
 

 

 

 

 

 ع.شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
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 المجمعةالمكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

 دارة اإل مجلس  أعضاءإلى حضرات السادة 

 ع. ش.م.ك. شركة العقارات المتحدة 
  

 مقدمة 

  "(لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم

التغيرات في حقوق الملكية و الدخل والدخل الشامل اتوبيان 2021 مارس 31كما في  ،وشركاتها التابعة )"المجموعة"(

إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنتهية بذلك التاريخ. الثالثةلفترة به ة المتعلقة عالمجم ةالمكثف ةالمرحليوالتدفقات النقدية 

 التقرير" 34معيار المحاسبة الدولي المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً ل اتومالمسؤولة عن إعداد هذه المعل
 ذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهالمالي المرحلي"

 

 نطاق المراجعة

 مراقب الحساباتجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل را"م 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 
وجيه االستفسارات بصفة المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في ت "للمجموعةالمستقل 

ت األخرى جراءااإلو رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية

للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا  

الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق 

 بالتدقيق.
 

  نتيجةال

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة 

 .  34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

اتر فى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدإضافة إل

 المحاسبية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات

أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي  ، والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةة له، والتعديالت الالحق 2016لسنة  1رقم 

على وجه قد يكون له تأثيراً  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  ،الحقة لهما لللشركة األم والتعديالت ا

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

ات ألحكام د أية مخالفعلمنا وجوإلى  ل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم يردنبين أيضاً أنه خال
أشهر المنتهية  ثالثةخالل فترة ال والتعليمات المتعلقة بهفي شأن هيئة أسواق المال  2010لسنة  7القانون رقم 

  .المالي امركزهأو  ألمالشركة اتأثيراً مادياً على نشاط كون له يجه قد ى وعل 2021 مارس 31في 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2021مايو  11

 

 الكويت





 عةم.ك.ع. وشركاتها التابالمتحدة ش. شركة العقارات 
 

 

 المجمعة.ثفة ية المكرحللمعلومات المالية المه اتشكل جزًءا من هذ 15إلى  1ات المرفقة من ضاحإن اإلي
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  مدقق(ر غي)المجمع  المكثف رحليالم بيان الدخل

 2021مارس 31ي ة فهينتالم رةللفت

 

 في  أشهر المنتهية ةالثالث
 مارس  31

  

  2021 2020   
   دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات 

    اإليرادات 

  

   5,234,086 4,953,822  مجمل إيرادات تأجير

   3,335,062 1,469,070  ضيافة إيرادات 

   2,974,259 81,688   محتفظ بها لغرض المتاجرة عقارات بيع

   22,238,731 15,699,968  الت وخدماتقاوت مرادايإ

   646,954 543,779   إيرادات تشغيل أخرى

  

───────── ─────────   

  
22,748,327 34,429,092   

  

───────── ─────────   

      تكلفة اإليرادات 

   (981,250) (1,014,217)  تكاليف تشغيل عقارات 

   (498,678) (496,835)  أجرة مست فات إيجار عقارات ورصم

   (2,443,935) (1,393,301)  تكاليف ضيافة 

   (2,988,784) (119,168)  ظ بها للمتاجرة مباعة تكلفة عقارات محتف

   (798,663) (717,870)  استهالك فنادق 

   (20,576,646) (14,225,017)  تكلفة مقاوالت وخدمات  

  
───────── ─────────   

  (17,966,408) (28,287,956)   

  
───────── ─────────   

   6,141,136 4,781,919  مجمل الربح  

   (1,626,129) (1,401,660)  مصروفات عمومية وإدارية 

   (81,661) (63,255)  هالك ممتلكات ومعدات  است 

   (193,819) (34,744) 7 أخرى   يةصافي خسائر تشغيل

   819,691     - )ج(  13 انونية  ق ةضي ق رد مخصص 

  
───────── ─────────   

   5,059,218 3,282,260  ربح التشغيل  

      

   76,688 84,382 8 أخرى  ةغير تشغيلي  إيراداتصافي 

   310,039 549,548  نتائج شركات زميلة  حصة في 

   (3,692,053) (2,836,118)  بالصافي -تكاليف تمويل

  ───────── ─────────   

   1,753,892 1,080,072    بل الضرائب قالربح 

   (82,824) (79,344) 9 مصروفات ضرائب  

  

───────── ─────────   

   1,671,068 1,000,728  الفترة   ربح 

  ═════════ ═════════   

      الخاص بـ: 

   1,668,372 1,131,511  م ركة األشالمساهمي  

   2,696 (130,783)  الحصص غير المسيطرة  
  

───────── ─────────   
  1,000,728 1,671,068   

  
═════════ ═════════   

        السهم: ربحية 

   1.55 1.05 10 فلس( م )األة  الخاصة بمساهمي الشرك -االساسية والمخففة 

  ═════════ ═════════   



 عةم.ك.ع. وشركاتها التابالمتحدة ش. شركة العقارات 
 

 

 المجمعة.ثفة ية المكرحللمعلومات المالية المه اتشكل جزًءا من هذ 15إلى  1ات المرفقة من ضاحإن اإلي
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 )غير مدقق(امل المرحلي المكثف المجمع شلا  الدخلبيان 

  2021مارس 31 فيللفترة المنتهية 

  
 نتهية في أشهر الم الثالثة

 مارس  31

  

  2021 2020  
  

    دينار كويتي دينار كويتي  

       

    1,671,068 1,000,728   الفترةربح 
  ───────── ─────────    

       :ىرخشاملة أيرادات إ )خسائر(

ي المكثف بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحل
       : المجمع في فترات الحقة

    2,948,179 (1,670,303)  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

  ───────── ─────────    

 دق يتم أو  يتالرة ملة األخرى للفتشاالت رادااإليائر( )الخسي صاف 

    2,948,179 (1,670,303)  لمجمع ا تم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المرحلي المكثفي

  ───────── ─────────    

 بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف
       لمجمع:ا

مة يلقرجة بافي أسهم مدت راماالستث يرات في القيمة العادلةتغال

        - (16,874)    خرىت الشاملة األاإليرادا لال ة من خلالعاد

  ───────── ─────────    

تم إعادة تصنيفها إلى بيان ن يي لالتالشاملة  الخسائرصافي 

        - (16,874)  في فترات الحقةالمجمع الدخل المرحلي المكثف 

  ───────── ─────────    

    2,948,179 (1,687,177)  فترةالشاملة األخرى للادات رياإل)الخسائر(  اليإجم

  ───────── ─────────    

    4,619,247 (686,449)  فترةالشاملة للاإليرادات  )الخسائر( إجمالي

  ═════════ ═════════    

       الخاص بـ: 

    4,907,240 287,904  مساهمي الشركة األم 

    (287,993) (974,353)   رةسيطغير المالحصص   

  ───────── ─────────    

  (686,449) 4,619,247    

  ═════════ ═════════    



 

 

 بعةاتها التارك. وشش.م.ك.ع ةدمتحلعقارات اشركة ال
 

 

 ثفة المجمعة.المالية المرحلية المكالمعلومات تشكل جزًءا من هذه  15إلى  1رفقة من ت المإن اإليضاحا
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  قق(ر مد)غي معالمجالمرحلي المكثف  ملكيةلابيان التغيرات في حقوق 
 2021مارس 31لفترة المنتهية في ل

 
 رأس  
 المال

 عالوة  
 سهم  إصدار أ 

 احتياطي 

 اجباري  
 يطاتياح 
 تياري اخ 

 أسهم  

 نةخزي
 ي ياطاحت

 أسهم خزينة  
  احتياطي

 آخر   

يرات  تغال
ي  لمتراكمة فا

 القيمة العادلة 

 احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
   فائض

 دة التقييمإعا
 أرباح  
 ع الفرعي  جموالم ة مرحل

 الحصص 
 غير 

 المسيطرة  
 مجموع 

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار دين ي يتكودينار   دينار كويتي دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  ي يتدينار كو دينار كويتي  تي دينار كوي 
               

 2021يناير  1كما في 
 

118,797,442  15,550,698 20,511,526  2,582,767 (14,478,743)  491,325   (16,357,247) (2,010,720) (10,783,991) 37,923,038 23,871,500 176,097,595 20,141,937 196,239,532 

               

 1,000,728 (130,783) 1,131,511 1,131,511     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة( الفترة ربح )

ى أخرخسائر شاملة 

 (1,687,177) (843,570) (843,607)     -     - (826,733) (16,874)     -     -     -     -     -     -     - للفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

اجمالي )الخسائر( 

 (686,449) (974,353) 287,904 1,131,511     - (826,733) (16,874)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  تااداإلير

تحويل استهالك ارض 

     -     -     - 73,352 (73,352)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ى ملك حر ومبن
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

مارس  31كما في 

2021 
 

118,797,442  15,550,698 20,511,526  2,582,767 (14,478,743)  491,325   (16,357,247) (2,027,594) (11,610,724) 37,849,686 25,076,363 176,385,499 19,167,584 195,553,083 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

               

 
 رأس  
 المال

 عالوة  
 إصدار أسهم  

 احتياطي 

 اجباري  
اطي تياح 

  رياختيا
 أسهم  

 نةخزي
 ي ياطاحت

 أسهم خزينة  
  احتياطي

 آخر   

يرات  تغال
ي  لمتراكمة فا

 القيمة العادلة 

 احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
   فائض

 دة التقييمإعا
 أرباح  
 ع الفرعي  جموالم ة مرحل

 الحصص 
 غير 

 المسيطرة  
 مجموع 

 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار دين ي يتكودينار   دينار كويتي دينار كويتي  كويتي دينار  تي يوك دينار يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  

               

 23,605,681  186,914,694  39,526,685  38,559,952  (16,839,291)  (1,430,420)  (16,357,247)  491,325  (14,478,743) 2,582,767  20,511,526 15,550,698 118,797,442 2020يناير  1كما في 

 

210,520,375 
               

 1,671,068 2,696 1,668,372 1,668,372     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 أخرىشاملة  داتراإي

 2,948,179 (290,689) 3,238,868     -     - 3,238,868     -     -     -     -     -     -     -     - للفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 اإليراداتلي مااج

 4,619,247 (287,993) 4,907,240 1,668,372     - 3,238,868     -     -     -     -     -     -     -     -  )الخسائر( الشاملة للفترة

ارض تحويل استهالك 

     -     -     - 69,934 (69,934)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ملك حر ومبنى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

مارس   31كما في 

2020 118,797,442 15,550,698 20,511,526 2,582,767 (14,478,743)  491,325  (16,357,247)  (1,430,420) (13,600,423) 38,490,018 41,264,991 191,821,934 23,317,688 215,139,622 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 وشركاتها التابعةع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
 

 

 عة.فة المجملية المكثرحالم المالية تالومعهذه الم جزًءا من تشكل 15إلى  1ن م المرفقة احاتن اإليضإ
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  )غير مدقق( المجمع لي المكثفمرحال بيان التدفقات النقدية
  2021مارس 31للفترة المنتهية في 

   

 ةنتهيالم رهشأ ةالثالث
 رس ما 31 في 

  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  احإيض 

      التشغيلأنشطة 

 1,671,068 1,000,728    ترةالف ربح

      ديالت لـ:تع

 873,349 1,319,925  استهالك 
 193,819 34,744 7 أخرى   يةصافي خسائر تشغيل

 (65,112) (58,164)  ائدفو إيرادات

 14,525 37,480  قارات للمتاجرة  ن بيع عة مخسار

 33,148 3,297    أخرىتشغيلية غير  اتإيرادصافي 

 3,757,165 2,894,282  ويل تكاليف تم

 (310,039) (549,548)  حصة في نتائج شركات زميلة  

 (819,691)     -  قضية قانونية مخصص  رد

 109,005 204,600    مكافأة نهاية الخدمة مصروف

  ───────── ───────── 

  4,887,344 5,457,237 

    :  التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 703,011 (4,395,344)    ما وموجودات أخرى ومدفوعات مقدمدينون 

 3,012,284 61,314  رة  للمتاجعقارات محتفظ بها 

 (2,266,669) 2,623,975  دة دائنة أخرى  رص أ ة وروفات مستحق دائنون ومص

 (157,867) (125,761)  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة  

  ───────── ───────── 

 6,747,996 3,051,528  التشغيل   أنشطةصافي النقد الناتج من 

  ───────── ───────── 

    االستثمار  أنشطة

 (16,392)     -  ركة في عقارات استثمارية  صافي الح

 349,047 49,861  ة يلزم  قرض الى شركةصافي الحركة في 

     - 247,881  استثمارية المحصل من بيع عقارات 

 (439,299) (141,575)  دات  كة في الممتلكات والمعصافي الحر

 16,212 6,835  فوائد مستلمة  

     - 745  مستلمة   أرباحتوزيعات  تادااير

  ───────── ───────── 

 (90,432) 163,747  االستثمار   ةشط أن  ي(ف ج من )المستخدمصافي النقد النات 

  ───────── ───────── 

    التمويل  أنشطة

 7,083,942 2,500,000  تحمل فائدة  فالمحصل من قروض وسل 

 (5,205,158) (590,705)  سداد قروض وسلف تحمل فائدة  

 (2,789,336) (1,777,916)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  ───────── ───────── 

 (910,552) 131,379  التمويل  أنشطةلناتج من )المستخدم في( لنقد اا فياص

 (1,719,433) (25,796)  تحويل عمالت أجنبية  تعديالت 

  ───────── ───────── 

 4,027,579 3,320,858  النقد المعادل صافي الزيادة في النقد و

    

 (3,238,181) 9,033,321  ادل في بداية الفترة  والنقد المع دالنق

  ───────── ───────── 

 789,398 12,354,179 4 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

  ═════════ ═════════ 



 لتابعةوشركاتها اشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةالمعلومات الما إيضاحات حول

  2021رسما 31في  رة المنتهيةلفتل
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 معلومات حول الشركة - 1
 

تأسست في دولة الكويت بموجب  مةعاهي شركة مساهمة  ("الشركة األم") ع.ش.م.ك. دةالمتح العقاراتركة ش إن

سجل هو الم األم ةكرشب المكت وانعن إن .ة الكويترصبووهي شركة مدرجة في  1973 ةسن مرسوم أميري صادر

 .لكويتة ادول 13023 ،الصفاة 2232د صندوق بري
 

 ما يلي: في (وعة"مجم"ال)ابعة لتا هاوشركاتاألم لرئيسية للشركة نشطة اتتمثل األ
 

 والمباني. ئجاراألراضي ستوا ارالعقارية وعلى األخص شراء وبيع وإيج فـة األعمالالقيـام بكا 

 أو نقدا  العقارات يعوب رغيالاسطة باشرة أو بوا موالعامة وتنفيذه ة الخاصةاريلعقت اوعاشرموال بانيإقامة الم

 خارجها. أو ت كويال  داخل في اءسوتها أو تأجيرها قسيط وإدارتبال

  نادق في الكويت وفي الخارج.  لفا وتشغيلإنشاء 

 الخارج.  الكويت وفي  فيير إدارة عقارات الغ 
 

قبل من  2021مارس 31ي ف ةيتهمنرة المجموعة للفتلل المكثفة المجمعةالمرحلية ية مالال ماتعلوالم صدارصريح بإالتتم 

 .------خ بتاريركة األم س إدارة الشمجل
 

(، وهي شركة مدرجة  ى"كبر )"الشركة األم ال ع.ش.م.ك. شاريع الكويت القابضةإن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة م

  كويت.لابورصة في 
 

المدققة   الية المجمعةلمنات االبياباعتماد  2021أبريل  28يخ اربتعقدة لمنن االسنوية للمساهمي الجمعية العمومية تمقا

من مجلس إدارة الشركة األم بشأن عدم توزيع أي  ةالمقدم والتوصية 2020ديسمبر  31منتهية في ة النسموعة للللمج

 (.شيء ال: 2019ر بمديس 31حة )ات أرباح أو أسهم منيعتوز
 

 اسبية للمجموعة والتغيرات في السياسات المح اإلعدادأساس  - 2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

ً لمعيار المة للمجموعفة المجمعة المكث ليةمرحاللية ماالومات لمعال تم إعداد   رير الماليالتق" 34لدولي حاسبة اطبقا

 ". المرحلي
 

 ةيلالمانات ايلبرض الع ةال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم المكثفة المجمعة الية المرحلية ومات المعلالمإن 

وية سنال جمعةلية الملبيانات المابا رنةمقتيها ويجب االطالع عل ة ليامر القاريلتل دوليةال ييرالمعدة طبقا للمعا ملةالكاالمجمعة 

  .2020ر يسمبد 31 للمجموعة للسنة المنتهية في
 

لمكثفة ية المرحلية ا لاالم تلوماعمضمن ال دلاعالعرض ل ترى اإلدارة أنه تم إدراج كافة التعديالت التي تعتبر ضرورية ل

ديسمبر  31 في تهيةالمنة نسوقعها للتائج التي يمكن تعن الن ال تعبر بالضرورة ليةرحالمفترة لل تشغيلال ائجإن نت المجمعة.

2021 . 
 

 مطبقة من قبل المجموعة التعديالت الو تفسيراتالوجديدة ال ييراعمال 2.2
 

اد  في اعد تبعةالملك ثفة المجمعة مماثلة لتالمرحلية المك ةلماليات اموعداد المعلإ فين السياسات المحاسبية المطبقة إ
الجديدة السارية  بيق المعاييرتطاء باستثن 2020ر ديسمب 31ية في للسنة المنته مجموعةوية للعة السنمجمنات المالية اليابال

لم   أخرى صدرت ولكن تتعديالأو  تار أو تفسير. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايي2021يناير  1كما في 
 تسر بعد. 

 

ية لية المرحللمالومات الى المعوليس لها تأثير ع 2021عام  مرة فيول رات األخرى أليسفتلت واديالتعلاد من عديال تسري
 لمجموعة.مكثفة المجمعة لال
 

ر المحاسبة اعي، وم9ة لدولي للتقارير المالياى المعيار تعديالت عل: 2المرحلة  - حلمعدالت الربي المعيار اإلصالح
 المعيار الدولي للتقارير المالية ، و4 لماليةالمعيار الدولي للتقارير ا، و7 تقارير الماليةلالمعيار الدولي لو، 39الدولي 

16 
ة المجمعة عندما يتم استبدال معدل الربح  لى البيانات الماليات عيرالتأثامل مع مؤقتة تتع إعفاءاتيالت عدالت دمتق

 . رتقريبا من المخاطدل البديل الخالي المعروض بين البنوك بالمع
 



 لتابعةوشركاتها اشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةالمعلومات الما إيضاحات حول

  2021رسما 31في  رة المنتهيةلفتل
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 )تتمة(اسبية للمجموعة المحوالتغيرات في السياسات  اإلعدادأساس  - 2
 

 )تتمة(  مطبقة من قبل المجموعةالتعديالت الو تفسيراتالوة جديدال معاييرال 2.2
 

دولي ر المحاسبة الاعي، وم9ة لدولي للتقارير المالياى المعيار تعديالت عل: 2المرحلة  - حلمعدالت الربي المعيار اإلصالح
 )تتمة( 16 ماليةي للتقارير الولالدالمعيار  ، و4 المعيار الدولي للتقارير الماليةو، 7 تقارير الماليةالمعيار الدولي للو، 39

  تية:تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآل
 

  اإلصالح عملية  لاشرة خالبم المطلوبةية ي التدفقات النقدرات فالتغيأو  التعاقديةالتغيرات الذي يتطلب المبرر العملي  

 سعر الربح بالسوق. ة في ركالحالمتغير بما يعادل عر الفائدة عها كتغييرات في سبحيث يتم التعامل م

 توثيق دون وقف عالقة التحوط. ية التصنيفات والصالح ايبور لتغطإطار إالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

  الخالية   األداةنيف فصلة عندما يتم تصحددة بصورة منالمتطلبات الم ءمن ضرورة استيفاللشركات  مؤقت ءفاإعتقديم

 اطر. مخال المخاطر كبند تحوط تقريبا من
 

استخدام  مجموعة. وتنوي المجموعة ثفة المجمعة للالمعلومات المالية المرحلية المككن لها تأثير على عديالت لم يهذه التإن 

 لمفعول. تصبح سارية ا امدترات مستقبلية عنت العمليات في فالمبررا
 

 خرى  وجودات أعات مقدما وممدينون ومدفو     - 3

 
 مارس 31

2021 

 ة()مدقق
 ريسمبد 31

2020 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي تيوير كنادي 
    

 49,154,744 48,224,761 53,452,286 ن مدينو

 1,394,345 2,551,581 2,521,479 إيرادات تأجير وضيافة مستحقة 

 4,322,844 2,007,636 1,973,513 (11المستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 960,411  707,687 883,651 ما مقدت مدفوعا

 5,715,138 5,890,349 4,943,727 أخرى   ةنمديدة أرص
 ───────── ───────── ───────── 
 63,774,656 59,382,014 61,547,482 

 (5,144,972) (5,901,167) (5,898,462) متوقعة الن ئتمااالمخصص خسائر 
 ───────── ───────── ───────── 
 57,876,194 53,480,847 56,402,510 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 ر االئتمان المتوقعة:ص خسائصخما يلي الحركة في ميف
 

مارس  31المنتهية في   أشهر ثالثة  ل ا    

  2021 
 دينار كويتي

 2020 
 تيدينار كوي

   

 5,102,800 5,901,167 يناير 1كما في 

 127,575     - للفترة ةعقلمتون اتماخسائر االئ

 (43,524)     - شطب

 (41,879) (2,705)   أجنبية تعمال تحول وقفر
 ───────── ───────── 

 5,144,972 5,898,462 مارس 31كما في 

 ═════════ ═════════ 

 



 لتابعةوشركاتها اشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةالمعلومات الما إيضاحات حول

  2021رسما 31في  رة المنتهيةلفتل
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 المعادلوالنقد  النقد - 4

 
 مارس 31

2021 

 )مدققة(
 ربديسم 31

2020 
 مارس  31

2020 

 ر كويتينادي ييتكوار دين يتير كودينا 
    

 11,158,166 11,284,698 11,261,909 ندوق صوفي ال نوكى البلد نقد
 368,869 327,771 2,073,885 أشهر( ثالثةإلى  ن يومة األجل )مودائع قصير

 

───────── ───────── ───────── 

 11,527,035 11,612,469 13,335,794 نقد وودائع قصيرة األجل
ض وسلف )مدرج ضمن قرو البنكى لد فومكش حسابقصاً: ان

 (10,737,637) (2,579,148) (981,615) ائدة(ف حملت
 

───────── ───────── ───────── 

مكثف لي الوالنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية المرح النقد

 789,398 9,033,321 12,354,179 المجمع
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ، كويتي دينار 1,941,655 :2020 ديسمبر 31ر كويتي )نادي 4,449,432غ بمبلاالجل قصيرة  ئعاود النقد وإن ال

   (. 11يضاح ينار كويتي( مودعة لدى أطراف ذات عالقة )إد 1,240,306 :2020 مارس 31و

 
  تحمل فائدة قروض وسلف - 5

 

 مارس 31
2021 

 ار كويتي ندي

 )مدققة(
 سمبردي 31

2020 
 دينار كويتي 

 ارس م 31
2020 

 دينار كويتي 
    

      الشركة األم

 80,870,672 25,017,526 19,698,471 ل متداو
 104,124,275 154,807,160 160,219,634  غير متداول

 ───────── ───────── ───────── 
 179,918,105 179,824,686 184,994,947 
 ───────── ───────── ───────── 

    عة الشركات التاب

 7,933,885 11,364,159 11,682,212 متداول 
 44,222,446 48,851,087 48,630,096  ولادمت رغي
 ───────── ───────── ───────── 

 60,312,308 60,215,246 52,156,331 
 ───────── ───────── ───────── 

 240,230,413 240,039,932 237,151,278 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 أسهم خزينة - 6

 
 مارس 31

2021 

 ()مدققة
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 
    

 113,669,873  113,669,873  113,669,873  الخزينة همعدد أس
 %9.568 %9.568 %9.568 صدرة لما النسبة المئوية لألسهم

 6,592,853  5,342,484  5,558,457  ر الكويتيدينالاالقيمة السوقية ب
 14,478,743  14,478,743  14,478,743  بالدينار الكويتي ة لفتكلا

 



 لتابعةوشركاتها اشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةالمعلومات الما إيضاحات حول

  2021رسما 31في  رة المنتهيةلفتل
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 أخرى يةتشغيل خسائر صافي -7

 
 ية في منتهر الأشه ثةالثال

   مارس  31

 
 2021 

 دينار كويتي
 2020 

   ر كويتينادي
     

   (66,000) (66,000) ةمستأجرنة عقارات مخصص صيا

   (127,575)     -  وقعةخسائر االئتمان المتمخصص 

       - 30,511 ربح بيع عقار استثماري

   (244) 745 استثمار (خسائر) إيرادات
 ───────── ─────────   

 (34,744) (193,819)   

 ═════════ ═════════   
 
 رى  غير تشغيلية أخ إيرادات صافي -8

 
 ية في منتهر الأشه ثةالثال

   مارس  31

 
 2021 

 يدينار كويت
 2020 

   دينار كويتي
     

   (20,921) (27,619) موجودات غير ملموسة  إطفاء

   102,861 87,679 أخرى   إيرادات

   (5,252) 24,322 أجنبية ل عمالت ربح )خسارة( تحوي
 ───────── ─────────   

 84,382 76,688   

 ═════════ ═════════   
 
 ائبالضر - 9

 
 ية في ر المنتهأشه الثالثة

   مارس  31

 
 2021 

 ر كويتيانيد
 2020 

   يتير كودينا
     

       -     - للتقدم العلمي لكويتحصة مؤسسة ا

       - 28,259 نية ضريبة دعم العمالة الوط

       - 12,006 الزكاة
     

     جنبيةضرائب على الشركات التابعة األ

    22,222  2,910 ية  ريبة حالضفات مصرو

   60,602 36,169 لةجؤممصروف ضريبة 
 ───────── ─────────   

 79,344 82,824   
 ═════════ ═════════   

 

  والمخففة  ألساسيةاالسهم  ربحية - 10
 

لى المتوسط ة األم عكشرلمي اص بمساهالفترة الخا ربح)خسارة(  قسمةبية األساسالسهم ربحية ة( )خساريتم احتساب 
    .خزينةناقصاً أسهم ال ةالفترل القائمة خال لعدد األسهم المرجح

 

ساهمي الشركة األم على المتوسط بم صالخاالفترة  ربح)خسارة(  قسمةبففة مخال السهمربحية  )خسارة( تسابيتم اح
تحويل  دإصدارها عن ة التي سيتمسهم العادياأل دلعد مرجحالزائداً المتوسط  ترةالفألسهم العادية القائمة خالل لعدد ا جحالمر

م إصدارها بموجب ن قائمة تم للموظفيسهأ ءت شراخيارا ماأل ركةلشا  ن لدىاكين. فظو سهم للماألرات شراء كافة خيا
  .ربحية السهم)خسارة( تأثير مخفف على  لهاليس  يوالتسهم للموظفين، األشراء  اتامج خيارنبر



 لتابعةوشركاتها اشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. 
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةالمعلومات الما إيضاحات حول

  2021رسما 31في  رة المنتهيةلفتل
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 تتمة()والمخففة  ألساسيةا لسهما ربحية - 10
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

 

 2021 
 كويتي دينار 

 2020 
 كويتيار دين

     :ساسية والمخففةألا ةربحي

 1,668,372 1,131,511  ماألكة لشرا ميمساهخاص بالفترة ال ربح
 

═══════════ ═══════════ 

 سهم سهم  
   عدد األسهم القائمة:

  1,187,974,420  1,187,974,420 لمرجح لعدد األسهم المدفوعة اوسط المت

 (113,669,873) (113,669,873) أسهم الخزينة  عددالمرجح لسط المتو
 

─────────── ─────────── 
 1,074,304,547 1,074,304,547 القائمة سهم جح لعدد األرط الممتوسال
 ═══════════ ═══════════ 

 1.55 1.05  فلس(مخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم )ية والسساألالسهم ا ربحية
 

══════════ ═══════════ 
 

هذه   بإصدارالمجمعة وتاريخ التصريح ة معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ البيانات المالي أيلم يتم إجراء 

 والمخففة.  األساسيةهم ة السيربح إدراج إعادةمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ما قد يتطلب لمعلوا

 
 



 
  ةتابعركاتها الش. و ع ة ش.م.ك.ات المتحدالعقارشركة 

  

  لمرحلية المكثفة المجمعة (غير مدققة) لية امعلومات المات حول الإيضاحا
  2021 مارس  31كما في 
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  قةأطراف ذات عالمعامالت مع   - 11
 

يمثلون التي  شركات  الة وليا للمجموعاإلدارة العي  موظفولس اإلدارة  اء مجوأعض  ينالرئيسي  ينساهملمى وا لكبراألم ا  ركة الشي  قة أذات عال  طرافمع أالقائمة    تالالمعام  معامالت تلكال  هذهتمثل  
 يلي:   ي كماقة هذات عالطراف مع أ لمعامالتا و ة األم. إن األرصدةشركال  المعامالت من قبل إدارةوشروط هذه  ياسات تسعيرعلى سافقة . يتم الموان لهيسيي رئالن المالكي

  
 

 
  ة  لشرك ا
م الكبرى ألا

  أطراف أخرى 
 ذات عالقة 

  ارس م 31
2021  

  (مدققة) 
  2020 ديسمبر  31

  مارس  31
2020  

  تي دينار كوي  ي كويتنار  يد  دينار كويتي  تيكوي رنادي دينار كويتي 
       المجمع  لي المرحلي المكثفركز المابيان الم
 1,240,306 1,941,655 4,449,432 4,449,432    -  )4اح(إيضاألجلقصيرةعئدانقد وو

ًمقدفوعاتمدينون وم  4,322,844  2,007,636 1,973,513 1,973,513    -  )3حوموجودات أخرى (ايضادما
 17,266,100  21,536,212 20,454,602 20,454,602    -  لةقرض إلى شركة زمي

 161,894 121,700 122,580122,580   -    لة األخرىمالشاراداتاإليلن خاليمة العادلة مقلباموجودات مالية مدرجة
 4,167,354  3,391,139 3,520,515 3,178,600  341,915  ة أخرىدائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائن

 64,159,033  75,513,903 76,300,000 76,300,000    -  حمل فوائدقروض وسلف ت
  

  مارس   31ي هية فالمنت ر أشهالثالثة     

 
  أطراف أخرى 

  2020  2021  ذات عالقة  
    

  ي دينار كويت  كويتي دينار   ي ر كويتنادي
     المرحلي المكثف المجمعبيان الدخل

  600  127,873 127,873   تأجيرإيرادات المجمل
  305,027   302,776  302,776  اوالت وخدماتإيرادات مق

  171,534  178,054 178,054   رىإيرادات تشغيل أخ
  21,988   131,965  131,965  اتعقارتشغيلفتكالي

  64,796   94,352  94,352  رية صروفات عمومية وإدام
  43,183   51,326  51,326  يرادات فوائدإ

  674,390   612,315  612,315  ليف تمويلتكا
  



 حدة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةعقارات المتشركة ال
 

 ر مدققة()غي جمعةلمالمكثفة اة لمرحليمالية اول المعلومات الإيضاحات ح

 2021 ويوني 30ما في ك
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 قة )تتمة(ت عالراف ذاطمعامالت مع أ       -11
 

 علياال ظفي اإلدارةموت افآكم  

  
  المنتهية في أشهرثة ثالال

 مارس  31

  2021 2020 

 كويتي دينار ينار كويتيد  
    

 176,171    137,173   ألجل للموظفينيا قصيرة ااومز رواتب

 21,597  8,612   اية الخدمة  مكافأة نه
  ─────────── ─────────── 

  145,785 197,768 
  ═══════════ ═══════════ 

 

 اعات  القطومات علم -12
 

قييم األداء. يتم أن توزيع الموارد وتشت بااتخاذ قرار بصورة منفصلة بغرضلقطاعات لديها دارة نتائج تشغيل ااقب اإلتر
  ي الجدول أدناه.ل كما هو موضح فو خسائر التشغيداً إلى أرباح أالقطاع استنا ءتقييم أدا

 

 قطاع.بال مباشر بشكلعلقة متصروفات الات والمداالقطاع اإليرئج نتا تتضمن
 

 ها:نالتقارير ع  تية القابلة لرفععات التشغيل اآللدى المجموعة القطا
 

 من تأجير العقارات.عمليات التأجير: يتض 
  وفندق  دونبحم فندقو ونهيلترينا وفندق من قبل فندق ما لضيافة المقدمة: يتضمن خدمات امليات الفنادقعأنشطة

 . صاللة
 ات.العقار بيع وإعادةراء ضمن شيتعقارات: تجارة ال 

 اف  طرأاإلنشاءات التي يتم القيام بها نيابة عن  تاوالمقمن  ألخرىواألنواع ادنية الم المقاوالتمن : يتضالمقاوالت

 أخرى. 

 ير.نيابة عن الغ لعقاراتا ولشركة قارات المملوكة لالعمات عقارات: تتضمن صيانة وإدارة خد 
 ير العقارات. تطولق بن ما يتعات: يتضمارقتطوير ع 

 

 :غيل بالمجموعةشالت تعالقة بقطاادات واألرباح المتعات حول اإليرلومعتالي مدول الجلايعرض 
 

مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثة    مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثة    

  

يرادات إ
 عقطاال

 إجمالي 
 نتائج القطاع ربح القطاع

إيرادات 
 اعقطال

 إجمالي 
 ائج القطاعنت اعربح القط

  2021 2021 2021 2020 2020 2020 

 ر كويتيدينا كويتيدينار  كويتيار ندي يتينار كويد دينار كويتي دينار كويتي  
        

 4,009,396 3,812,632 5,962,423 3,116,222  3,418,236 5,552,295   أجيرعمليات الت

 (413,470)  92,464 3,335,062  (816,636)  (642,101) 1,469,070   الضيافة  لياتمع

 (88,859) (14,525) 2,974,259  (69,525)  (37,480) 81,688   اراتالعقتجارة 

  المقاوالت

 

11,364,741  1,282,019  1,165,306 
 

18,900,110  1,717,250  1,610,261 

 310,776  614,700 4,008,486  611,636  828,180 4,970,475   اراتدمات العقخ

 (23,654)     -    -  (104,053)      -     -   ير العقاراتتطو

بين  ااالستبعادات م

 16,064 (81,385) (751,248) 173,376  (66,935) (689,942)   عاتاالقط
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,420,514 6,141,136 34,429,092 4,076,326 4,781,919 22,748,327  عاإيرادات ونتائج القط

 (723,615)   (737,367)    * داريةإمصروفات 
 (2,943,007)   (2,258,887)    يف تمويل*لتكا
 (82,824)   (79,344)    رائب*اليف ضتك

    ─────────   ───────── 

 1,671,068   1,000,728     الفترة ربح
    ═══════   ═══════ 
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  )تتمة( معلومات القطاعات  -12
 

مركزية ال ةشركالوع من النشاط يتم القيام به من قبل إدارة نا الألن هذلقطاعات نظراً كاليف على اذه التتوزيع ه* لم يتم 

 تدار على مستوى المجموعة.والتى 
 

 اإليرادات  توزيع حولات معلوم

   عة:مجموال تإيرادالي توزيع تايعرض الجدول ال

 
  المنفذةدمات الخ  المنفذة اتدمالخ 

  يرادات اإلب  ت االعتراف قيتو 
على مدار 

 الوقت

قطة عند ن
 حددةمنية زم

 اإلجمالي

2021 

على مدار 
 الوقت

عند نقطة 
 زمنية محددة

 اإلجمالي

2020 
 نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتييناد يدينار كويت دينار كويتي 

       س مار 31

 5,962,423 646,954 5,315,469 5,552,295  543,779  5,008,516  أجيرتليات العم
 3,335,062 3,335,062     - 1,469,070  1,469,070      -  فة الضيا ملياتع

 2,974,259 2,974,259     - 81,688  81,688      -  تجارة العقارات
 18,900,110     - 18,900,110  11,364,741      -   11,364,741  والتالمقا
 4,008,486     - 4,008,486 4,970,475      -  4,970,475  لعقاراتا تخدما

بين  مااالستبعادات 

 (751,248)     - (751,248) (689,942)      -  (689,942)  القطاعات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

ادات الناتجة من إجمالي اإلير 
 34,429,092 6,956,275 27,472,817 22,748,327 2,094,537 20,653,790 ءعمال العقود مع ال

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

  )مدققة(  
 مارس  31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2021 2020 2020 

 دينار كويتي يتيكو دينار ار كويتيدين 

    الموجودات:

 241,487,283  225,095,626  223,400,469  عمليات التأجير

 138,286,906  132,467,251  132,070,210  الضيافة  ملياتع

 63,258,660  57,350,092  57,290,786  لعقاراتتجارة ا

 46,922,138  51,264,066  53,990,450  المقاوالت

 10,367,659  18,880,904 21,068,348  اتخدمات العقار

 99,958,315  106,070,990  106,005,903  ر العقاراتتطوي

 31,376,316  29,134,092 30,316,319  غير موزعة

 (6,359,678)  (12,202,967)  (12,717,541)  لقطاعاتبين ا ااالستبعادات م
 ───────── ─────── ───────── 

 625,297,599  608,060,054 611,424,944 وداتالي الموجإجم
 ═════════ ═══════ ═════════ 

 

    لمطلوبات:ا

 164,496,294  151,754,526  150,923,969 عمليات التأجير

 85,378,030  86,330,294  86,043,679 لضيافة ا ملياتع

 38,556,368  29,744,085  29,725,856 تجارة العقارات

 57,966,512  66,311,039  68,972,945 تمقاوالال

 8,252,178  20,630,096  23,292,911 ات العقاراتخدم

 45,102,479  49,758,483  49,371,352 تطوير العقارات

 11,255,001  7,932,084  8,187,444 غير موزعة

 (848,885)  (640,085)  (646,295)  بين القطاعات االستبعادات ما
 ───────── ─────── ───────── 

 410,157,977  411,820,522 415,871,861 لمطلوبات الي اإجم
 ═════════ ═══════ ═════════ 
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 ملة محت تلوباامات رأسمالية ومطالتز - 13
 

 ومطلوبات محتملة ليةرأسماات مالتزا

ي تثمارار اسق بعقبلي فيما يتعلتقالي مسأسمر قموعة عقود إنشاءات مع أطراف أخرى وبالتالي التزمت بانفاأبرمت المج

ر دينا 536,023 :2020مارس 31و تييدينار كو 79,794: 2020ديسمبر  31ار كويتي )دين 79,531 مبلغء بنشاقيد اإل

ي تدينار كوي 250,117 :2020ديسمبر  31)دينار كويتي  249,576 بمبلغ ر محتفظ به للمتاجرةبعقا علقتي( وفيما يتيكو

  تي(. ر كويدينا 5,949,976 :2020 مارس 31و
 

رى ناتجة ضمن ت وأمور أخاالفعلق بكفاالت بنكية وكمطلوبات محتملة فيما يتان لدى المجموعة ، ك2021مارس 31 في

 مارس 31دينار كويتي و 11,763,951 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,599,630 غلمبال الطبيعي بمعاأل سياق

   ات مادية.لتزامنها انتج عال يتوقع أن تو يتي(ار كويند 10,918,617 :2020
 

 اوى قضائيةدع
 

هم سلى بيع بعض األع ص( تناألغا )" المشتري"مع عائلة  يةقبإبرام اتفا 2014ريل أب 16المجموعة بتاريخ  تقام (أ

 تزاماتهبال مشتريال يفي لم . ولكن(لالستثمار العقارية )ش.م.م.( )" منازل"( شركة منازل المتحدة)شركة تابعة في 

 .  ألغامبرمة من قبل عائلة االتفاقية البما يخالف شروط ا عةجمولمللشراء ا مقابل ادبسد ةالمتعلق
 

يتعلق بتلك المنازعة للمطالبة   ازل فيماى منن لدساهمين اآلخريلماعة وية ضد المجموقضائ عدة دعاوى فعتم ر

صالح  درجة ل درة عن محاكم أولنت األحكام الصا بقة، كاالسوات ا ازل. وخالل السنشركة من مأسهبحقوقهم في 

جة  در أول درة عن محاكمالصا اء األحكاملغ، تم إالسابقة. ولكن خالل السنة نازلمل خرينوالمساهمين اآل عةجموالم

تم تعليق عملية تحويل األسهم  .% في شركة منازل71.3حصة ملكية المجموعة بنسبة يز بشأن لتميمة امن قبل محك

 الحكم في الدعوى القضائية. ين صدورحل

 

يز محكمة التميالصادر عن ذ عقود البيع بالبطالن ومدى صحة ونفا فإن الحكمي لدى المجموعة، ستشار القانونلموفقا ل

دة إعام يتقد  على ذلك، لة. عالوةسها في قضايا مماثنف التمييزة قة الصادرة عن محكمساباألحكام الع مارض يتع

ائق التي تم زييف الوثأدلة كافية على توعة ترى وجود جمئية حيث أن الميشمل األحكام النهالحكم الذي اي النظر ف

عن  حكام الصادرة الحكم ببطالن األ ف يتموني أنه سونالقار لمستشاالي يرى امقابل، وبالتجانب الطرف التقديمها من 

 محكمة التمييز.
 

 2021مارس 31ي ف ينار كويتي كماد 1,982,349بمبلغ  سارة مؤقتةخل دارة بتسجياإلت ام، قكرغم من ذلوعلى ال

 31ي، ويتدينار كو 1,982,349: 2020بر ديسم 31نازل )ي حصة الملكية في شركة ممحتملة ف والمتعلق بخسارة

 تأثير ماديمر ألا هذاللن يكون  جموعة أنهتشار القانوني للم(. ويرى المستيدينار كوي 1,982,349: 2020مارس

 .  مجمعة المرفقةالرحلية المكثفة علومات المالية المسي على المكع
 

شركة   ة فيكين حصة الملهري مخسارة جزء جوة، بالرغم من مستشار القانوني للمجموعووفقا لل فضال عن ذلك،

 مة.نظراً ألن األمر محل تنازع أمام المحكزل ة على شركة منامر سيطرة المجموع، تستمنازل
 

 31: ال شيء، و2020ديسمبر  31) 2021مارس 31 تهالكها بالكامل كما فيسدات تم اجووجموعة مى الملد (ب

ض العقارات بع نشاءال( (BOTوالتحويل ملك البناء والت( ما يمثل مشروعات بنظام : ال شيء2020مارس

 ةفتر وتم مدنة س 25ة مدة مبدئيمستأجرة من وزارة المالية ل يضارأى قطع ذه العقارات عله ناءرات"(. تم بعقا)"

د فترات االيجار وزارة المالية بمتقم بلة للتجديد، لم جار القااليدة اتهاء منات إضافية. بناءا على اسنو 10لى ر ااااليج

امت المجموعة برفع دعاوى  إضافي. ق ايجار لعقارات ودفع ا جموعة الخالءالم ة ضديت برفع دعوى قضائوقام

يجار اال فترةتجديد  القانوني، يحق للمجموعةللمستشار قا بجار. طياال د فترةجديلية لتزارة الماقضائية مضادة على و

ارات نظرا عقرة عمليات الإدا تولىتمازالت المجموعة ة مع وزارة المالية. ية للعقود المبرمالصلاءا على الشروط ابن

دات يرالعلى ا للحصوة في ا موعة المجنوني احقيايا امام محكمة التمييز. أوضح المستشار القا نظر القضتمرار الس

قارات جيل اإليرادات من العناءا عليه، تم تس. وبفعيل نقل الملكيةي ويتم تهائالن الحكم رجة من العقارات حتى يصدالنات

دينار  787,363 لمرحلي المكثف المجمع بمبلغالدخل ا ي بيانبل المجموعة فق تعلقة بها منالم شغيلتوتكاليف ال

دينار  568,346 :2020 مارس 31دينار كويتي ) 588,481و تي(ينار كودي 685,346 :2020 مارس 31ويتي )ك

 .  يتي( على التواليكو
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 )تتمة(حتملة م اتلية ومطلوبرأسمات التزاما - 13
 

 )تتمة( ائيةضوى ق دعا
 

قضائية ضد مقاول فيما زعة اة تابعة للمجموعة، بالدخول في منشرك (،مقفلةشركة الريف العقارية ش.م.ع. )مت اق (ج

ة لصالح المقاول وتم النتيج محكمة أول درجة، أعلنت 2019أبريل  29ن الطرفين. وفي بمطالبات وتعديالت بي يتعلق

، قامت 2020 رايرفب 2في  ة المرحلية المكثفة المجمعةماليلا معلوماتاليخ رالت حقاوعة والل المجمقبالطعن عليها من 

  هائي ضد المجموعة يلزمها بسداد مبلغقاول وتم إصدار أمر تحكيم نالح المصلحكم الصادر لييد امحكمة ثاني درجة بتأ

 السداد.   خريحتى تا %7بة سنة بفائدقاول وإلى الم( دينار كويتي 6,164,472ما يعادل مبلغ عماني )لاير  7,815,464
 

يمثل التزام  كويتي ردينا 7,122,141يمة ، بتسجيل التزام بق2019ديسمبر  31في عة كما قامت المجمو ،اليوبالت

  دينار كويتي يمثل التزام 1,712,917غ ام بمبلوالتز ل المجمعفي بيان الدخدينار كويتي تم تحميله  5,409,224بقيمة 

 .  ضمانحجوز الفي خطاب ضمان وممطالبة المجموعة  ثلبما يم سابقةلاوات لسنه في اتم تسجيل
 

 مما أدى ،مانيمليون لاير ع 8مع المقاول لقاء مبلغ بالتراضي  يةة تسوقامت المجموعة بتوقيع اتفاقيفي السنة السابقة، 

 ةلماليومات المعلا في تسجيله كويتي( تم دينار 819,691مبلغ عادل ي )ما  عمانيلاير 1,029,619مبلغ  إلى رد

 ". يةدعوى قضائ صصمخ "رد بند  ضمن المجمعة المرحلية المكثفة
 

 ات الماليةدوألعادلة لالقيمة ال  -14
 

 بين عه لتحويل التزام في معاملة منظمةلبيع أصل أو دف دلة على أنها السعر الذي سيتم استالمهايمة العم تعريف القيت

ستمرارية اً لمبدأ االوفقعمل ض أن المجموعة تافتراالعادلة هو ة القيم إن تعريف .قياسخ الق في تاريالسو المشاركين في

 لشروط مجحفة. بصورة جوهرية أو إتمام معاملة وفقاً  اأعماله تخفيض نطاق أوإلى التصفية ة  اجية أو حدون وجود أي ن
 

 المالية. بات ولمالية والمطلات اتتكون األدوات المالية من الموجود
 

 مالية: ة لألدوات الادلالع في تحديد القيمةخدمة راضات المستفتت واالالمنهجيا يا يلفيم
 

شراء  سوق أو أسعار الطة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في ال شأسواق نمتداولة في الوات المالية دلأللعادلة تتحدد القيمة ا

 ة.ليف المعاملكاخصم لتبدون أي  ،ئنة(الدا للمراكز  لطلباالمدينة وسعر اكز  للمتداولين )سعر الشراء للمر
 

ضمن هذه  تتقد  قييم.أساليب الت امعادلة باستخدالة د القيملة في أسواق نشطة، تتحدغير المتداو لية الماالنسبة لألدوات ب

 ةماثلمداة أخرى ية ألالالعادلة الحيمة وط تجارية بحتة أو الرجوع إلى القثة في السوق بشراألساليب استخدام معامالت حدي

 تقييم أخرى. ذج نما دية المخصومة أوالنق يل التدفقاتو تحل، أإلى حد كبير
 

  تقييم:لية واإلفصاح عنها حسب أسلوب الت الماة لألدواالقيمة العادل تالي لتحديدالي ل الهرمدوتستخدم المجموعة الج

 مماثلة. لوباتمطلنشط لموجودات و: أسعار )غير معدلة( في السوق ا1المستوى 

 رةإما بصوة عـادلة المسجلة ملحوظلى القيمة الي عجوهرذات التأثير ال تـهان جميع مدخالى تكوأخر: أساليب 2ى ولمستا

 مباشرة: و  رباشرة أو غيم

ات انتستند إلى البي أثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والذات ت اليب األخرى التي تستخدم مدخالت: األس3لمستوى ا

 .قالسو معروضة فيال
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 )تتمة( ليةات المادوألدلة لعاال القيمة  -14
 

 :   قيمة العادلةالس مي لقياهرب المستوى بالجدول السة العادلة حقيمبال دوات المالية المسجلةول التالي تحليل األيوضح الجد
 

 اإلجمالي  3ى المستو 1ى المستو 

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي 2021 مارس 31

إليرادات الشاملة ل ا ة من خال لعادل يمة ا الية مدرجة بالقم دات  و موج 
    رى:األخ 

 194,556     - 194,556 أسهم مسعرة

 3,170,224 3,170,224     - م غير مسعرةأسه 
 ─────── ─────── ─────── 
 194,556 3,170,224 3,364,780 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 ي لجمااإل 3ستوى الم 1المستوى  

 دينار كويتي كويتيدينار  كويتي ردينا 2020ديسمبر  31

ملة ت الشا ا خالل اإليراد العادلة من    يمة بالقموجودات مالية مدرجة 
    :األخرى 

  209,293      - 209,293 أسهم مسعرة

 3,185,168 3,185,168     - ر مسعرةم غي أسه 
 ─────── ─────── ─────── 
  209,293  3,185,168 3,394,461 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 اإلجمالي  3مستوى ال 1المستوى  

 يتيار كودين تيدينار كوي يتيدينار كو 2020 رسما 31

ل اإليرادات الشاملة العادلة من خال دات مالية مدرجة بالقيمة  و ج مو 
    األخرى:

  173,925      - 173,925 مسعرة  سهم أ 

  3,900,486  3,900,486     - ةمسعر  أسهم غير 
 ───────── ───────── ───────── 
  173,925   3,900,486   4,074,411  
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 دول الهرمي.ين مستويات الجاك أي تحويالت بل الفترة، لم يكن هنخال
 

ا فيه المستثمر ركاتاحة للشمالية مت ناتاث بيحدتخدام أصافي القيمة الدفترية باس مسعرة بطريقةال يتم تقييم األسهم غير

 ة.سيساالقيمة العادلة للموجودات األ يث يتم تحديدح
 

وق الملكية المرحلي المكثف التغيرات في حقالمجمع أو بيان الي المرحلي المكثف الم ركزالمثير على بيان سيكون التأ

المالية   راقلألوالعادلة  قيمةحديد الخدمة في تمستللة الصر ذات ارأ تغير في متغيرات المخاطجوهري إذا ط غيرالمجمع 

 %.5المسعرة بنسبة  غير
 

 :3لمصنفة ضمن المستوى ا  بالقيمة العادلةتن المالية المقاسة لموجوداي لتتاحي والختامقة المبلغ االفابمطفيما يلي 
 

 

 مارس 31
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 
 

 نار كويتيدي يكويتر دينا تيدينار كوي
    

 3,830,427 3,830,427 3,185,168 احييد االفتت الرص 
     - (580,300) (16,874) ى خر لشاملة األات ا جلة في االيراد مس الادة القياس  إع 

 70,059 (64,959) 1,930 )المبيعات(  تريات والتحويل المش ي  اف بنود أخرى تتضمن ص 
 ─────── ─────── ─────── 

 3,900,486 3,185,168 3,170,224 ي م لختا ا   الرصيد 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 تها التابعةكاك.ع. وشرة ش.م.ت المتحدعقاراشركة ال
 

 )غير مدققة( لمجمعةثفة اة المكلمرحليومات المالية اإيضاحات حول المعل

 2021مارس 31كما في 
 

 

 18 

 

 19- كوفيد وسفير تأثير  -15
 

 واألنشطة عمال ف األتوقإلى  مختلف المناطق الجغرافية حول العالم ما يؤديعبر  19-حة كوفيدئيستمر انتشار جا

عدد  ول العالم لية والنقدية حالهيئات الما أطلقتوقد  .لميةادية العاويثير عوامل عدم التيقن حول البيئة االقتصاالقتصادية 

 حة.  جائلل الشديدة السلبية التبعاتلتفادي المكثفة  اتءجرااإلمن 
 

للموجودات المالية وغير قتصادية الحالية على المبالغ المسجلة ت االذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلباأخ

تستمر . ومع ذلك متوافرةفي ضوء المعلومات الملحوظة ال  لإلدارة المسجلة تمثل أفضل تقييم بالغة. إن المالمالية للمجموع

ويخضع التأثير على البيئة  تلك التقلبات السوقية. إلى  لدفترية للموجوداتا لقيمةاسية تستمر حساالتقلبات في السوق كما 

  تظمة.ات ذات الصلة بصفة منأثيرتقييم مركزها والت ة دإعا المجموعة  تواصل وبناءا عليه،لألحكام، االقتصادية المتقلبة 

 




