزئي لشركة تابعة 

 75,983,912    14,923,233  ¤ 61,060,679   ¤  547,843   38,296  (16,407,317)  463,988   -  (6,090,326)   1,632,430  (1,777)  17,921,560  62,955,982 2022مارس  31الرصید في 
                          

 79,906,335   12,840,326   67,066,009   ) 3,733,833(  -  ) 11,259,558(  731,986    67,830  (4,874,003)   14,469,647  (18,819,349)   21,655,393  68,827,896 2021ینایر  1الرصید في 
 97,771   56,122    41,649   41,649  -  -  -  -  -  -  -  -  - الفترة  ربح

 ) 1,182,882(  (4,078)  (1,178,804)  -  -  (1,136,363)  -  -  (42,441)  -  -  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى
 ) 1,085,111(  52,044   ) 1,137,155(   41,649  -  (1,136,363)  -  -  (42,441)  -  -  -  - مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للفترة

 -  -  -   3,733,833  -  -  -  -  -  -  -  (3,733,833)  - ) 9إطفاء الخسائر المتراكمة (إیضاح 
 -  -  -  -  -  -  -  (67,830)  -  (124,654)  192,484  -  - ممارستھا تم للموظفین أسھم   خیارات

 78,821,224   12,892,370    65,928,854   ¤  41,649  -  ) 12,395,921(  731,986   -  ) 4,916,444(  14,344,993   (18,626,865)  17,921,560   68,827,896 2021مارس  31الرصید في 

 
 

 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  ) تشكل جزءا من 12) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 )عامةش.م.ك. ( – المزایا القابضةشركة 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022مارس  31المنتھیة في  المالیة للفترة

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 مارس  31للثالثة أشھرالمنتھیة في    
 2021  2022  إیضاح 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

 (24,839)  171,932    الفترة من العملیات المستمرة   (خسارة)  ربح
  122,610  137,510    ربح الفترة من العملیات غیر المستمرة

  97,771  309,442    ربح الفترة  
      التسویات: 

  90,202   60,667   مخصص انخفاض في قیمة مدینین تجاریین وآخرین
 (104,020)  (1,694)   مخصص انخفاض في قیمة مدینین تجاریین وآخرین لم یعد لھ ضرورة 

  6,397   16,814   موجودات مالیة  خسائر  صافي
  22,335   102,670   استھالك

  156,506   142,187   التأجیرإطفاء تكالیف تمویل إللتزامات عقود 
  1,001,958   1,039,089   أعباء تمویل  

 (48,444)  -   أرباح بیع ممتلكات وعقارات ومعدات 
  48,570   47,941   مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

  ¤   1,717,116  1,271,275  
      والمطلوبات التشغیلیة: التغیرات في الموجودات 

  1,773,767   749,762   مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 -  6,178    مخزون 

  278,508  -   عقارات بغرض المتاجرة 
 (2,518,173)  ) 296,147(   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 (118,505)  130,592    دفعات مقدمة من عمالء
 686,872  2,307,501   العملیاتالناتج من  النقد

 (2,562)  ) 91,031(   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 
 684,310  2,216,470   األنشطة التشغیلیة الناتج من صافي النقد 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 

  58,678  18,309    األرصدة النقدیة المحتجزة   صافي الحركة على 
 -  (68,337)   صافي الحركة على موجودات / مطلوبات محتفظ بھا بغرض البیع

 -  306,271    المحصل من بیع جزئي لشركة تابعة 
 184,167   -   ومعدات  عقارات المحصل من بیع ممتلكات و

 -  ) 92,111(   ومعدات وعقارات  المدفوع لشراء ممتلكات  
 (33,384)  (49,777)   عقارات استثماریة المدفوع إلضافات على

 209,461   114,355    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
 (9,905)  ) 2,294,907(   بنكیة إسالمیة تسھیالتصافي الحركة على 

 (630,000)  ) 630,000(   المدفوع من إلتزامات عقود التأجیر 
 (329,439)  ) 1,367,376(   أعباء تمویل مدفوعة 

 ) 969,344(  ) 4,292,283(   األنشطة التمویلیة  صافي النقد المستخدم في 
 ) 75,573(  ) 1,961,458(   معادل النقد النقد والفي  النقص  صافي

 (168,131)  ) 16,158(   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
  6,389,737  6,412,811   3 نقد ونقد معادل في بدایة الفترة 
 6,146,033   4,435,195   3 نقد ونقد معادل في نھایة الفترة 

      
      معامالت غیر نقدیة: 

 -  ) 9,375,000(  4 إلضافات على عقارات استثماریةالمدفوع 
 -  3,375,000   4 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 -  6,000,000   4 تسھیالت بنكیة إسالمیة 
   -  - 

 
 المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  ) تشكل جزءا من 12) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (



 )عامةش.م.ك. ( – المزایا القابضةشركة 
 التابعة تھااشركو

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة (غیر مدققة)
 2022 مارس 31

بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ   
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 األم الشركة ونشاط تأسیس   -1

إن شركة المزایا القابضة "الشركة األم" ھي شركة مساھمة كویتیة (عامة) مسجلة في دولة الكویت ومدرجة في بورصة الكویت وسوق  
وتعدیالتھ الالحقة التي كان    1998نوفمبر    7المؤرخ في    1جلد /    3501دبي المالي. تم تأسیس الشركة األم بموجب عقد تأسیس رقم  

تم بموجبھ التأشیرعلى تخفیض رأس مال الشركة    والذي  2021  یونیو  8بتاریخ    75203  رقمھ بالسجل التجاري  آخرھا ما تم التأشیر علی 
 . )9(إیضاح  األم

 
 ھي كما یلي: لعقد التأسیس                         ً الرئیسیة للشركة األم وفقا  نشطة األإن 

مسؤولیة محدودة كویتیة وأجنبیة أو االشتراك في  تملك شركات مساھمة كویتیة وأجنبیة و كذلك تملك أسھم أو حصص في شركات ذات  
تأسیس ھذه الشركات بنوعیھا وإدارتھا وكفالتھا لدى الغیر، وإقراض الشركات التي تملك فیھا أسھم وكفالتھا لدى الغیر وفي ھذه الحالة  

الصناعیة بما في ذلك الحقوق    %، وتملك حقوق الملكیة 20مال الشركة المقترضة عن    یتعین أال تقل نسبة مشاركة القابضة في رأس 
الموجودات وتأجیرھا لشركات أخرى   بتلك  تتعلق  الصناعیة وأي حقوق أخرى  الرسوم  أو  أو الصناعیة  التجاریة  العالمات  أو  الفكریة 

ح بھا وفقا  الستغاللھا سواء في داخل دولة الكویت أو خارجھا، وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسمو 
شركات   قبل  من  تدار  عقاریة  مالیة  محافظ  في  استثمارھا  طریق  عن  األم  الشركة  لدى  المتوفرة  المالیة  الفوائض  واستغالل  للقانون، 

 متخصصة. 
 

  یكون للشركة األم الحق في تنفیذ األھداف السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج لصالحھا أو كوكیل أو ممثل عن الغیر وللشركة 
ً                                                                                                               األم الحق أیض ا في أن تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو التي تعاونھا على تحقی  ق              

 أھدافھا في دولة الكویت أو في الخارج ولھا أن تنشئ أو تعقد شراكة أو تشتري ھذه الھیئات أو تلتحق بھا. 
 

 ، دولة الكویت.  13036، الصفاة 3546ص.ب.  ھو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
 
 .  2022 أبریل 28بتاریخ  إدارة الشركة األممجلس  من قبلإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة للمجموعة  موافقة على ال تتم
 

 أسس العرض  -2
). إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد  34                                                    ً                              لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة طبقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

یة في  نتھھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المالیة الم
 .  2021دیسمبر  31

  
التي یتم  م المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات  لم تق

 على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي  لیس لھا أي تأثیر 2022ألول مرة في تطبیقھا 
 

للتقاریر                                                                                                          ً                   إن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقا  للمعاییر الدولیة  
دل.  المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة لعرض عا

                      ً                                          ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة    2022مارس    31إن نتائج األعمال للفترة المالیة المنتھیـة فـي  
. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة  2022دیسمبر    31المالیة المنتھیة في  

 . 2021دیسمبر  31للسنة المالیة المنتھیة في بھا 
 

 نقد ونقد معادل  -3

 مارس  31
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق) 

 
 مارس  31

2022 

 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك   5,092,825   6,088,750   4,776,099
 ودیعة بنكیة قصیرة األجل  -   1,000,000   2,000,000

 استثماریةنقد لدى محافظ  -  -   48
6,776,147   7,088,750   5,092,825   
 أ) ( أرصدة محتجزة لدى البنوك یخصم:  (657,630)  (675,939)  (630,114)

 في بیان التدفقات النقدیة المجمع كما نقد ونقد معادل   4,435,195   6,412,811    6,146,033 
 
وكذلك كضمان مقابل    محتجزة الستالم وتقدیم المدفوعات ألنشطة إنشاء محددةتمثل األرصدة المحتجزة لدى البنوك حسابات ضمان   )أ

    ً   یوم ا.  90ستخدام خالل ، ومن المحتمل أال تكون متاحة لإلللمجموعة البنكیةبعض التسھیالت 
 
 

 موجودات ومطلوبات محتفظ بھا بغرض البیع -4
استبعاد كامل حصص    ش.م.ك. (عامة) (شركة تابعة)   – شركة دبي األولى للتطویر العقاري  ، قرر مجلس إدارة  2021سبتمبر    23بتاریخ  

ش.ش.و.) وذلك مقابل نقدي وعیني بصافي مبلغ   –شركة تابعة بالمملكة العربیة السعودیة (الشركة الكویتیة السعودیة لالستثمار العقاري  
ت  شھر كموجودا  12دینار كویتي. لقد تم تصنیف الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة المتوقع بیعھا خالل    15,500,000

 ومطلوبات خاضعة لالستبعاد ومحتفظ بھا لغرض البیع، وتم عرضھا بشكل منفصل في بیان المركز المالي.  
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شركة دبي األولى  ، تم تنفیذ جزء من ھذه الصفقة عن طریق تحویل جزء من المقابل العیني إلى  2022مارس    31الفترة المنتھیة في    خالل 

كویتي محملة برھن    دینار  9,375,000من خالل تحویل عقارات إستثماریة بمبلغ  تابعة)    ش.م.ك. (عامة) (شركة   –للتطویر العقاري  
  مارس   31كما في    للمجموعة   االسالمیة   البنكیة   التسھیالت  ضمن   ادراجھ   تم   والذي   دینار كویتي  6,000,000ألحد البنوك المحلیة بمبلغ  

  عدة   على   سداده   ویتم  المركزي   الكویت   بنك  من  والمعلن   المحدد   الخصم   سعر   فوق      ً  سنویا   %  2.75بمعدل    تكلفة تمویل   ویتحمل   2022
  ضمن  قیده   تم   والذي   كویتي  دینار  3,375,000إلتزام وقدره    األمر  حیث نتج عن ذلك   ، 2028  أكتوبر  31  بتاریخ  آخرھا   یستحق   دفعات 

  المالیة   البیانات  في   لھا   الكامل   المالي  األثر   وإدراج   الطرفین  قبل   من  الصفقة   بنود  باقي   تنفیذ  إتمام  لحین  األخرى  الدائنة   واألرصدة   الدائنین  بند
 . الطرفین قبل  من الصفقة  ھذه بنود باقي تنفیذ على  العمل  حالیا  جاري. حینھا  المجمعة
 

 كما یلي: إن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة التابعة الخاضعة لالستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع ھي 

 مارس  31
 2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

  (مدقق) 
 مارس  31
 2022  

 الموجودات:      
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  145,594   261,695  -
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى   116,872   4,734  -
 عقارات استثماریة  15,217,277   15,151,763  -
 مجموع الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع 15,479,743   15,418,192  -

      
 المطلوبات:      
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   252,954   260,030  -
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  3,182   2,892  -
 مجموع المطلوبات المحتفظ بھا بغرض البیع 256,136   262,922  -
 صافي الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع 15,223,607   15,155,270  -

 
 إن ملخص نتائج األعمال المتعلقة بالشركة التابعة الخاضعة لالستبعاد والمدرجة ضمن العملیات غیر المستمرة ھي كما یلي: 

 
  مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2021  2022  

 اإلیرادات:    
 إیرادات إیجارات  182,021  164,557  
 صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت  9,458   1,727 
 إجمالي اإلیرادات 191,479   166,284  
     
 التكالیف:    
 تكالیف إیجارات (54,796)  (34,873) 
 إجمالي التكالیف (54,796)  (34,873) 
     
 مجمل الربح 136,683   131,411  
     

 مصاریف عمومیة وإداریة   (2,072)  (668) 
 ربح التشغیل 134,611   130,743  
 مصاریف) أخرى(صافي ایرادات    2,899  (8,133) 
 ربح الفترة من العملیات غیر المستمرة 137,510   122,610  
 العملیات غیر المستمرةالدخل الشامل األخر (الخسارة الشاملة األخرى) للفترة من   51,309  (48,981) 
 مجموع الدخل الشامل للفترة من العملیات غیر المستمرة 188,819   73,629  

 
 أسھم خزانة  -5

 مارس  31
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق) 

 
 مارس  31

2022 

 

 ) 9( ایضاح  –  األسھم عدد 5,600  5,600  58,724,740 
 المدفوعة (%)  األسھم إلى النسبة 0.001  0.001  8.53

 كویتي)  السوقیة (دینار القیمة 426  426   3,640,934
 التكلفة (دینار كویتي)  1,777  1,777  18,626,865 

 
. إن ھذا الرصید غیر 2022مارس   31كما في    خزانةعالوة اإلصدار بما یساوي رصید أسھم  من    جزءقامت إدارة الشركة األم بتجمید 

 فترة احتفاظ المجموعة بأسھم الخزانة.قابل للتوزیع طوال 
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 السھم األساسیة والمخففةربحیة  -6

ً                                            بناء  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  والمخففة    السھم األساسیة ربحیة  إن المعلومات الضروریة الحتساب  كما  ھي    الفترة    
 یلي:

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في   
  2022  2021 

 (68,587)  59,999  من العملیات المستمرةالخاص بمساھمي الشركة األم  الفترة (خسارة)  ربح
  110,236  122,347  من العملیات غیر المستمرة الخاص بمساھمي الشركة األم  الفترة ربح

 41,649   182,346  ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم 
     

     عدد األسھم القائمة : 
 688,278,956    629,559,816  الفترةعدد األسھم المصدرة في بدایة 

 ) 58,956,569(  (5,600)  ناقصا: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة 
 629,322,387   629,554,216   المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

     
  بمساھمي الشركة األمالخاصة األساسیة والمخففة السھم  (خسارة)  ربحیة

 (0.11)  0.10  (فلس)   من العملیات المستمرة
من   الخاصة بمساھمي الشركة األم األساسیة والمخففة السھم ربحیة 

 0.18  0.19  (فلس)   العملیات غیر المستمرة
الخاصة بمساھمي الشركة األم  األساسیة والمخففة السھم إجمالي ربحیة 

 0.07  0.29  (فلس) 
 

 . متطابقة  والمخففة  ساسیةاأل لسھم ا ربحیة فإن قائمة،  مخففة أدوات  وجود لعدم  نظرا
 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة    -  7

 وشروط  األسعار إن . األخرى  الصلة  ذات األطراف  وبعض العلیا اإلدارة  كأفراد  صلة  ذات أطراف  مع متنوعة  بمعامالت المجموعة  تقوم
 ذات أطراف مع تمت  التي المعامالت الھامةاألرصدة و  إن  .المجموعة إدارة  قبل  من علیھا الموافقة  یتم المعامالت بھذه المتعلقة الدفع
 یلي:  كما ھي صلة 

 
 المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: 

 مارس  31
2021  

 دیسمبر 31
 2021 

  (مدقق) 
 مارس  31

2022 

 
أفراد اإلدارة  

  العلیا
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى  -  -  -  363,029
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  169,195  169,195  165,718  385,183

 التأجیر (أ)  د وعق إلتزامات 3,481,155  3,481,155  3,617,859  3,841,351
 

 الطلب. إن األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند 
 

 المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:  المعامالت
 

  اإلدارة أفراد  مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في 
 العلیا

 
2021  2022   

 إیجارات  إیرادات 2,154  2,154  -
 التأجیر عقود إللتزام  تمویل تكالیف  إطفاء (43,297)  (43,297)  (47,664)

 
بالتزام عقد   ) أ( المتعلقة  المبالغ  إلتزامات عقود    مارس  31كما في    الوارد أعاله  التأجیرإن  للمجموعة ھي    التأجیروالمدرجة ضمن 

 كالتالي:
 

2021  2022   
 خالل سنة   التأجیرإلتزام عقد    540,000   540,000

 التأجیر عقد  حتى نھایةالمتبقي    3,618,000   4,158,000
 التأجیر إجمالي إلتزام عقد   4,158,000   4,698,000

 یطرح: تكالیف تمویل مستقبلیة غیر مطفأة   (676,845)  ) (856,649
 التأجیرالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات    3,481,155    3,841,351
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 مزایا اإلدارة العلیا:

  مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في 
2021  2022  

 مزایا قصیرة األجل  143,054  138,404
 الخدمة   نھایةمزایا  15,157  14,704

153,108  158,211  
 

سھم    606,844بعدد    بھمسھم الخاصة  األ، قام بعض الموظفین بممارسة خیارات  2021مارس    31المنتھیة في  المقارنة  خالل الفترة  
سھم موظفین  أقفال كامل رصید احتیاطي خیارات  إوذلك مقابل    ، المجموعة  لدى   بھاالمحتفظ  وتم اصدار ھذه االسھم من أسھم الخزینة  

                                  ً                            وجزء من اإلحتیاطي اإلجباري وذلك طبقا  لتعلیمات ھیئة اسواق المال. 
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 معلومات القطاعات     -  8

، حیث تمارس المجموعة أنشطتھا الرئیسیة  وأخرى  الجمھوریة التركیةو  العربیة السعودیة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة  دولة  وھي دولة الكویت و رئیسیة  ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى قطاعات جغرافیة  
 في قطاع العقارات. ال یوجد لدى المجموعة أي معامالت منتجة لإلیرادات فیما بین القطاعات. 

 
 

 2021مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في   2022مارس    31للثالثة أشھر المنتھیة في    

  دولة الكویت  
دولة االمارات 
  العربیة المتحدة

المملكة العربیة 
  السعودیة

الجمھوریة  
  دولة الكویت   المجموع   أخرى   التركیة 

دولة االمارات  
  العربیة المتحدة 

المملكة العربیة  
  السعودیة

الجمھوریة  
 المجموع  أخرى   التركیة 

الــقــطــاع مــن    إیــرادات 
 2,613,877   161,810   40,653  -   608,864   1,802,550  3,457,306   123,680   35,459  -   481,167   2,817,000  العملیات المستمرة

الــقــطــاع مــن    إیــرادات 
  166,284  -  -   166,284  -  -  191,479  -  -  191,479  -  -  العملیات غیر المستمرة

من   القطاع ربح  ة)(خســـار
 (24,839)  (21,577)  (9,930)  -   202,413  (195,745)  171,932  (15,386)  38,838  -   239,930  (91,450)  العملیات المستمرة

من العملیـات    القطـاع ربح
 122,610  -  -   122,610  -  -  137,510  -  -  137,510  -  -  غیر المستمرة
 
 

 2021مارس  31في  كما  2022مارس  31في  كما  
  

  دولة الكویت
دولة االمارات 
  العربیة المتحدة

المملكة العربیة 
  السعودیة

الجمھوریة  
  دولة الكویت   المجموع   أخرى   التركیة 

دولة االمارات  
  العربیة المتحدة 

المملكة العربیة  
  السعودیة

الجمھوریة  
 المجموع  أخرى   التركیة 

موجودات   مجموع
 204,269,997   15,744,484   8,209,215   15,534,824   73,481,362   91,300,112  205,606,964   15,371,682   5,987,255   15,479,743   72,225,342  96,542,942  القطاع 
 125,448,773   4,724,574   187,285   308,714   7,800,105  112,428,095  129,623,052   4,756,545   196,719   256,136   7,460,961  116,952,691  التزامات القطاع  مجموع

 
 

 ) (مدقق  2021دیسمبر  31كما   
  

  دولة الكویت 
دولة االمارات  
  العربیة المتحدة 

المملكة العربیة  
  السعودیة

الجمھوریة  
 المجموع  أخرى   التركیة 

 199,757,763  15,348,742  6,654,611  15,418,192  73,154,374  89,181,844   مجموع موجودات القطاع
 123,402,031  4,743,560   238,631  262,922  7,520,818   110,636,100  التزامات القطاع مجموع 
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 لمساھمي الشركة األم  الجمعیة العامة  -     9

البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة   ،2022 مارس 17  الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ إعتمدت
عن السنة  صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة    عدمنقدیة أو أسھم منحة و  توزیع أرباحعدم   وافقت على  ، كما2021دیسمبر    31في  

 . 2021دیسمبر  31المنتھیة في 
 
البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة   ،2021 فبرایر 22 الجمعیة العامة السنویة لمساھمي الشركة األم المنعقدة بتاریخ عتمدتإ

 البنود التالیة:  وافقت على  ، كما2020دیسمبر  31في 
  2020دیسمبر  31ھیة في عن السنة المنت نقدیة أو أسھم منحة أو صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  توزیع أرباحعدم . 
 2020دیسمبر  31% من رأس المال كما في 5.42 بةدینار كویتي بنس 3,733,833 بمبلغالخسائر المتراكمة  رصید طفاء كاملإ  

 .دینار كویتي 17,921,560دینار كویتي لیصبح   21,655,393صدار من وذلك عن طریق تخفیض رصید عالوة اإل 
 

على إلغاء أســھم الخزینة المباشــرة وعددھا   2021أبریل   25وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لمســاھمي الشــركة األم المنعقدة بتاریخ 
دینار كویتي   68,827,896دینار كویتي عن طریق تخفیض رأس مال الشركة األم من   18,625,088سھم وتكلفتھا    58,719,140

ــمیة ألدینار كویتي   62,955,982إلى   ــرة والبالغة  بما یعادل القیمة االســ ــھم الخزینة المباشــ دینار كویتي وتخفیض    5,871,914ســ
  2021یونیو  8دینار كویتي. تم التأشـیر على ذلك في السـجل التجاري للشـركة األم بتاریخ   12,753,174االحتیاطي االجباري بمبلغ 

 .)1(إیضاح 
 

 قیاس القیمة العادلة    - 10
  بالقیمة   المالیة  والموجودات الخسائر   بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  المالیة   كالموجودات تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة  

 المالیة.  الفترة، والموجودات غیر المالیة كالعقارات االستثماریة بالقیمة العادلة في تاریخ نھایة اآلخر الشامل  الدخل خالل   من العادلة
 

السوق   أطراف  بین بحتة  تجاریة عملیة  خالل   من اإللتزام لسداد دفعھ الممكن  أو األصل بیع من استالمھ الممكن المبلغ العادلة القیمة تمثل
 :التالیة  الطرق بإحدى االلتزام  سداد  أو األصل بیع عملیة إتمام فرضیة   على العادلة  القیمة قیاس یعتمد القیاس. تاریخ في كما
 
 اإللتزام أو لألصل الرئیسي السوق خالل من. 
 رئیسي سوق وجود عدم حال في اإللتزام أو لألصل ربحیة األسواق أكثر خالل من .  

 مستوى خالل   من المجمعة  المالیة البیانات  في العادلة  بالقیمة  عنھا اإلفصاح  أو  قیاسھا  یتم التي  والمطلوبات   الموجودات  جمیع  تصنیف یتم
 :یلي  كما ككل العادلة القیمة قیاس  إلى  نسبة  جوھري  مدخالت مستوى أقل  إلى إستنادا متسلسل  قیاس
 

 .المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة 
   قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل    المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى

 مباشر أو غیر مباشر. 
  .المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح 
 

 یمة العادلة: یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للق
 

  2022مارس  31
   الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   -  397,433  397,433
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   1,226,917  8,601,014  9,827,931

 (أ)  عقارات استثماریة  44,571,469  125,569,085  170,140,554
180,365,918  134,567,532  45,798,386   

 
  (مدقق) 2021دیسمبر  31

   الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   -  394,447  394,447

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   1,455,048  8,913,947  10,368,995
 (أ)  عقارات استثماریة  45,122,473  115,957,702  161,080,175
171,843,617  125,266,096  46,577,521   
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  2021مارس   31

   الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   -  373,366  373,366

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة   1,266,148  9,824,281  11,090,429
 عقارات استثماریة   48,391,601  119,471,482  167,863,083
179,326,878  129,669,129  49,657,749   

 
 أ) تشمل العقارات االستثماریة كافة العقارات المدرجة ضمن الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع.  

 
 الفترة. لم تتم أي تحویالت ما بین المستویات الثاني والثالث خالل 

 
 ")  COVID– 19ألثر المترتب على وباء (" ا  -11 

إلى  حتى اآلن    2019منذ نھایات عام    ") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم  COVID - 19أدى تفشي فیروس كورونا ("
تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع  

ت  الكویت، عن  بما في ذلك دولة  العالم،  إدارة  أنحاء  اتخذت  المحتملة.  السلبیة  العالم لمواجھة اآلثار  أنحاء  دابیر دعم مختلفة في جمیع 
ول                                                                                                  ً                         المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت في المقام األ

ٍ           ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عال  من إدارة   ") من  COVID - 19الناجمة عن وباء ("  التیقنتطلبت حاالت عدم    تلك المخاطر.                                  
تم أخذھا في االعتبار وذلك   التي  المستقبلیة  الكلي  العالمیة في عوامل االقتصاد  التقلبات  تأثیر  تأخذ في االعتبار  الدارة  المجموعة أن 

على قیاس القیمة العادلة لالدوات المالیة وغیر المالیة وقید تلك    ") COVID - 19("مخاطر االئتمان والسیولة وتحدید أثر تداعیات وباء  
 اآلثار في البیانات المالیة للمجموعة منذ بدایة تفشي الوباء وحتى تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقة. 

 
ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  أ  ً                              ما  حول قدرتھا على االستمرار كمنشی جرت المجموعة تقی أكما  

غم  رس المال والسیولة. أ التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ور وذلك العداد دم التأكد المستقبلیةعحول المخاطر وحاالت 
ن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في  أالتوقعات إلى    ")، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیرCOVID - 19األثر المتفاقم لوباء ("

ً فضال  ھا التشغیلیة  ات مزاولة عملی  .  2021  دیسمبر  31  ذمن   بشكل مادي  ن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیرأعن       
 االستمراریة.  أ ساس مبدأمع توافق ی المجمعة بما المرحلیة المالیة  المعلوماتعدت ھذه أفقد   ونتیجة لذلك،

 
خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاریخ   وقد

المجمعة  المالیة   المعلومات بخسائر    المرحلیة  واالعتراف  القیاس  متطلبات  في  بعنایة  النظر  إلى  المجموعة  إدارة  و ستحتاج  المرفقة، 
ال یزال مدى ومدة األثر االقتصادي لھذه األحداث غیر مؤكد، حیث أنھ یعتمد    ذلك ألنھات المجموعة مستقبال،  االنخفاض في قیمة موجود

االحتواء   إجراءات  فعالیة  ومدى  الفیروس  انتقال  معدل  مثل  الوقت،  ھذا  في  بدقة  بھا  التنبؤ  یمكن  ال  التي  المستقبلیة  التطورات  على 
  التیقن     ً        ونظر ا لعدم    نتشار وفعالیة اللقاحات المعتمدة من الجھات الحكومیة على مستوى العالم. وكذلك مدى سرعة ا  المتخذة، االحترازیة  

في الوقت الحالي، ولكن قد یؤثر على المعلومات المالیة في    لذلك التأثیرالمستمر المتعلق باألثر االقتصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق  
           ً                                                              التأثیر وفق ا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتھي ھذه األحداث وآثارھا. ذلك م ومقدار الفترات المالیة المستقبلیة، وقد یختلف حج

 
 أحداث الحقة   -21 

الحقا لتاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقة، تم تصنیف الجمھوریة التركیة كاقتصاد یعاني من معدالت تضخم مفرطة  
التراكمیة على مدى الثالث سنوات السابقة. إن المجموعة حالیا بصدد دراسة تأثیر تطبیق معیار المحاسبة استنادا إلى معدالت التضخم  

"التقاریر المالیة لالقتصادات ذات التضخم المفرط" على البیانات المالیة لشركاتھا التابعة بالجمھوریة التركیة لتحدید    29الدولي رقم  
 ت المالیة المجمعة الالحقة للمجموعة. اآلثار المترتبة على ذلك في البیانا

 
 


