
 

 

  
 

 
 

 

 

 ع.شركة العقارات المتحدة ش.م.ك. 

  وشركاتها التابعة 
 

 لمجمعة  ا المعلومات الماليـة المرحلية المكثفة 

 مدققة(  )غير 
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 المجمعةالمكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

 دارة اإل مجلس  أعضاءإلى حضرات السادة 

 ع. ش.م.ك. حدة لمتا ت شركة العقارا

  

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

التابعة )"المجموعة"( المرحليين المكثفين المجمعين   والدخل الشامل  الدخل  يوبيان  2022  يونيو  30كما في    ،وشركاتها 

به   وبياني    تينالمنتهي  أشهر   والستة  الثةلثا  تيرتفلالمتعلقين  التاريخ،  النقدية بذلك  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  التغيرات 

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن   المنتهية بذلك التاريخ. أشهر الستةرة لفت المتعلقين به  نيثفين المجمعمكالمرحليين ال

المعل هذه  المرحلية    اتموإعداد  الكثفملاالمالية  ل  معةمج ة  وفقاً  الدولي  وعرضها  المحاسبة  المالي    التقرير"  34معيار 

 ة المجمعة.ة المرحلية المكثفالمعلومات المالي هذاجعتنا لهمر . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجةالمرحلي"
 

 نطاق المراجعة

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  الماليار"م   2410لقد  المعلومات  قبل  لمنا  حليةلمرا   ةجعة  من  الحسابات فذة   مراقب 
المالية  "للمنشأةالمستقل   المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  في  ال  المتعلق  بتمرحلية  االستفسارات  صفة وجيه 

الم إلى  التحليليةرئيسية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األخرى  جراءااإلو  وظفين  ت 

ا  ق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننلمراجعة أقل بشكل كبير من نطا ق اطا إن نة.  عج ا للمر

مور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بكافة األ  ا على علمكيد بأننأ تلحصول على  ا

 بالتدقيق.
 

  نتيجةال

ا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة فإنه لم يرد إلى علمن  نا،عتمراج لى  إ  ااستناد

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

اتر  فلية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدا، فإن المعلومات الما عتناج ى مرإل  اً دواستنا ى ذلك،  إضافة إل 

رقم    لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركاتالمحاسبية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  

أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة  ،ت الالحقة لها عديالتالو يةذيتنفال الئحتهوة له، والتعديالت الالحق  2016لسنة  1

مادياً على على وجه قد يكون له تأثيراً    2022  يونيو   30المنتهية في   أشهر  الستةخالل فترة    ،الحقة لهما لاألم والتعديالت ا

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 

 

 

 
 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي 
فئة أ 68لحسابات رقم ا  بيقسجل مرا  

   إرنست ويونغ 
 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 

 2022أغسطس  9

 الكويت





 عة با التاكاتهم.ك.ع. وشر.المتحدة شقارات  لعشركة ا
 

 

 عة. المجمثفة ة المكيل رح الم ماليةالت ا ومعللمه اا من هذءً تشكل جز 15لى إ 1 من قةمرفلات اضاحاإلي إن
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   مدقق(ر غي)المجمع  المكثف رحليالم بيان الدخل

 2022 يونيو 30 ية فهينتالم رةللفت

  

   في  ة نتهيمل أشهر ا  ةالثثلا

  يونيو 30
   في  ة ينتهمل اأشهر    ةستلا

 يونيو 30

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  

 اإليرادات 
      

 9,517,872 10,140,565  4,564,050 5,120,543  مجمل إيرادات تأجير 
 3,381,066 5,301,937  1,911,996 2,841,176  ضيافة  تاد راإي

 81,662 428,736      - 351,282    اجرةلغرض المت ها فظ بمحت عقارات بيع
 28,699,226 22,792,060  12,999,258 12,649,855  الت وخدماتقاوت مدارايإ
  أخرى تشغيلدات راإي

 993,688 884,897  2,066,247 1,425,376 
  

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

  21,956,544 20,360,201  40,729,545 43,105,202 
  

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

       تكلفة اإليرادات 

 (2,210,955) (2,776,776)  (1,196,738) (1,402,454)  ات تكاليف تشغيل عقار 

 ةر أجمستت فات إيجار عقارا ور صم
 (529,035) (492,739)  (1,019,720) (989,574) 

 تكاليف ضيافة
 

(2,080,702) (1,626,445)  (3,957,668) (3,019,746) 

 مباعة   لمتاجرةظ بها لتكلفة عقارات محتف
 (221,864) -      (334,075) (115,842) 

 استهالك فنادق 
 

(771,903) (725,090)  (1,538,254) (1,442,960) 

 ت وخدمات  وال مقا ةفتكل
 (8,586,225) (11,576,152)  (17,517,884) (25,801,169) 

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

  (13,592,183) (15,617,164)  (27,144,377) (33,580,246) 
  

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

 9,524,956 13,585,168  4,743,037 8,364,361  مجمل الربح  
 مصروفات عمومية وإدارية

 
(1,936,245) (1,414,879)  (3,520,278) (2,816,539) 

   عدات ممتلكات ومك الهتاس
 (64,089) (63,150)  (126,633) (126,405) 

 (129,164) (118,509)  (94,420) (57,781) 8 أخرى   يةصافي خسائر تشغيل
  

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

 غيل  ربح التش
 

6,306,246 3,170,588  9,819,748 6,452,848 

 
 

     

 (361,183) 1,197,827  (445,565) 544,952 9  أخرى  ةيليشغغير ت راداتيإصافي  

 788,491 951,639  238,943 497,264 5 ةنتائج شركات زميلفي ة حص
 - 1,163,836  - 1,163,836 5 ربح من بيع شركة زميلة

 بالصافي  - تكاليف تمويل
 (3,304,217) (2,905,379)  (6,183,998) (5,741,497) 

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

    ائب بل الضرق الربح  
 5,208,081 58,587  6,949,052 1,138,659 

 (144,535) (328,986)  (65,191) (220,859) 10 فات ضرائب  رومص
 

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

   ترة الف( خسارة) ربح
 

4,987,222 (6,604)  6,620,066 994,124 
  

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

 الخاص بـ: 
      

 م األ ركةشلا مساهمي  
 

4,977,006 139,967  6,579,671 1,271,478 
 المسيطرة غير  الحصص  

 
10,216 (146,571)  40,395 (277,354) 

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

  
4,987,222 (6,604)  6,620,066 994,124 

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

     م:سهال ةربحي 
      

ة  مي الشركبمساه ةالخاص  -االساسية والمخففة 

 1.18 6.12  0.13 4.63 11  س(لف) مألا
  

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



 عة با التاكاتهم.ك.ع. وشر.المتحدة شقارات  لعشركة ا
 

 

 عة. المجمثفة ة المكيل رح الم ماليةالت ا ومعللمه اا من هذءً تشكل جز 15لى إ 1 من قةمرفلات اضاحاإلي إن
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 ق(مدق )غير لمجمعف اي المكثامل المرحل شلا خلد البيان 

   2022 يونيو 30 يفهية لمنتا رةتفلل

 

   ة في نتهيأشهر الم  الثالثة

  يونيو 30

 نتهية في  أشهر الم  ةستال

 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 994,124 6,620,066  (6,604) 4,987,222  الفترة ( خسارة)  ربح
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

   : ىرخ شاملة أ)خسائر( ات  ادريإ
 

  

الدخل  نإلى بيا  ا هيفصنأو قد يتم إعادة ت يتمود نب
   : المجمع في فترات الحقة ثفمكالي حللمرا

 
  

بية ناتجة من تحويل عمالت أجن فروق تحويل

 (1,077,462) 386,644 ية عمليات أجنب 
 

(6,158,005) (2,747,765) 
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

خرى  األ ملة شاال (ائر الخس)  االيرادات  يفصا

إلى  قاً الح تصنيفها  تم إعادةي  دقأو  يتم   يت ال ة رتللف

 (1,077,462) 386,644 لمجمع  ا  مكثفرحلي الم ال الدخل  ن بيا
 

(6,158,005) (2,747,765) 
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

ن الدخل المرحلي تصنيفها إلى بيا لن يتم إعادة  ودبن
   لمجمع:ا المكثف

 
  

في أسهم ت راا مالستث يرات في القيمة العادلةتغال

ت الشاملة اإليرادا لالة من خ لمة العاديلقبا رجة مد

 12,932 198,979   ىرخ األ
 200,437 (3,942) 

 ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

تم  ي  ني لالت ة املالش (الخسائر )  يرادات إلا فياص

دخل المرحلي المكثف  ال  نى بياها إلف ة تصنيإعاد

 12,932 198,979  في فترات الحقة المجمع
 200,437 (3,942) 

 ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

رى  خشاملة األلا ( الخسائر)  اإليرادات  ي الإجم

 (1,064,530) 585,623 رة فتلل
 

(5,957,568) (2,751,707) 
 ────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

 (1,757,583) 662,498  (1,071,134) 5,572,845 فترةة للاملالش ( الخسائر)  اإليرادات  ي إجمال
 ══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 

   :  بـ الخاص
 

  

 968,752 5,774,113 شركة األم مساهمي ال 
 

1,328,385 1,256,656 
 (3,014,239) (665,887)  (2,039,886) (201,268) ة رطيسملغير ا الحصص  
 

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 
5,572,845 (1,071,134) 

 
662,498 (1,757,583) 

 
══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 



 

 

 بعة اتها التاكر. وشش.م.ك.ع ةدمتحلرات اعقاشركة ال
 

 

 ة. ثفة المجمعكية الممرحل المالية ال المعلوماتن هذه م تشكل جزًءا 15إلى  1من  رفقةلمت اا إن اإليضاح
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  (ققدر م)غي معالمج المرحلي المكثف  ملكيةلاقوق ح في   بيان التغيرات
 2022 يونيو 30في  ةيلفترة المنتهل

 
   سأر

 المال
 عالوة  

 سهم  إصدار أ
 اطي  تياح

 اجباري 
  يطايتاح
 تياري  اخ

 أسهم  

 نة خزي
 ي  طيااحت

 ينة  أسهم خز
   احتياطي

 آخر   
  ضفائ
 مدة التقييإعا

  مة كا لمترا  اتيرتغال 
   لعادلةيمة اي القف

 طي  اتيحا

 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 اح  أرب

 ة  مرحل
ع ومج الم

 الفرعي  

 الحصص

 غير  

 طرة مسيال 
 موع  جم
 وق الملكية قح

 دينار كويتي   ويتي  كار ندي   دينار كويتي   نار كويتييد ي  كويت دينار تي  كويار دين ي  يتوكدينار    تينار كوييد ي  دينار كويت   يكويتدينار  يتي  دينار كو ي  يتدينار كو ر كويتي  نادي تي  دينار كوي 
               

 184,702,390 14,987,097 169,715,293 15,834,993 (9,054,420) (2,019,804) 37,635,189 (16,135,680)   491,325  (14,478,743) 2,582,767  20,511,526  15,550,698   118,797,442 2022يناير  1في ا كم

 6,620,066 40,395 6,579,671 6,579,671      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - الفترة  ح  بر

 (5,957,568) (706,282) (5,251,286)      - (5,451,723) 200,437      -      -      -      -      -      -      -      - ى رأخ ملة شا( خسائر )  إيرادات

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

 662,498 (665,887) 1,328,385 6,579,671 (5,451,723) 200,437      -      -      -      -      -      -      -      - الشاملة   الخسائر()  ت ااديراإللي اجما

تلكات ومعدات  مممتعلق ب كال تحويل استه
      -      -      - 273,864      -      - (273,864)      -      -      -      -      -      -      - إعادة التقييم   عند  مدرجة 

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

 2022 يونيو 30 ي ف
 

118,797,442   15,550,698  20,511,526  2,582,767 (14,478,743)  491,325  

 

(16,135,680) 37,361,325 (1,819,367) (14,506,143) 22,688,528 171,043,678 14,321,210 185,364,888 

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

               

 
 رأس  
 المال

 عالوة  
 أسهم   راإصد

 طي  احتيا

 اجباري 
اطي  تياح
   ريياتاخ

 أسهم  

 نة خزي
 ي  ياطاحت

   خزينة  همأس
   يطياتحا

 آخر   
  فائض

   يميقدة التاعإ
   تراكمةمل ات اريتغال

    قيمة العادلةال يف

 اطي  تيحا

 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 أرباح  
 ة  مرحل

ع ومج الم
 عي  لفرا

 الحصص

 غير  

 المسيطرة  
 مجموع  

 حقوق الملكية 

 ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي     يتويك راندي ر كويتي  نادي كويتي   رادين ي  تيكودينار    ييتوك ارندي   كويتيار دين كويتي  دينار  تي  يوك اردين ي  يتدينار كو كويتي  دينار  ي  كويت دينار 

               

 196,239,532 20,141,937 176,097,595 23,871,500 (10,783,991) (2,010,720) 37,923,038 (16,357,247)  491,325  (14,478,743) 2,582,767  20,511,526  15,550,698   118,797,442 2021ناير ي 1في ا كم

               

 994,124 (277,354) 1,271,478 1,271,478      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - الفترة   ( ةار س خربح )

 (2,751,707) (2,736,885) (14,822)     - (10,880) (3,942)      -      -      -      -      -      -      -      -   للفترة  أخرى  ة خسائر شامل 

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

 (1,757,583) (3,014,239) 1,256,656 1,271,478 (10,880) (3,942)     -     -     -     -     -     -     -     - للفترة الشاملة  تاإليرادا )الخسائر( لي ماجا

     -     -     - 146,718     -     - (146,718)     -     -     -     -     -     -     -   أرض ملك حر ومبنىتحويل استهالك  

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

 194,481,949 17,127,698 177,354,251 25,289,696 (10,794,871) (2,014,662) 37,776,320 (16,357,247)   491,325  (14,478,743) 2,582,767  20,511,526  15,550,698   118,797,442 2021 يونيو 30في 

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

 



 تابعة الا  هاتركوشع. ش.م.ك. ةدات المتحارلعقكة اشر
 

 

 عة. مج فة الملية المكثح رالم المالية تا لومعه المهذ  جزًءا من تشكل 15 إلى 1ن م فقةالمر احاتاإليض  نإ
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   قق( غير مد) جمعالم  ثفلي المكحمرال بيان التدفقات النقدية
   2022 يونيو 30 ية فيالمنتهللفترة 

   

 ة هيتنالم  ره شأ  ةتسال
 يونيو  30 ي ف 

  2022 2021 

 
   كويتي ار  دين يتي ور كانيد ات اح إيض

   التشغيلأنشطة 
   

      ترةالف ربح
 

6,620,066 994,124 

   لـ:ديالت  تع
 

  
 استهالك  

 
2,082,586 2,309,240 

 إطفاء 
 

55,720 55,128 
 129,164 118,509 8 ى  خر أ يةئر تشغيلخسا صافي

 متاجرة  قارات للن بيع عة مر اسخ( ربح)
 

(94,661) 34,180 
   د ئرادات فوايإ

 
(96,651) (91,115) 

 مويل يف تتكال
 

6,280,649 5,832,612 
 ة  شركات زميل ائجة في نتصح

 
(951,639) (788,491) 

 ربح من بيع شركة زميلة
 

(1,163,836) -      
   لخدمة مكافأة نهاية ا فرومص

 
551,337 363,751 

  
────────── ────────── 

  
13,402,080 8,838,593 

 :  لتشغيلوبات اات ومطلدجو ومالتغيرات في 
   

   موجودات أخرى و ماات مقدومدفوع مدينون 
 

(2,046,760) (4,057,998) 
 رة  تاجللمظ بها  فتعقارات مح

 
304,251 30,954 

 خرى  أ ائنةدة د رصأة وت مستحقفارودائنون ومص
 

550,848 805,576 
 ة  ية الخدمة مدفوعة نهاأفاكم

 
(288,118) (191,042) 

  
────────── ────────── 

 غيل  التش ة شطأن اتج من الن د قن صافي ال
 

11,922,301 5,426,083 
  

────────── ────────── 
 رتثماسالا أنشطة

   

 عقارات استثمارية صافي الحركة في 
 

(65,927) (7,183) 
 ة  يلمز  ةكشر قرض الى كة في صافي الحر 

 
(1,783,174) (2,081,789) 

 زميلة  ات ركي استثمار في شفية لمساهمات رأسماإضافات و
 

(1,271,732) -      
      - 3,077,349 5 متحصالت من بيع شركة زميلة

 استثمارية عقارات  بيع  نم متحصالت
 

534,732 247,881 
 ت  اد معالممتلكات وال  يفكة صافي الحر 

 
(1,879,268) (284,243) 

 ستلمة  فوائد م
 

12,019 17,554 
 مة  لتسم حابأر ت  توزيعا  تاد ااير 

 
11,364 997,242 

  
────────── ────────── 

 االستثمار   ةشطأن   يف  دمستخالمصافي النقد 
 

(1,364,637) (1,110,538) 
  

────────── ────────── 
 التمويل ةأنشط

   

 ائدة  ف تحمل فلصل من قروض وسحمال
 

4,291,849 7,715,757 
 فائدة   لمحروض وسلف تد قسدا

 
(8,408,144) (4,450,356) 

 تكاليف تمويل مدفوعة  
 

(5,198,270) (4,185,030) 
  

────────── ────────── 
   ل التموي  شطةن أ  يف  المستخدملنقد ا فياص 

 
(9,314,565) (919,629) 

 ة  عمالت أجنبيل يوحتتعديالت 
 

198,480 166,911 
  

────────── ────────── 
   عادل لم د انقاللنقد وا في  الزيادة صافي 

 
1,441,579 3,562,827 

    

 ادل في بداية الفترة  والنقد المع د النق
 

14,197,931 9,033,321 
  

────────── ────────── 
 12,596,148 15,639,510 4   رة ت فدل في نهاية العالم النقد االنقد و

  
══════════ ══════════ 
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 شركةمعلومات حول ال - 1
 

األالشرك")  .ع .ش.م.ك  دةالمتح   العقارات  ةكرش  إن مساهمة    ("مة  شركة  بموجب  مةعا هي  الكويت  دولة  في    تأسست 

الكورصبوفي    ةشركة مدرج وهي    1973  ةنس  درا أميري ص  مرسوم المكت  نوانع  إن  .يتة  هو  الم  مألا  ةكرشب  سجل 

 . ويت كلة الود 13023 ،الصفاة 2232د يرصندوق ب
 

 ما يلي: في ("وعةمج ملا") ابعةتلا ها كاتوشراألم ة ركشلرئيسية للنشطة اتتمثل األ
 

  اني. والمب يراض واستئجار األ  اريج إوبيع و ءخص شراالعقارية وعلى األ فـة األعمالالقيـام بكا 

 ا اوعا شرموال  بانيلمإقامة  وتوالعا   الخاصة  ةيار لعقت  مذهنفيمة  بورة  باشا  أو نقدا    العقارات  يع وب  رغيالطة  ساأو 

 خارجها.  وأت يوكلا لخ اد في اءوسرها ا أو تأجيه تراقسيط وإدتبال

  نادق في الكويت وفي الخارج. لفا وتشغيلإنشاء 

 الخارج.وفي الكويت  في يرلغا عقارات إدارة  
 

قبل من    2022  يونيو  30ي  ف  ةيتهمنال  ةرللفت  وعةمجملل  عةمجمفة الالمكثمرحلية  لا  يةمالال  ماتولعالم  صداربإ صريح  التتم  

   .2022 سطأغس 9خ يبتار ركة األملشا ةس إدارلج م
 

كة مدرجة  (، وهي شرى"كبرالم )"الشركة األ .ع.م.ك ش.  شاريع الكويت القابضةركة األم هي شركة تابعة لشركة مالشإن 

   ت.كويلا بورصةفي 
 

للم السنو  ية موملعا  الجمعية  تمقا  ايهمسا ية  االبيا باعتماد    2022  مايو  8يخ  اربتعقدة  نملن    المدققة   عةجممال  اليةلمنات 

الشركة    ةالمقدم  والتوصية  2021ديسمبر    31في  ية  تهمنلا  ةنسللموعة  للمج  إدارة  ي  أ  توزيعأن عدم  بش  األممن مجلس 

 (. شيء  ال: 2020ر بمديس  31حة )نأو أسهم مرباح أ اتيعتوز
 

 عة مومجة للاسبيمحياسات الست في الوالتغيرا اإلعدادأساس  - 2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

المة  للمجموع جمعة  المفة  كثالم  ةيل مرح الة  يلماالومات  لمعال  داإعدتم   لمعيار  اطبقاً    ي ل امالر  ري التق"   34لدولي  حاسبة 
 . "المرحلي

 

  ة ي لما لانات  ا ي لبرض الع  ةلالزمصاحات افعلومات واإللما  ال تتضمن كافة  معةلمج ثفة االمك  ية المرحليةل ا الم  اتومعلالم  نإ

وية  سنال جمعةلية الملبيانات الما با  رنةمقت يها ع علطالاال جبوي ةيلامالر ري ا ق لتل دوليةال ريي ا عللمالمعدة طبقا  ملةالكا المجمعة 

   .2021ر مبيس د 31 فية المنتهي لسنةل ةعجموللم
 

ا المعلومات  تتضمن  اال  المرحلية  المجمعة  كثلملمالية  المفة  المالية  ل  لوبةالمطت  حا فصا واإلمات  علوكافة  المجمعة لبيانات 

 .  2021ديسمبر  31للمجموعة كما في السنوية المجمعة المالية  اتن ا مع البي عليها الطالع ب اج يولسنوية ا

 

 قعة ئج المتوا على النتا رً ؤشة مليست بالضرور  2022  يونيو  30في  المنتهية    أشهر  الستةفترة  عالوةً على ذلك، فإن نتائج  

 .  2022يسمبر د 31 ية فيهتلمنا يةة المالللسن
 

 بقة من قبل المجموعة طمالت التعديال و  رات سيتفالودة يدجلا يير اعمال  2.2
 

المحاسبية  إ السياسات  المعلإ   فيالمطبقة    ابحتساال   وطرقن  اموعداد  المك  ةيلمالات  مماثة  ثفالمرحلية  لتالمجمعة  لك  لة 
الالمال  اتالمعلوم  اداعد  يف  عةبتالم السنمجمية  المنتهلسل  عة مومج للة  ويعة  فنة  ق بيتطاء  ثنتسا ب  2021ر  سمبدي  31ي  ية 
السديج لا  التعديالت معايي2022يناير    1  مناعتبارا  ية  ار دة  ألي  المبكر  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم  تفسير.  أو  أو    تار 

 د.  تسر بعم ل أخرى صدرت ولكن تتعديال
 

 3قارير المالية لتل دولير اليامع العلى  ديالت تع –فاهيمي اإلطار الم ى إل  ةمرجعيإشارة 
الت  التعديال  تستبدل إلرجعيماإلشارة  إصة  ار  ادى  اإلطار  من  بإشارة سابق  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  لمفاهيمي 

   ها بشكل كبير.دون تغيير متطلبات 2018ر في مارس مرجعية إلى اإلصدار الحالي الصاد



 لتابعة اوشركاتها  .ك.ع. .مشركة العقارات المتحدة ش
 

 دققة( م معة )غيرمج ال كثفةلماة حلير الم ليةالما  المعلومات لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30في  يةتهنلما رةلفتل
 

 

8 

 

 )تتمة( عة مومجة للاسبيمحالياسات سلات في اوالتغير اإلعدادأساس  - 2
 

 )تتمة(   ة من قبل المجموعةقبطملا ديالت عتال و  تفسيرات الو ة دجديال يير اعمال  2.2
 )تتمة(  3ارير المالية تعديالت على المعيار الدولي للتق –اإلطار المفاهيمي  ى إلة  مرجعيإشارة 

و أاألعمال" لتجنب إصدار األرباح  مج  "د  3ة  ماليالر  اريللتق ولي  الد  بالمعيارمبدأ االعتراف    اًء إلىيالت استثنتضيف التعد
ال "المحتملالخسائر  في  والم  وية  المحتمالثاني"  والمطلوبات  االلتزامات  تنشأ عن  معيار تي  نطاق  ستتحقق ضمن  التي   لة 

ية  وللداعايير  ات الميرفسلجنة تتفسير  حتملة أو  دات الملة والموجوبات المحتموالمطلو  المخصصات  37لي  المحاسبة الدو
تك21المالية    ري رلتقال تم  إذا  الضرائب،  منفدهب:  بشكل  يا  االصل.  الكثنتستطلب  من  في اء  الواردة  المعايير  تطبيق  يانات 

للتفسيرات المعا   أو تفسير لجنة  37حاسبة الدولي  معيار الم التوا  ،21لمالية  تقارير ايير الدولية  طار   من اإللي، بدالً على 
لمعيار الدولي  ا  ىلة إجديد  فقرة  يالت أيًضا عدتتضيف ال  قائم في تاريخ الحيازة.  يل ا ام ح التزن  كا   ما إذاتحديد  ل  ي،مفاهيمال
 حيازة. المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ ال األصوللتوضيح أن  3قارير المالية للت
 

ضمنالرسو  : لية ما ال  وات ألدا  9ة  اليالمير  رللتقا   الدولي يار  لمعا "نتاخ   م  راف  االعت   إلغاء   الة ح  ي ف  %" 10ة  بس بار 
 لية لمات ابالمطلوبا

م االلتزا اختالف شروط ول مدىه ح جريلمنشأة ضمن التقييم الذي ت ا ا هدرج ي تالت موسل الروح  ضيحاتالتعديل تو نميتض

  دة المسدبالغ  المفقط تلك  شمل هذه الرسوم  ت  ي.لمالي األصال  زامط االلتعن شرو  صورة جوهريةدل بالمعأو    الجديد  المالي

فمسالو  أ بيتلمة  ايما  ال  ىلعةً  تملمش  لمقرضلمقترض وان  مإ  ة ملتالمس  و أ  سددة مالرسوم  قبما  ان  المقرض أو    لمقترضل 

  العتراف المالية: ااألدوات  39عيار المحاسبة الدولي ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بم .رف األخ لطرن انيابةً ع

 والقياس. 
 

استخدام  عة  موج موتنوي ال.  وعةمجمجمعة لللماثفة  مات المالية المرحلية المكعلوالملى  ثير عأ ت  كن لها يلم  ت  يالعده التذهإن  

 لمفعول.  ا ريةسا  بحتص ا مدلية عنترات مستقبليات في فلعمت االمبررا
 

   16لدولي المحاسبة ى معيار اعل ت الديعت  -  صودلمق ام ا ستخدالبل االمتحصالت ق والمعدات: الممتلكات والمنشآت 
من بيع    متحصالتعدات، أي  لماوالمنشآت  كات ونود الممتلب  ننشآت أن تخصم من تكلفة أي بند ملما  على  عديللتا   يحظر

ا  التي تقصده بالطريقة  كون قادًرا على التشغيلذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليب ولالوصاألصناف المنتجة أثناء 

ذاإلدا من  وبدالً  تعتررة.  اللك،  منالحصالمتبة  منشأ ف  ه  ت  الببيع  البذه  تلك  إنتاج  وتكاليف  في  ودننود،  أو األرب ،   اح 

  .الخسائر
 

مبيعات  ناك  تكن ه  حيث لمالمجمعة للمجموعة    المكثفةرحلية  ية المالمال  المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 .فترة األولى المعروضةالاية د بدبعو ام في ألالستخد المتاحة لمنشآت والمعداتل الممتلكات واخالمنتجة من  لبنود
 

العد التعديال  ديتسري  وامن  في  وأل  لتفسيراتت  مرة  لها 2022ل  ليس  ولكن  ال  ،  المعلومات  على  المرحلتأثير  ية مالية 

 .  وعةمالمكثفة المجمعة للمج 
 

  خرىأوجودات دما وممق عات مدينون ومدفو     - 3

 
 يونيو 30

2022 

 ة( )مدقق
 ر مب سيد 31

2021 
 ونييو 30

2021 

 ي تدينار كوي دينار كويتي  تيوير كنايد 
    

 51,893,282 50,174,559 53,100,308 ن  ومدين
 2,395,056 1,619,426 1,391,184 ستحقة  م فةإيرادات تأجير وضيا

 3,089,295 2,274,818 1,959,813 (12إيضاح اف ذات عالقة )المستحق من أطر
 726,147 672,771 595,687 ما  دقمت فوعا دم

 5,324,180 2,355,911 1,983,749 أخرى  ةنيدم ةدأرص
 ─────── ─────── ─────── 
 59,030,741 57,097,485 63,427,960 

 (5,940,391) (6,803,546) (6,206,188) وقعة تمالن ئتما الائر مخصص خسا 
 ─────── ─────── ─────── 
 52,824,553 50,293,939 57,487,569 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  خرىأوجودات وم امدمق عات مدينون ومدفو     - 3
 

 ان المتوقعة:ئتمر االص خسائصخ يلي الحركة في م ا ميف
يونيو  30المنتهية في    أشهر   ة الست    

  2022 
 يتيكو اردين

 2021 
 تي دينار كوي

   

 5,901,167 6,803,546 اير ين 1كما في 
 51,283 255 خسائر االئتمان المتوقعة للفترة 

 (5,109) (604,253) ب شط
 (6,950) 6,640   بيةأجن تعمال ليتحو وقفر
 ────────── ────────── 

 5,940,391 6,206,188 يونيو  30كما في 
 ══════════ ══════════ 

 
 المعادل والنقد   النقد        - 4

 
   يونيو 30

2022 

 ( )مدققة
 ر ب ديسم 31

2021 
 يونيو 30

2021 

 ر كويتي نادي ي تيكو  رانيد يتيكو ردينا 
    

 11,721,609 12,882,341 15,159,878 ندوقصلوفي ا نوكى البلد دنق
 2,074,541 1,315,590 1,015,449 أشهر(  ثالثةإلى  ن يومة األجل )مودائع قصير

 

─────── ─────── ─────── 
 13,796,150 14,197,931 16,175,327 صيرة األجل نقد وودائع ق

وسلف   ض وج ضمن قردر)م البنكى دل فومكش  بسا ح  :صاً قا ن

 (1,200,002)   -      (535,817) ( ائدةف حملت
 

─────── ─────── ─────── 
مكثف لي الرح النقدية الم قاتتدفالبيان  لغرض لوالنقد المعاد النقد

 12,596,148 14,197,931 15,639,510 المجمع
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

ا ولإن  )نا دي  6,631,629  غبمبلاالجل  قصيرة    عئاودالنقد  كويتي   ، كويتي  دينار  6,811,312  :2021  برديسم  31ر 

      (. 12ح يضا عالقة )إف ذات ارأطى لد عدمو ينار كويتي(د 5,406,555 :2021 يونيو  30و
 

   استثمار في شركة زميلة - 5
 

 خالل الفترة: ميلة ثمار في الشركات الزتالسمة الدفترية لقيلالحركة في افيما يلي 
 

 
   يونيو 30

2022 

 ( ةدقق)م
 ر ب ديسم 31

2021 
 يونوي 30

2021 
 ر كويتي نادي ي تيكو  رانيد يتيكو ردينا 
    

 56,801,650 56,801,650 58,649,178 الرصيد االفتتاحي 
      -      - (1,913,513) (1بيع خالل الفترة )

      - 2,334,900 1,271,732 (2) خالل الفترةلية ا مساهمات رأسمإضافات و
 788,491 886,990 951,639 للفترة  ائجنتفي حصة 

 (973,634) (973,634)     - توزيعات أرباح 
 (101,169) (400,728) 150,075 أجنبية تتعديل تحويل عمال

 ─────── ─────── ─────── 
 56,515,338 58,649,178 59,109,111 الرصيد الختامي 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
  

 

بمقابل إجمالي قدره   نادق الكويتيةالفشركة  وهي  ي شركتها الزميلة  ف  مل حصتها يع كا المجموعة بب  ت( خالل الفترة، قام1)
 . دينار كويتي 1,163,836دينار كويتي، وبالتالي سجلت ربًحا من البيع بمبلغ  3,077,349
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 )تتمة(   استثمار في شركة زميلة - 5
 

.م.ك  ش  دة للخدمات البحريةتح مليكاروس اركة اوش)مقفلة(    ك.شركة مينا هومز العقارية ش.م.امت  رة، قالفت( خالل  2)
ينار د  1,071,732)مقفلة( بزيادة رأس مالهما من خالل مساهمة إضافية في رأس المال ساهمت فيها المجموعة بمبلغ  

( و  2,334,900:  2021ديسمبر    31كويتي  كويتي  شي:  2021يونيو    30دينار  وال  كويتي(  دينار  دينار   200,000ء 
 لي.على التوا يتيكو

 
   تحمل فائدة ف سلو قروض - 6

 

 يونيو 30
2022 

 ي ار كويتندي

 ة( )مدقق
 سمبر دي 31

2021 
   ي كويتار  دين

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي  
    

   : الشركة األم
   

 21,097,568 20,566,855 18,201,455 ل  متداو
 163,097,870 166,476,366 165,764,450  غير متداول

 
─────── ─────── ─────── 

 
183,965,905 187,043,221 184,195,438 

 
─────── ─────── ─────── 

   : عةابالت الشركات 
   

 9,635,304 10,278,521 10,780,004 متداول  
 48,154,633 49,206,341 48,277,833  ولادمت رغي

 
─────── ─────── ─────── 

 
59,057,837 59,484,862 57,789,937 

 
─────── ─────── ─────── 

 
243,023,742 246,528,083 241,985,375 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 أسهم خزينة  - 7

 
 يونيو 30

2022 

 ( )مدققة
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو 30

2021 
    

 113,669,873 113,669,873 113,669,873 ةني زلخ ا م هعدد أس

 %9.568 %9.568 %9.568 صدرةملا المئوية لألسهم لنسبةا

 7,161,202 8,525,240 8,525,240 تي ر الكويدينالا ب ةيوقلسمة اقيال

 14,478,743 14,478,743 14,478,743 الكويتي  بالدينارة لفتكلا

 
 ىرخأ ةيتشغيل خسائر صافي         -8

 

 ية في  منتهر ال أشه   ثةالثلا
  يونيو 30

 ية في  نتهمر ال أشه   ةستلا
 يونيو 30

 

 2022 
 يتيكو رادين

 2021 
  كويتي   رنادي

 2022 
 كويتي رادين

 2021 
 كويتي   رنادي

      

 (132,000) (132,000)  (66,000) (66,000) ة مستأجرقارات نة عا مخصص صي
 (51,283) (255)  (51,283) (255) انخفاض القيمةمخصصات  تحميلصافي 

 30,511 2,382       - 2,382 ريتثماربح بيع عقار اس
 23,608 11,364  22,863 6,092 ر استثما  تإيرادا

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

 
(57,781) (94,420)  (118,509) (129,164) 

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



 لتابعة اوشركاتها  .ك.ع. .مشركة العقارات المتحدة ش
 

 دققة( م معة )غيرمج ال كثفةلماة حلير الم ليةالما  المعلومات لحات حوإيضا

   2022 يونيو 30في  يةتهنلما رةلفتل
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 رىغير تشغيلية أخ إيرادات  افيص -9

 

 في  ية منتهال ر  أشه   ثةالثلا
  يونيو 30

 ة في  يمنتهر ال أشه   ةستلا
 ويوني 30

 

 2022 
 ويتيك رادين

 2021 
  كويتي   رنادي

 2022 
 كويتي رادين

 2021 
 كويتي   رنادي

      

 (55,128) (55,720)  (27,509) (27,988) موجودات غير ملموسة   إطفاء
 204,082 175,983  116,403 134,044 خرى أ تادايرإ

 (510,137) 1,077,564  (534,459) 438,896 جنبية أ ل عمالتويتح ربح ( ةخسار)

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

 
544,952 (445,565)  1,197,827 (361,183) 

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

 ئب اضرال - 10

 

   ية في نتهالمر  أشه   الثالثة
 يونيو 30

 

   ية في نتهالمر  أشه   ةستال
 نيويو 30

 

 2022 
 ير كويتانيد

 2021 
 يتي كو  ردينا

 

 2022 
 ر كويتيانيد

 2021 
 يتي ر كودينا

      

 12,018 45,330 علميللتقدم ال يتلكوحصة مؤسسة ا
 

60,999 12,018 
 8,795 136,851 نية لوطضريبة دعم العمالة ا

 
175,558 37,054 

 2,816 3,213 كاة زال
 

18,696 14,822 
      

   ية جنبة األبعالشركات التا  ضرائب على
 

  
 2,505 22,208 ية لحا بةريضفات ورمص

 
40,818 5,415 

 39,057 13,257 لةج ؤمة مصروف ضريب
 

32,915 75,226 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 
220,859 65,191 

 
328,986 144,535 

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

  مخففة وال سيةاألسالسهم ا ربحية - 11
 

 ألسهم لعدد ا  حرجالموسط  المت  لىألم عة اكشرلمي اص بمساهالفترة الخا   ربح  قسمةبية  األساسم  السه  حيةربب  تسا اح   يتم
    .ةخزينناقصاً أسهم ال ةفترال ل لقائمة خالا
 

اح  األم  س بم  صالخا   الفترة  ربح  مة قسبفة  فمخ لا  السهمربحية    سابتيتم  الشركة  الاهمي  ألسهم  ا  لعدد  حج رمالسط  متوعلى 
راء  ت شراة خيا حويل كافت  دإصدارها عن  متي سيتة السهم العادياأل  دلعد  مرجحالزائداً المتوسط    ترةلفال  الة خ ئمدية القا العا 
شراء    اتخيار مج  ا نب برج م إصدارها بموتقائمة    نيموظفم للسهأ  ءت شراخيارا  م األ  ةركشلا  ن لدى ا ك  . ينفظوللمسهم  األ
   .سهملة احيرب ف على تأثير مخف  ها لليس  يتلوان، ظفيم للموسهاأل

 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 يونيو 30

 ة في أشهر المنتهي  ةستال 
 ويوني 30

 

 2022 
 يتيكو ينارد 

 2021 
 كويتي ر  ادين

  2022 
 يتيكو ينارد 

 2021 
 كويتي ر  ادين

      

         :والمخففةساسية  ألا سهم ال ة ربحي

 1,271,478 6,579,671  139,967 4,977,006   ماأل كةلشرا يممساهخاص بال الفترة  ربح
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 

 سهم سهم   سهم سهم  

   القائمة: عدد األسهم 

 

  

 1,187,974,420 1,187,974,420  1,187,974,420 1,187,974,420 فوعة لمداألسهم اد لعد حلمرج اوسط المت
 (113,669,873) (113,669,873)  (113,669,873) (113,669,873) خزينة أسهم ال عددلالمرجح  طسالمتو

 ──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 
 1,074,304,547 1,074,304,547  1,074,304,547 1,074,304,547 ة  القائمسهم جح لعدد األرط الممتوسال
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 
مخففة الخاصة  ية وال سساأللسهم اا بحية ر

 1.18 6.12  0.13 4.63    س( فلم )األالشركة ي همبمسا
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 

 

 ريحلتصا وتاريخمجمعة مكثفة المات المالية المرحلية المعلولايخ ن تارة بيعاديمالت تتضمن أسهم معا  أي راءتم إج م يل

 ففة.  والمخ  ةساسياألهم لسة ايح رب  اجرإد إعادةلب ما قد يتطممات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلولهذه ا را دإصب



 

 ة عتابكاتها الرشو .عش.م.ك.ة ات المتحدالعقاركة شر
 

 ر مدققة( غيحلية المكثفة المجمعة )لمر ة اليا ملمعلومات اال ت حولإيضاحا 

 2022 يونيو  30 كما في
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 قةعال راف ذات أطالت مع معام -12
 

 يمثلون التي  شركات  الة وليا للمجموعاإلدارة العي  موظفودارة  إلا  سلج اء موأعض  ينالرئيسي  نيساهملماى ورلكباألم ا  ركةالشي  قة أات عالذ  طرافع أمة  ائمالق  تاللمعاما  كمعامالت تلال  هذهتمثل  

 يلي:   كما ي  قة هات عالذطراف ع أم  تمالمعا لاو رصدةاأل ة األم. إنشركال إدارة من قبل معامالتالوط هذه وشر ياسات تسعيرس علىفقة المو. يتم اا له ني يسيرئلا ن المالكي
 
 

 
 ة  ركلشا
 كبرى  م الألا

 أخرى أطراف 
 * ة قالع ذات

 يونيو 30
2022 

 )مدققة( 
 2021 ديسمبر  31

 يونيو 30
2021 

 تي كوي  دينار ي كويتر  نايد تيينار كويد يتيكو رنايد ينار كويتيد 

      المجمع  حلي المكثفلي المرلماركز ام بيان ال

  5,406,555  6,811,312 6,631,629 6,631,629   -     (4اح يض)إاألجل  رةيقص ع ئادود ونق

  3,089,295  2,274,818 1,959,813 1,959,813   -     (3ح وموجودات أخرى )ايضا   دماً مقعات دفوم وون ينمد

  22,830,860  25,160,230 25,259,022 25,259,022   -     لةية زمكإلى شر قرض

  123,426  146,760 142,540 142,540   -       رىة األخ لمالشا  راداتاإليل ن خالدلة ما لعامة يقلا ب مدرجةموجودات مالية 

  4,155,787  3,086,418 3,632,658 3,592,009 40,649 ة أخرى تحقة وأرصدة دائنفات مسمصرودائنون و

  80,576,000  85,370,370 84,450,370 84,450,370   -     ائدحمل فووسلف ت روضق
 

  
 يونيو 30ي فية همنتل ا  رأشه   ةستلا 

  

 أخرى أطراف 
 2021 2022 ة  قذات عال

 ي ويتدينار ك كويتيدينار  ير كويتنادي  

 لمجمع المرحلي المكثف االدخل  بيان 
    

 جير تأ إيرادات ال مجمل
 272,841 272,841  255,746  

 ت وخدماتاوالات مقد راإي
 

1,974,067 1,974,067  1,763,986  

 رىت تشغيل أخ إيرادا
 

878,869 878,869 677,172 

 ات قارعتشغيل ف يكالت
 192,022 192,022  267,277  

 ريةصروفات عمومية وإدام
 

186,055 186,055  180,761  

 ئد رادات فوايإ
 71,876 71,876  73,554  

 يل تموف يلتكا 
 

1,507,242 1,507,242  1,247,220  

 
 ركة. قة الشركات الخاضعة للسيطرة المشتى ذات عال*  يمثل األطراف األخر



 التابعة   هاتع. وشركاك..م.دة شحتلمات  عقاراشركة ال
 

 ر مدققة( )غي جمعةملالمكثفة اة ليلمرح ا ماليةلا تمعلوما ول الح  حاتاإيض

 2022 يونيو  30ا في مك
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 تمة(قة )تت عالاذ افرطأ الت معمعام       -12
 

 عليا ال ارةداإلفي ظموت افآك م  

  

   منتهية في ل ا  أشهر  ةستال
 يونيو 30

  2022 2021 

 كويتي   ناردي ينار كويتيد  
    

 347,070 436,019  جل للموظفين أل يا قصيرة ااومز تبروا

 17,223 51,994  ة الخدم يةا نه كافأةم
  ─────── ────────── 

  488,013 364,293 
  ═══════ ══════════ 

 

 اعات  القطومات علم -13
 

داء. يتم  قييم األالموارد وت  أن توزيعشت باارذ قرا اتخ   ضبصورة منفصلة بغرلقطاعات لديها  دارة نتائج تشغيل اإلا  اقبتر
  جدول أدناه.ي ال ضح فل كما هو مو و خسائر التشغياح أبأرإلى  اً دا ن ع استالقطا  ءيم أداتقي

 

 ع.قطا بال مباشر بشكلعلقة متات الفصرووالم اتداع اإلير القطا ئجا نت تضمنت
 

 ها: نع اريرق الت عتية القابلة لرفعات التشغيل اآللدى المجموعة القطا 
 

  ر العقارات.من تأجيالتأجير: يتضعمليات 
   ق  وفند  ن دومبح   فندقو  نوهيلتوفندق    رينا ق ما من قبل فند  لضيافة المقدمةات امخدتضمن  ي  :قدالفنا مليات  عأنشطة

 .صاللة
  ات.ارعقال بيع وإعادةراء ضمن شيترات: اعقلارة اتج 

 اف  طر أ  بها نيابة عنات التي يتم القيام  اإلنشاء  تاوالمقمن    ىألخراواألنواع  دنية  الم  المقاوالتمن  : يتضالمقاوالت

 أخرى. 

 ر. يالغن يابة عن والعقاراتكة لشروكة لقارات المملالعانة وإدارة ن صيمتضات: تارعق ماتخد 
 ير العقارات.  تطولق بيتع ا ن ميتضم ات:ار قطوير عت 

 



 ة التابع  ش.م.ك.ع. وشركاتهاة حدت المتاعقارة الشرك
 

 ( قةمدق ر)غي جمعةملفة االمكثة مرحليلية اماللمعلومات االول ح  إيضاحات

 2022 يونيو  30ي ا فمك
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 تتمة()القطاعات ومات علم -13
 

 :وعةغيل بالمجمشتال تعا بقطا لقة عالمتادات واألرباح راإليت حول ا لومعتالي مدول الج لا ضيعر
 

 2021  يو يون  30ي  ف  المنتهية   أشهر   ة الست   2022  يونيو   30  ي نتهية فلما  ر أشه   ة الست 

 ع قطالا تيراداإ 

 مالي  إج
 طاع القئج انت ع قطا ربح ال

 
 اع قطالإيرادات  

 إجمالي  
 ائج القطاع نت اع لقطربح ا

 ويتي ك  ردينا ويتي كدينار   ويتي كار  ندي  يتينار كويد تيدينار كوي نار كويتيدي 
        

  5,025,855   6,416,777   10,856,076   7,057,071  7,487,777   12,113,659  ر أجي ليات التعم
 (1,534,369)  (1,081,640)   3,381,066    1,253,508  (193,985)   5,301,937  الضيافة  اتليمع

  49,404   306,141   421,983    957,417   518,154   852,229  راتالعقا  وتجارة يروتط
  1,999,831   2,483,478   20,063,041    3,433,066   3,912,939   13,231,030  والتالمقا 

  1,123,897   1,674,235   9,895,841    1,611,169   2,313,120   10,512,913  ارات العق دماتخ 
 (517,658)  (274,035)  (1,512,805)   (843,888)  (452,837)  (1,282,223)  عات ا القطبين  ا مت الستبعاداا

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

  6,146,960   9,524,956   43,105,202   13,468,343  13,585,168   40,729,545  ع ادات ونتائج القطإيرا
 (1,917,507)    * ريةداإات مصروف

 

  
 (631,427) 

 (4,675,424)    يف تمويل* لا تك
 

  
 (4,385,603) 

 (255,346)   رائب* ض  اليفتك
 

  
 (135,806) 

   
───────── 

 

  
───────── 

 6,620,066    ترةلفا ربح
 

  
994,124 

   ═════════ 
 

  
═════════ 

 

 لمجموعة. ر على مستوى اتدا والتي مركزيةال ةشركالة رمن قبل إدا ا به يتم القيام شاطنمن ال األنواعه ألن هذاً لقطاعات نظرلى اكاليف ع لتذه اهتوزيع م يتم ل *



 تها التابعة كاك.ع. وشرش.م.ة لمتحدات  اراعقشركة ال
 

 ر مدققة( غي) جمعةلمثفة اة المكلمرحليية امالومات اللمعلاإيضاحات حول 

 2022 يونيو  30كما في 
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  (تمة)ت ت اطاعقات المومعل  -13
 

 

 اإليرادات   توزيع حول ت اوم معل
 

   ة:عمجموال تإيرادازيع لي توتاض الجدول اليعر
  المنفذة دمات الخ  ذةلمنفا تامدالخ 

   يرادات اإلب ت االعتراف قي تو
   رى مداعل

 وقت ال

نية  قطة زمد نعن
 حددة م

 اإلجمالي

2022 

 مدار   على 

 الوقت 

نقطة زمنية  عند 
 ة محدد

 ي اإلجمال 

2021 

 كويتي نار  دي ينار كويتي د دينار كويتي  تيير كويناد يتيكوينار د يويتك رادين 

       يونيو  30

 10,856,076 1,425,376 9,430,700 12,113,659 2,066,247 10,047,412 ير أج تال لياتعم
 3,381,066 3,381,066   -     5,301,937 5,301,937   -     فة الضيا  تمليا ع

 421,983 81,662 340,321 852,229 428,736 423,493  قاراتالع ارةوتج  يرتطو
 20,063,041   -     20,063,041 13,231,030   -     13,231,030 والتقا الم
 9,895,841   -     9,895,841 10,512,913   -     10,512,913 ت قارالعا تدما خ 

 (1,512,805)   -     (1,512,805) (1,282,223)   -     (1,282,223) اعات القطبين  ا م االستبعادات
 ─────── ─────── ─────── ──────── ──────── ──────── 

 43,105,202 4,888,104 38,217,098 40,729,545 7,796,920 32,932,625 ء مالع د مع ال العقو من ناتجة ل ادات اإجمالي اإلير
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 



 تها التابعة كارك.ع. وشة ش.م.دمتحلت اعقاراركة الش
 

 دققة( م ر)غي لمجمعةثفة المكا ةلمرحليمالية اال توما المعلل حو احاتيضإ

 2022 يونيو  30ما في ك
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  )تتمة( ات طاعالق مات لومع -13
 

 تتمة( )اإليرادات  زيعتو ول حت امعلوم 
  )مدققة(   

   يونيو 30 يسمبر د 31 يونيو 30 

 2022 2021 2021 

 دينار كويتي  يتي كو  ردينا كويتير ادين 

    الموجودات:

 222,867,483 215,657,974 240,614,107  ير عمليات التأج 
 131,270,554 132,246,371 131,763,522  يافة الض ملياتع
 161,717,910 160,471,822 131,767,035   تالعقارا تجارةو يرطوت

 49,303,323 45,380,509 48,407,833  تاوالالمق
 22,552,675 9,316,653 10,395,689  ات العقار إدارةدمات خ 

 36,523,739 37,605,987 36,933,087  ةعغير موز
 (13,229,903) (248,589) (248,589)  قطاعات لبين ا ا ماالستبعادات 

 ─────── ─────── ─────── 

 611,005,781 600,430,727 599,632,684 دات والموج الي إجم
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

    : مطلوباتلا

 151,631,879 144,970,605 160,959,330 ير أج عمليات الت
 87,186,426 89,599,346 89,984,234 لضيافة ا اتمليع

 80,416,174 69,529,549 49,262,081 تالعقارا رةتجا و يرتطو
 61,715,947 67,759,315 69,207,451 توالمقا ال
 25,168,975 19,018,291 20,511,651 ات قارالع ةرإدادمات خ 

 11,055,120 25,508,071 24,908,061 غير موزعة
 (650,689) (656,840) (565,012)  طاعات بين الق ات ما دا بعاالست

 ─────── ─────── ─────── 
 416,523,832 415,728,337 414,267,796 لمطلوبات االي إجم

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ملةمحت ت لوباية ومطلرأسماامات التز - 14
 

 ت محتملة لوباومط ية لرأسما ات مزا الت

ي  مار ثتار اسبعق  قيما يتعلف   بليتقمس  اليمأسر   اقفبإنت  زم لتأخرى وبالتالي ا ع أطراف  ات منشاءإعة عقود  مومج مت الأبر

ر دينا   68,583  : 2021  يونيو   30و  تيير كودينا   32,048  : 2021ديسمبر    31)  ار كويتيدين  32,321  مبلغ ء بنشا يد اإلق

ي تيكودينار    132,327  :2021سمبر  دي  31)  ينار كويتيد  66,428  لغبمب  اجرةلمتبه لتفظ  ر مح بعقا   علقتي( وفيما يتيكو

       تي(. ير كودينا  249,417 :2021 يونيو  30و
 

ة ضمن  اتج ن  رىت وأمور أخ االفت بنكية وكق بكفااللعيت  لة فيما حتممطلوبات ممجموعة  ى الان لد، ك2022  ونيوي  30  في

  يونيو  30يتي ودينار كو  11,770,780  : 2021ر  ديسمب  31تي )ر كوينا دي  11,279,760  غلمبي بال الطبيعمعاأل  سياق

         ات مادية. لتزامانها ع جنتت نيتوقع أ الو  (يتيوار كنيد 10,507,492 :2021
 

 ائية اوى قضعد
 

هم  س عض األب  لى بيعع  ص( تن)" المشتري"  ألغا ا  مع عائلة  يةقبإبرام اتفا  2014ريل  أب  16  يخبتار  موعةالمج   تقام (أ

)تثما سلال  متحدةال  منازلشركة  )  تابعةركة  شفي    اماته تزبال  يترمشال  يفي  لم   كنول.  ("(منازلش.م.م.( )"ر العقارية 

 . ألغا ئلة اقبل عا من  مةمبرالقية التفاالف شروط ابما يخ  عةجمولمللشراء ا قابلم ادبسد ةتعلقمال
 

ر دعاو  فعتم  المجموقضائ  ىعدة  ضد  وية  لآلخري ا  ساهمينلماعة  مندن  فا ى  بتلي  يما زل  التعلق  للمطالمنا ك  ة  ب زعة 

في  ب من  مهأسحقوقهم  وشركة  انا ك  بقة،ا لساوات  سنالخالل  ازل.  الصألت  محاكم  عدرة  ا حكام  ل  أولن  صالح درجة 

جة  در  أول   درة عن محاكمالصا   ماء األحكا لغ، تم إالسابقةسنة  الل الن خ كول.  ازلنمل  خرينمساهمين اآلوال  عةوجمالم

م  ألسها  يلة تحوتم تعليق عملي  .لفي شركة مناز%  71.3ة بنسبة  موعالمج ة ملكية  حصأن  ز بشيلتميامة  ل محكقبمن  

 ضائية.قى الوفي الدع كمالح  ردوين صح ل
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 مة( )تت ملةمحت ت لوباة ومطيلرأسماامات التز - 14
 

 )تتمة(  ائية اوى قضعد

ز ي التمي كمةح م ر عنالصادذ عقود البيع ونفا  ةن ومدى صح طالبالب فإن الحكمالمجموعة، ي لدى نشار القانوستلموفقا ل

الصا سابالم  األحكا ع  مارض  يتع عنقة  ذلعل  لة. عالوة ثا مميا  قضا ي  ف  ا سهنف  مييزالتة  حكمم  درة  دة إعا م  يتقد    ك،ى 

النها   لحكم الذياي  النظر ف التائزييف الوثية على تدلة كافأترى وجود  وعة  جمالم  إنحيث  ة  يئيشمل األحكام  م تي  ق 

 عن ة  لصادركام اح ألا  ببطالنالحكم    ف يتمسووني أنه  نالقا ر  تشا لمسرى اي يل ا ت وبالمقابل،  جانب الطرف المن    تقديمها 

 .زييلتمة اكمح م
 

  2022  يونيو   30ي  ف  كما   كويتي  ارنيد  1,982,349بمبلغ    ة سارة مؤقتخ ل  ة بتسجيداراإلت  ام، قكذلمن    رغموعلى ال

  30و  ي،يتار كودين  1,982,349:  2021بر  ديسم  31نازل )ركة مشملكية في  ال  حصة  يمحتملة ف  لق بخسارةوالمتع

القا شت مسالى  . وير(تيوير كدينا   1,982,349:  2021  يونيو أنللم  يننوا ر    تأثير مادي   مرألا  هذا ليكون    لن  هجموعة 

 .  فقةمعة المرمج المكثفة لية الرحلماعلومات المالية المسي على كع
 

شركة   ة فيكيصة الملن ح م  هريوج   زءرة جخسا ة، بالرغم من  للمجموع  القانوني  شارمستووفقا لل  ال عن ذلك،فض

 مة. أمام المحكازع األمر محل تن نأل نظراً  لزنا م كةلى شرة عوعمجمسيطرة المر ، تستنازلم
 

  يونيو   30و  ال شيء،  :2021سمبر  دي  31)  2022  يونيو   30  في  كما   لتهالكها بالكامسم ادات تجووجموعة مى المدل (ب

تم  (.رات"عقا "العقارات )ض بع إلنشاء ( (BOTحويل التولك متلوا بناءالا يمثل مشروعات بنظام م( شيء  ال :2021

 10ى  لر اا االيج   ةفتر  د وتم منة  س  25ة  مدة مبدئيوزارة المالية ل  ة منمستأجر  يضارأ  عطقى  عل  تارعقا اله  ذه  اءنب

إنوس بنا ات  منا  على  ءً ضافية.  القا اليا  دةتهاء  لل جار  بم  تقملم  د،  جديتبلة  المالية  فتراتوزارة  فع  بر  تقامو  ريجااال  د 

الا ق  في.ضاإ  ايجارودفع    اتلعقارا  ءإلخالموعة  ج مال  ة ضديدعوى قضائ ائية مضادة ى قضعة برفع دعاوومج ممت 

و الماعلى  لتزارة  فترجديلية  طياال  ةد  يحق  القا ر  لمستشا ل قا  بجار.  بن اال   رةفتتجديد    عةللمجمونوني،  عل يجار   ى اءا 

  تمرار ا السرنظارات  عقلة عمليات اراإد  تولىتلت المجموعة  ازامة.  ليا المارة  ة مع وزية للعقود المبرملالصط اشروال

ن جة مناتال  تاإليراداعلى    للحصواة في  موعة المج نوني احقيضح المستشار القا. أوحكمة التمييزم  ما يا اما ض قال  ظرن

ات وتكاليف ار قالعمن    اتيرادجيل اإلعليه، تم تس  ناءً ب. وكيةلملل اقفعيل ني ويتم تهائلنا  الحكم  رصدحتى ي  العقارات

  30ويتي )ر كدينا  1,467,569 غمبلكثف المجمع بلم ا  لمرحليا  للدخ ا  اني بي فوعة ملمج بل ا ق  منعلقة بها تمال شغيلتال

تي( يكو ناردي  1,174,860 :2021 يونيو 30)ي دينار كويت  1,123,597و تي(يكو ناردي 1,600,593 :2021 يونيو

    . التوالي لىع
 

 ليةالما ت ادوألدلة لعامة الالقي  -15
 

القتي تعريف  العيمم  على  ا ة  الدلة  السأنها  سعر  أ  عيبل  ستالمها  يتمذي  دفأصل  لتو  معه  في  التزام  محويل   بين   نظمةعاملة 

ستمرارية دأ االلمب  اً وفقعمل  جموعة تالم  ض أنافتراهو    لةالعادة  قيمال  عريفإن ت  .قياسالخ  ق في تاريالسو  ن فيشاركيالم

 .  مجحفة طورلشوفقاً ة املم معإتما  ووهرية أبصورة ج  ا عماله أ تخفيض نطاق وأصفية ى الت لإة اج أو ح  يةأي ن دون وجود 
 

 المالية. بات ولمطلية والمالات اوجودمن الم األدوات المالية تتكون
 

 مالية:وات اللألدة ادلالع القيمة حديدفي تخدمة لمستا راضاتفتاالت وهجيا المن يا يليمف
 

شراء ر الأسعا   وأ  قسوفي ال  نةمعلر الألسعا اوع إلى  طة بالرج شواق نأسمتداولة في  لاالية  ت الماودلألادلة  لعيمة اتتحدد الق

 ة. عامللمليف اكا لت خصمأي  بدون ،ئنة(دا الللمراكز  لطلباسعر ينة والمداكز للمرالشراء للمتداولين )سعر 
 

لالنسب اغ   ليةالما ألدوات  بة  نشطة،لمتداوير  أسواق  في  ب ا عالة  القيمد  تتحد  لة  الت  مااستخددلة  هتت  قد  يم.قيأساليب  ذه ضمن 

 ة ماثلم  داة أخرىية ألالة الحلعادلايمة  إلى القالرجوع  تجارية بحتة أو    وطبشرسوق  في ال  ةثيامالت حدمعام  ستخدليب اا األس

 يم أخرى.تقي ذجنما  لمخصومة أوية ادلنقا لتدفقاتا  يلو تحل، أحد كبيرإلى 
 

  يم:يقتلأسلوب ا سبا ح عنه فصاحإللية واا ت المدواة لأللالقيمة العاد ديلتحد تاليلاي ل الهرمودعة الج تستخدم المجمو

 مماثلة.  لوباتمط دات ولموجولنشط السوق الة( في : أسعار )غير معد1توى المس

 رة إما بصو  ةملحوظ  عـادلة المسجلةالقيمة اللى  عي  جوهرالتأثير الذات    ـها تيع مدخالجمن  ى تكوأخرأساليب  :  2ى  ولمستا

 مباشرة: و   ريغة أو باشرم

ات ان البي  د إلىتستن  جلة وال لة المسعلى القيمة العادوهري  ير ج أثت تاذ  ت دم مدخالتخ تس  التيخرى  ألاليب اس: األ3ى  لمستوا

 . قالسو يمعروضة فال
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 )تتمة(  ليةات المادوألل عادلةالقيمة ال  -15
 

    :لةلعاديمة اق الس قيا مي لهراللجدول ب المستوى با سح  عادلة ة الميقبال مسجلةالية الدوات الملتالي تحليل األول ايوضح الجد
 

 جمالي  اإل 3ى توالمس 1 ى والمست 

 دينار كويتي  كويتي ينار  د تي دينار كوي 2022 يونيو 30

رادات الشاملة  إليال ة من خالادل لعيمة ابالق  مدرجة الية  مدات و ج وم 
    رى: األخ 

 605,361   -     605,361 أسهم مسعرة 

 3,044,502 3,044,502   -     سعرة م ر  م غيأسه

 
─────── ─────── ─────── 

 605,361 3,044,502 3,649,863 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

 
 ي  ل جمااإل 3ى ستوالم 1مستوى ال

 ي دينار كويت تي كوير  دينا كويتي   ردينا 2021 ديسمبر 31

ملة  الشا ت ا داإليرا ل خالالعادلة من  مة يبالق مدرجة   موجودات مالية 
    : األخرى

 205,201   -     205,201 رة مسع  أسهم 

 3,215,546 3,215,546   -     رة عر مس غي م هأس 

 ─────── ─────── ─────── 
 205,201 3,215,546 3,420,747 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 اإلجمالي   3ستوى مال 1وى مستال 

 يتي ار كودين تي يكو  دينار يتي دينار كو 2021 ونيوي 30

ة  امللشات اديرال اإل الن خ لة مالعادبالقيمة مدرجة ة  دات ماليو ج مو
    : ىخراأل

 208,001   -      208,001 ة مسعر   سهم أ

 3,154,778 3,154,778   -      ة مسعر  م غير أسه
 ─────── ─────── ─────── 
 208,001 3,154,778 3,362,779 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .ميلهرول ادالج  ستوياتين م ت بيالي تحوأ اكم يكن هنالفترة، ل لالخ 
 

  افيه   المستثمر  تركا احة للشية متمال   ناتا ث بي حدأ  تخدامباسمة الدفترية  القي  صافي  ةيقمسعرة بطرال  سهم غيرم األييقت  يتم

 ة. سيسا جودات األلة للموالقيمة العاد دديح يث يتم تح 
 

التأ    مكثف ال  ليالمرح  يةملكق الوي حقيرات فالتغيان  ب  مع أومج الالمكثف    ي المرحليلالما  ركزالمبيان    علىر  ثيسيكون 

 المالية   اقر لألوالعادلة    ةقيمحديد الفي ت  خدمةمستللة الصا  ر ذاتخاطمتغيرات الم  ر فييرأ تغطا  جوهري إذ  غيرالمجمع  

 %. 5ة المسعرة بنسب رغي
 

 : 3 ستوىلمن انفة ضملمصا ادلةعمة اللقيبا لمقاسة المالية ا تداجولموي لالختامي واح تتقة المبلغ االف ابمطفيما يلي 
 

 

 ويوني 30
2022 

 )مدققة( 
 ديسمبر  31

2021 
 نيويو 30

2021 

 
 نار كويتي دي ي كويتر  دينا تير كويدينا

    

 3,185,168 3,185,168 3,215,546 حي ا يد االفتتالرص
 (3,942) (9,084) 200,437 ى  خرشاملة األل ت اا جلة في االيرادمسال ادة القياس إع
 (26,448) 39,462 (371,481) تريات شوالم   ات( يعبمل )ا  ل حويلتاي افصخرى تتضمن  أ نود ب
 

─────── ─────── ─────── 
 3,154,778  3,215,546 3,044,502 ي  متا لخ ا رصيد ال

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 


