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 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
 

 مقدمة
المجمع   المكثف  المالي المرحلي  المركز  العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتلقد راجعنا بيان  ا هالمرفق لشركة اإلنماء 

إليه في  "بـ  ا معاً  التابعة )يشار  المرحليوالدخل    يوبيان  ،2021  يوليو  31المجموعة"( كما  الشامل    ينالمجمع  ينالمكثف  ينالدخل 

وال  ينالمتعلق أشهر  الثالثة  لفترتي  النقدية   تسعةبه  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وبياني  التاريخ،  بذلك  المنتهيتين  أشهر 

كة األم هي المسؤولة عن إعداد  أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشر  تسعةعين المتعلقين به لفترة المجين المف ثالمرحليين المك

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  وعرضها  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المرحلي:  34هذه  المالي  إن  التقرير   .

 عة.الية المرحلية المكثفة المجمنا لهذه المعلومات المتعجاتعبير عن نتيجة مرالي مسؤوليتنا ه
 

 نطاق المراجعة
الدول للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية    2410ي  لقد  المعلومات  قبل  "مراجعة  من  المنفذة  المستق  مراقبالمرحلية  ل الحسابات 

المراجعة.    المتعلق  "للمجموعة بصفة    على  يةلحرملاالمالية  مات  علولما  مراجعة  تشتملبمهام  االستفسارات  إلى   رئيسيةتوجيه 

المس اإلجراءاتؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق    التحليلية  ولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا  ه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيدليوع التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    نطاق من   بشكل جوهري  المراجعة أقل

 علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. لىع
  

 النتيجة
المرفقة لم يتم    المجمعة  المكثفةوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

اباإل المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  وارد    المجمعة  المكثفةحلية  لمرضافة  هو  ما  مع  تر دفاالفي  متفقة 

ل واعتقادنااألم  لشركةالمحاسبية  علمنا  إليه  أيلم    ،. حسبما وصل  وجود  علمنا  إلى  الشركات  مخالفات    يرد  لسنة   1  رقملقانون 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلنلولعقد التأسيس  أو    ،والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية  والئحتهوالتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021 يوليو 31تهية في نالم شهرأ تسعةال  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

أنبن   7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي،  ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسبو،  مراجعتناه خالل  ين أيضـاً 

المنتهية في    تسعةالفترة  ل  ة به خالالمتعلق  تالتعليموايئة أسواق المال  بشأن ه  2010لسنة   على وجه قد    2021  يوليو  31أشهر 

 أو مركزها المالي.األم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( بيان الدخل 

 2021 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

  يوليو 31
 منتهية في ر الشهأ  تسعةال

 يوليو 31

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 

       يرادات اإل

 6,005,608 5,565,488  1,856,735 1,747,583  من خدمات مقدمة إيرادات

 1,749,341 1,539,368  572,822 520,868  من أنشطة عقارية  إيرادات

 418,314 894,834  108,967 98,160  من عقود إنشاءات إيرادات

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

  2,366,611 2,538,524  7,999,690 8,173,263 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

       يراداتاإل ةلفتك

 4,505,637 4,585,743  1,414,421 1,506,174  تكلفة خدمات مقدمة

 151,925 260,880  39,798 70,361  أنشطة عقارية  تكلفة

 553,141 1,259,864  160,883 223,516  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,800,051 1,615,102  6,106,487 5,210,703 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,962,560 1,893,203  923,422 566,560  مجمل الربح

       

 (670,435) (93,858)  (376,876) 34,890   متوقعةالئتمان الخسائر ا( مخصص) در

 (1,049,722) (941,588)  (338,338) (277,944)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,242,403 857,757  208,208 323,506  الربح من العمليات 
       

 5,919 -      - -  زميلة اتحصة في نتائج شرك

 (229,641) -      - -  خسارة من بيع شركة زميلة

 (677,912) 47,769  17,523 14,761  استثمار( خسائر) إيراداتصافي 

 36,768 89,437  2,779 9,271  أخرى  إيرادات

 (323,661) (188,953)  (88,171) (57,514)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل

 (246,943) (174,555)  (80,343) (57,271)  تأجير كاليف تمويل لمطلوباتت

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

دعم  (  خسارة)ربح   قبل مخصص ضريبة  الفترة 

 (193,067) 631,455  59,996 232,753                العمالة الوطنية والزكاة
       

     - (16,493)      - (3,648)  وطنية مالة العال دعمة يبرض

     - (6,597)      - (1,459)  الزكاة

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (193,067) 608,365  59,996 227,646  الفترة ( خسارة)ربح 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
       

  فلس (0.43)   فلس 1.35   فلس 0.13   فلس 0.51 5 ففةة والمخيالسهم األساس( خسارة) بحيةر

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشامل  بيان 

 2021 يوليو 31المنتهية في  رةللفت

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

 يوليو 31
 
 

 منتهية في ر الشهأ  تسعةال
 ليووي 31

 2021 2020 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 (193,067) 608,365 59,996 227,646 الفترة  ( خسارة)ربح 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

     أخرى شاملة  خسائر

بيان الدخل المرحلي   إلىتصنيفها  دةعاإ قد يتم يتم أو بنود
     ت الحقة:في فتراع المجم المكثف

 117 -     - - يات أجنبيةعمل لية ناتجة من تحويفروق تحويل عمالت أجنب -

جنبية عند بيع شركة احتياطي تحويل عمالت أإعادة إدراج  -

 (33,785) -     - - زميلة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 - -     - (33,668) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

لموجودات مالية مدرجة بالقيمة   التغير في القيمة العادلة -

 (356,506) - (290,789) - رادات الشاملة األخرى العادلة من خالل اإلي

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 - (290,789) - (356,506) 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (390,174) - (290,789) - للفترة   أخرىشاملة  خسائر

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 (583,241) 608,365 (230,793) 227,646 ة  ة للفترالشامل( لخسائرا) يراداتإجمالي اإل

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 

 





  

 التابعة.ع. وشركاتها م.كعقارية ش.ماء الشركة اإلن 
 

 

 

 ية المكثفة المجمعة.المعلومات المالية المرحل تشكل جزًءا من هذه 16 إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 ق(مدق رمع )غيالمج فالمكث المرحلي كيةالملق وقبيان التغيرات في ح

  2021 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 

 رأس 
 ال مال

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

 حتياطي تحويل ا
 عمالت أجنبية 

التغيرات  احتياطي 
قيمة المتراكمة في ال

 العادلة 
 خسائر 
 المجموع  متراكمة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك ويتي دينار ك ر كويتي نادي ي يتوكدينار  دينار كويتي  
         

 43,661,195 (11,351,344) (3,082,215) - 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(  2020نوفمبر  1كما في 

 608,365 608,365 - - - - - - لفترةربح ا

 - - - - - - - - للفترة أخرىشاملة  ائرسخ

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

 608,365 608,365 - - - - - - الشاملة للفترة يراداتمالي اإلجإ

ياطي  حتالا  بلاقمتراكمة مالسائر خالفاء إط

 - 4,479,673 - - (4,479,673) - - - ( 16إيضاح ختياري )اال

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

 44,269,560 (6,263,306) (3,082,215) - - 8,384,971 176,642 45,053,468 2021 يوليو 31في ا كم

 

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

 44,940,778 (10,891,706) (2,295,938) 33,668 4,479,673  8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(  2019نوفمبر  1 فيكما 

 (193,067) (193,067)     -     -     -     -     -     - الفترة  ارةخس

 (390,174)     - (356,506) (33,668)     -     -     -     - للفترة أخرى خسائر شاملة

 

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

 (583,241) (193,067) (356,506) (33,668)     -     -     -     - لشاملة للفترة ا الخسائر إجمالي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 44,357,537 (11,084,773) (2,652,444) - 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468   2020 يوليو 31كما في 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 كثفة المجمعة.الية المرحلية الممال معلوماتلهذه ا ا منتشكل جزءً  16 إلى  1رفقة من المات يضاحإن اإل
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 مجمع )غير مدقق(ف الحلي المكثمرلادية نقالان التدفقات يب

 2021 يوليو 31للفترة المنتهية في 

  

 منتهية في ر الشهأ  تسعةال
 يوليو 31

  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي اح ضإي 
    

  شغيللتا ةشطأن
   

 (193,067) 631,455  الفترة قبل مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة( خسارة)ربح 
  

─────── ─────── 
    

    بصافي التدفقات النقدية:   الفترةربح ت غير نقدية لمطابقة تعديال
 1,465,604 1,336,044  وموجودات حق االستخدام  ممتلكات ومنشآت ومعدات استهالك  
 (20,475)            (4,040)  آت ومعدات بيع ممتلكات ومنشمن ربح   
 (5,919) -  حصة في نتائج شركات زميلة  
 677,912 (47,769)  استثمار  خسائر (داتاريإ) فياص  

 670,435 93,858  وقعةالئتمان المتمخصص خسائر ا
 218,168 193,534  لخدمة للموظفين امخصص مكافأة نهاية   
 323,661 188,953  لدائني مرابحة مويل تكاليف ت   
 58,627 25,820  كلفة أنشطة عقاريةت ضمنويل لدائني مرابحة تكاليف تم 
 246,943 174,555  تأجيرتمويل لمطلوبات  ليفتكا 

 229,641 -  خسارة من بيع شركة زميلة 
  

─────── ─────── 
  2,592,410 3,671,530 

    امل: علاس المال أري ف اتالتغير
 5,194 4,650  مخزون  
 (80,825) 104,295  موجودات عقود  
 (14,389) (22,080)  مطلوبات عقود   
 (1,473,538) 1,614,519   أخرىون وموجودات ينمد  
 (308,213) (1,683,947)  أخرىبات ن ومطلووائند  

  

─────── ─────── 
 1,799,759 2,609,847  عمليات ال منة ية الناتجالتدفقات النقد

 (84,829) (259,121)  للموظفين مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة
  

─────── ─────── 
 1,714,930 2,350,726  نقدية الناتجة من أنشطة التشغيل الت دفقاالت صافي

  

─────── ─────── 
    ار  أنشطة االستثم

 (2,558) (791)  ت ومعدات ممتلكات ومنشآ  إلىإضافات 
 24,425 13,485  ممتلكات ومنشآت ومعدات  من بيع تمتحصال

 200,000 -   ماريةتصفية ودائع استث متحصالت من 
 1,450,551 -  ار في شركة زميلةمتث اس من بيع متحصالت

 95,805 46,799   تثماريةع اسودائمن  تلممسربح 
  

─────── ─────── 
 1,768,223 59,493  ستثمار اال ن أنشطةمجة ناتلنقدية الصافي التدفقات ا 

  

─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 (2,060,684) (1,980,738)  صافي الحركة في دائني مرابحة 
 (184,441) (177,877)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (732,000) (1,185,334)  ر أجيتمطلوبات سداد 
-  

─────── ─────── 
 (2,977,125) (3,343,949)   ل دمة في أنشطة التمويالمستخ ةقديالنلتدفقات ي اصاف

  

─────── ─────── 
 506,028 (933,730)  في النقد والنقد المعادل   الزيادة( النقص)صافي 

 6,394,567 8,343,850  السنةية النقد والنقد المعادل في بدا
  ─────── ─────── 

 6,900,595 7,410,120 7 رة لفتفي نهاية ا النقد والنقد المعادل
  ═══════ ═══════ 
    

    :المجمع المكثف فقات النقدية المرحليغير نقدية مستبعدة من بيان التدبنود 

 (7,558,778) -  16جودات حق االستخدام نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير تعديل انتقالي لمو

 755,899 -  16الدولي للتقارير لمعيار ايق تطب جة نتيات أخرى تعديل على مدينين وموجود

 6,802,879 -  16نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير جير الي لمطلوبات التأتعديل انتق
  ─────── ─────── 
  - -     
  ═══════ ═══════ 



 التابعةعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها ء الشركة اإلنما
 

 قة(غير مدق)المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكات حول المعلومإيضاح

 2021 يوليو 31 يفوللفترة المنتهية  كما في
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 الشركة معلومات حول 1
 

التصريح   المرحبإصدار  تم  المالية  المكثفةالمعلومات  )"الشركة    ةركشل  عةلمجما  لية  ش.م.ك.ع.  العقارية  "( مألااإلنماء 

إليهابعة )يشاالت  كاتهاوشر بـر  لقرار    2021  يوليو  31المنتهية في    أشهر  تسعةاللفترة  "المجموعة"(    ا معاً   إدارة   لسمجوفقاً 

 .2021 سبتمبر 9يخ اربت األمالشركة 
  

  أسهمهاو  1993س  أغسط  15  بتاريخالكويت    دولة   فيا  هسيسها وتأتسجيل  مة تمهي شركة مساهمة كويتية عا  األمة  لشركإن ا 

وهو الكبرى"(،    األمتابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"الشركة  هي شركة    األمالشركة  إن  الكويت.  ة  رصبوي  فمدرجة  

 الكويت.  بورصةالكويت وأسهمه مدرجة في  دولة سالمي مسجل فيإ بنك
 

ا بمما  األمالشركة  لع  تضط تتضمنهاوخارج  الكويتدولة  داخل    يةارقالع  نشطةألرسة  للشرالعقار  نشطةاأل  .  القيام   األمكة  ية 

و  مالعأب العقارييذ  فن تو  بانيالم  نشاءإل  عقودًا  األمالشركة    تنفذلعقارات.  لصيانة  الو  دارةاإلالمقاوالت  والتجارية  المشاريع  ة 

السياحيوالس والمشاريع  والصناعية  وكنية  لراس حلا  مال عأبالقيام    كذلكة  ونقل  العامة    نيباملة  ن  معاد وال  والاألموالخاصة 

 قطري  عن   والاألماستغالل فوائض    . يتممواد البناءتوفير  و  كانيكية والكهربائيةر المييالغا  صيانة قطع  إلىباإلضافة  الثمينة،  

خل اء داسون  يخصصمت  ءارطريق مدتدار عن  تي  لاسهم  األوعقارات  الفظ  حاومسهم  األستثمارات في  اال  في  مباشرة  استثمارها

 ة. ميالوفقاً ألحكام الشريعة اإلس نشطةاأل كافة ممارسة تميالكويت أو خارجها. دولة 
 

الشركة   مكتب  اإل  األميقع  برج  المبارك،  هللا  عبد  شارع  في  والاألوو  ينالميزان  طابق  نماء،المسجل  ثثانيل  طوابق،  ، الث 

 الكويت. 
 

العمومية   الجمعية  املمساهالسنوية  اعتمدت  الم  2021مارس    23  بتاريخالمنعقدة  م  ألاكة  لشري  المالية  للسنة  جمعالبيانات  ة 

 . 2020أكتوبر  31المنتهية في 
  

 أساس اإلعداد  2
 

وفقاً لمعيار    2021  يوليو  31تهية في  ن ملا  أشهر  تسعةالترة  جموعة لفملكثفة المجمعة لعداد المعلومات المالية المرحلية المم إت

   ."المرحلي رير الماليالتق"  34حاسبة الدولي الم
 

الموجودات العقارات االستثمارية وباستثناء  ريخية  لفة التاتكال  على أساسة المكثفة المجمعة  ت المالية المرحليتم إعداد المعلوما

ا بالقيمةالمالية  من    لمدرجة  االشام  تدايرااإل  خاللالعادلة  المدر  خرىأللة  المالية  بالقيوالموجودات  العجة  ن خالل م  لةادمة 

ً وفتم قياسها التي  رئالخسا رباح أواأل   للقيمة العادلة. قا
 

 .األم لرئيسية للشركةرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيًضا العملة الما تم عرض المعلومات المالية
 

المجمعة مالية  لابيانات  الالالزمة في    تحاصافمات واإلمعلوال  افةة المكثفة المجمعة ال تتضمن كرحليلما  يةالات الممعلومإن ال

للمعايير الدولية للتقا  تي تم إعدادهاالية  سنوال السنوية   الية وينبغي االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعةرير الموفقاً 

المعوللمجم للسنة  في  ة  وتر2020وبر  كتأ  31نتهية  قد  األمة  الشرك  إدارةى  .  إدر  أنه  كافةتم  من   يالتلتعدا  اج  تتكون  التي 

 بر ضرورية لعرض عادل. كررة والتي تعت ت العادية المتحقاقاتساال
 

ا نتائج  في    أشهر  تسعةاللفترة  لتشغيل  إن  بالضر  2021  يوليو  31المنتهية  تعبر  النتائجال  عن  توقع   ورة  يمكن  للسنة التي  ها 

تنتهة  ليلماا فيالتي  ل2021أكتوبر    31  ي  مال  ع علىالطال.  الرجوع  ،  يلاصتفالن  مزيد  الالبيانا  إلىيرجى  المالية  مجمعة  ت 

 . 2020أكتوبر  31المتعلقة بها للسنة المنتهية في  واإلفصاحات
 

الفترة الحالية ولكن ليس لها أي تأثير على الربح )الخسارة(  الفترة السابقة لتتوافق مع عرض  تم إعادة تصنيف بعض مبالغ 

المنتهية في الملكية كما في    لىع  أو،  2020يوليو    31  للفترة  تم إجراء إعادة التصنيف هذه .  2020يوليو    31إجمالي حقوق 

 لتحسين جودة المعلومات المقدمة. 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية         3
 

 عةمجمو ال قبل نة مالمطبقت والتعديال والتفسيراتيدة الجد  ييرالمعا

المبقةلية الساالمابالسنة    المتبعةمماثلة لتلك    تبعةالم  باستحطرق االية المطبقة وإن السياسات المحاسب البنود  ح فص، باستثناء 

 .بعد رسلم ي ولكن رداصي معيار أو تفسير أو تعديل أل المبكر المجموعة بالتطبيقم أدناه. لم تق عنها
 

على المعلومات المالية    ير تأث  ا ليس له  إنهإال    ،2021و  2020  تينخالل السنة  ل مررات ألوسيتف والديالت  د من التعيدعال  تسري

 لمجموعة. المجمعة ل ةفية المكثالمرحل
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 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية         3
 

 (تتمة) عةمجمو القبل  نة مالمطبقت والتعديال والتفسيراتالجديدة  ييرالمعا
 

 تعريف األعمال :3ر المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقاري

المعل  ليعدالت  يوضح العيى  يأن  3  اليةالم  للتقاريردولي  ار  لكي  أية  صنت  تمه  وكاملة  ت م  ةعومجميف  األنشطة  الموجودات  من 

كحد  كأ تتضمن  وأن  بد  ال  وإجراءات  عمال،  مدخالت  لوجأدنى  معاً  تجتمعان  المخرجات.   حققتهرية  على  الحصول  قدرة 

وصول  طلوبة للملت ااءاواإلجر  لمدخالتاافة  على كمل  تشت  نأ   دون  قتحقلتعديل أن األعمال قد تأوضح اذلك،    إلىباإلضافة  

 نها قد تؤثر على لكو  ةعمجمولل  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتأثير على  التعديالت  ذه  يكن له  م ل  .اترجالمخ  إلى

 ت لدمج األعمال.أي عمليابإبرام  مجموعةام ال بلية في حالة قيالفترات المستق
 

ريخ أول تطبيق، لن يكون بعد تا  وأ  يف  قعالتي ت  خرىاألداث  األح   وأعلى المعامالت  بأثر مستقبلي    ريت تسديال عتألن النظراً  

 .لمجموعةل عةرحلية المكثفة المجمملالمعلومات المالية ا تأثير علىي ألتعديالت لهذه ا
 

 هريةالجو ماتولمعف التعري :8اسبة الدولي المح معيارو 1محاسبة الدولي تعديالت على معيار ال
ً عديالت تتلتقدم هذه ا ذفها أو عدم  ن حكا  حالة إذا  ة في وهريت تعتبر جن "المعلوماي يبين أ لذا  ةريداً للمعلومات الجوهجدي  عريفا

عنهص التعبير  إخ  احة  المتفائها  أو  بصوقومن  معقولع  القراررة  على  يؤثر  أن  يتخذها  ة  التي  امستخدالات  ألساسيون  مون 

ا العاالغات  ذ  لماليةللبيانات  استنادا  رض  البيانا  إلىم  معلومالم  تتلك  يقدم  بما  عن  ليما  اتالية  بإعداد ة  قامت  التي    المنشأة 

 ير".التقار
 

  ىخرت األالندماج مع المعلوماية أو باورة فردسواء بصلومات  م المعجحمد على طبيعة وهرية تعتالجو  أن  التتوضح التعدي

 على   رؤثن يورة معقولة أبصع  قوالمتذا كان من  ت جوهريا إالمعلوماير عن  التعبصحة    ون عدممالية. ويكات اللبيانفي سياق ا

ا يتخذها  القرارات  األالمستخدمولتي  ييون.  ساسن  على  ي  أ  تالتعديال  ه هذلكن  لم  المرحلوما عمالتأثير  المالية  المكثفة ت  لية 

 .بلقتالمسي ف على المجموعة أثيرأي ت اكون لهالمتوقع أن يغير  منو، جمعةالم
 

 م تسر بعد  معايير صادرة ولكن ل       4
 

 .موعةة للمجالمجمعالمرحلية المكثفة المالية المعلومات صدار إحتى تاريخ  ولكن لم تسر بعد رةصاديلي المعايير ال امفي
 

 3رير المالية لتقال يلعيار الدو تعديالت على الم – طار المفاهيمياإل إلىرجعية ارة مشإ

إشارة   –ل  دمج األعما  3ية  لماال  للتقاريرالدولي    راعلى المعي  يالتتعد  2020ة في مايو  الدولياسبة  المح  ييرمعامجلس  أصدر  
إعداد وعرض البيانات  إطار    إلىة  ارة المرجعيال اإلشدبتهو اس  عديالتذه التالغرض من هإن  .  مفاهيمياإلطار ال  إلىمرجعية  

دون أن يطرأ   2018ر في مارس  صادال  لتقارير الماليةمفاهيمي لالر  اطاإل  إلىية  بإشارة مرجع  1989سنة    ر فيادصلاالمالية  

 لقة به. علبات المتفي المتط حوظمل رييتغ أي
 

الد المحاسبة  معايير  مجلس  أضاف  إكما  مباعفاًء  ولية  الماليةابالواردة    فاالعترا  ئدمن  للتقارير  الدولي  لتجنب   3  لمعيار 

رج تند  تيال  حتملةات الممطلوبلازامات ون االلتلتطبيق" والناتجة ع الثاني ل  وملي"ا  اللة ختملرباح أو الخسائر المح ر األداصإ

نطاق   المحضمن  الدولي  معيار  لجنة   37اسبة  تفسير  المعا  أو  التفسيرات  حالة  الضرائب  21  المالية  ريللتقاردولية  يير  في   ،

 كبدها بصورة منفصلة.ت
 

 لية لتقارير المالي لوديار الضمن المعالحالية الواردة  ح اإلرشاداتيضتو ةليدوالة ر مجلس معايير المحاسب، قرلوقتوفي نفس ا

 .ات الماليةالبيان رضع وإعداد  إطار إلىة استبدال اإلشارة المرجعيلة والتي لن تتأثر بحتمودات المة بالموجالمتعلق 3
 

تنطبق  و  2022  يناير  1بعد    في أو   دأتب  التي  نويةلسا  المكثفة المجمعة  الية المرحليةالمعلومات المتسري التعديالت على فترات  

   بلي.قتأثر مس ب
 

 . ةمجموعال ي علىمادتعديالت تأثير وقع أن يكون للتمالغير  من
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 )تتمة( بعد  رة ولكن لم تسرير صاد يعام        4
 

 16ي لة الدوار المحاسبيمع ىلع ت الديتع –ود مقصلابل االستخدام ت ق صالتحلمعدات: الموات نشآممتلكات والملا

المحأص معايير  مجلس  الدودر  مايو  اسبة  في  م  2020لية  على  المحاسبيعتعديالت    والمنشآت   اتلكالممت  16  الدولي  ةار 

االالمتحصال  -  تادعلموا قبل  المقصودت  تمنستخدام  والتي  من    ع ،  ب المنشآت  من  متحصالت  أي  بخصم  الممتلكات  ونيع  د 

  ع الموق  إلىلة الوصول بذلك األصل  ذلك في حاوالمنشآت والمعدات وت  ا متلكمنود الي بند من ب أة  فلكتن  م  اتوالمعد  شآتنموال

المتحصالت من    ةشأنملا. بدالً من ذلك، تسجل  دارةاإلقبل    دة منالمقصو  ةقيطربالاهزا للتشغيل  ن يكون جالضرورية ألوالحالة  

 الخسائر. أو حابرألا نلبنود ضمك التاليف إنتاج د وتكالبنوبيع مثل هذه 
 

وال بد من    2022يناير    1د  دأ في أو بعالتي تب  ةيالسنو   المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةعلى فترات    يللتعدايسري  

ي حالة ف  ةروضرب فترة معأق  ايةبدد  بع  تاحة لالستخدام في أوات الموالمعدمتلكات والمنشآت  م لا  نودى ب لع  عيثر رجتطبيقه بأ

   .مرة  لويل ألبتطبيق التعد ةأشنملاام قي
 

 . ةعومجملا على يماد يرديالت تأث يكون للتع أنع توقالمغير  من
 

ض  –ة  المالي  دواتألا  9  ةالمالي  للتقارير  دوليلا  المعيار اختباالرسوم  "نسبة  من  حالة10ر  في  ف االعتراإلغاء    %" 

 بالمطلوبات المالية

، أصدر مجلس معايير المالية  رة للتقارييلدولير ايمعالا  دادعإة  عملي  ىلع  2020-2018لسنوات  ة لنويالتحسينات السمن    كجزء

  لمنشأة التي تدرجها  وم احات حول الرسالتعديل توضييتضمن    .9  يةالمالللتقارير    الدوليمعيار  عديالً على الت  المحاسبة الدولي

تجريه حول م الذي  التقييم  اضمن  االلتزختالدى  الج الم ام  ف شروط  أوديالي  ارن شة عهريوج ة  ل بصوردمعال  د  ام  زاللتوط 

الرسوم  ا  المالي الألصلي. تشمل هذه  المبالغ  تلك  المستلسمفقط  أو  فيمددة  بين  مة  واا  علىشتمم  رضقلم المقترض  الرسوم    لةً 

المستالمس أو  المة  ددة  قبل  عن  أو  رض  لمقتإما من  نيابةً   باتمطلواليل على  تعدال  هذا  المنشأةق  تطب  خر.األالطرف  المقرض 

فتبادمال  أو  دلةعمال  ماليةلا بعلة  أو  المجمعة    المالية  معلوماتالفترة  اية  دبد  ي  المكثفة  التالمرحلية  فيها  السنوية  تقوم    ة المنشأي 

 ة. بتطبيق التعديل ألول مر
 

ع السماح  م  2022ير  ينا   1أو بعد    في  التي تبدأ  نويةالس  حلية المكثفة المجمعةلمالية المرلومات امعالات  فتر  لىع  ديليسري التع

الطبلتبا المط  ديالتالتع  جموعةمالق  تطب س   .رمبكيق  اوبلعلى  الالمات  بعادلة  المتب  وأدلة  لمعية  أو  المعلومات  ترة  فداية  بد  في 

 مرة. بتطبيق التعديل ألول   ةنشأملا يهاوم في تقية التالسنو المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 . عةمجموالعلى  يدما عديالت تأثيرتكون للن يع أتوقمال غير من
 

 ة سية والمخففالسهم األسا( خسارة) ةربحي 5
 

احتساب   األ(  ارةخس)  حيةربيتم  القائمة    رةالفت(  خسارة )ح  رب  بقسمةاسية  سالسهم  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على 

ال(  ارةخس)  حيةربساب  . يتم احت(الفترة )باستثناء أسهم الخزينةالل  خ سط وتمال  لىع  رةتفلا(  خسارة)ح  رب  بقسمةمخففة  السهم 

تي قد يتم  دية الم العاجح لعدد األسهرمزائداً المتوسط ال  الفترة )باستثناء أسهم الخزينة(خالل  هم العادية القائمة  المرجح لعدد األس

المخففة  افة األحويل كعند تإصدارها   المحتملة  العادية  ل،  يوليو  31ة. كما في  أسهم عادي  إلىسهم  الشلم يكن    أي   األمة  رك دى 

 . خزينةسهم أ وأ فةخفهم مسأ
 

 

 تهية في  أشهر المن ةث الثال
  يوليو 31

 تهية في أشهر المن تسعةال
 يوليو 31

 

2021 2020  2021 2020 
 

     

 (193,067) 608,365  59,996 227,646 (يت الفترة )دينار كوي( خسارة)ربح 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

خالل  مةائلقا ألسهملعدد ا المرجح المتوسط

 450,534,680 450,534,680  450,534,680 450,534,680 الفترة

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

  فلس (0.43)   فلس 1.35   فلس 0.13   فلس 0.51 مخففةسية والالسهم األسا( خسارة) ربحية

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
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 ة ماريرات استثقاع 6
  (ةقق)مد  

 

  يوليو 31
2021 

 أكتوبر  31
2020 

  يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 42,443,004 42,443,004 41,138,050 كما في بداية الفترة / السنة

 (773,628) (1,304,954) - مالتقيية من محقق خسائر غير

 ──────── ──────── ──────── 

 41,138,050 41,138,050 41,669,376 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

المهنيين كما في    مستقلينال  ات تقييم العقار  راءخب  ن منااثن  أجراه  تقييم  إلى  استنادًاارية  االستثمتم تحديد القيمة العادلة للعقارات  

 :يةتالال قرطال ينخبيرلاستخدم كال ا ات.قارعلاتقييم هذا النوع من  فيالمتخصصين و ،2020أكتوبر  31
 

  ر؛للعقا الكامل شغالاإل بافتراض يراداتاإلرسملة  طريقةباستخدام   ورةالعقارات المطتم تقييم بعض 
 

   ا  إلى  استنادًاالسوق    طريقةباستخدام    رىخ األورة  المطالعقارات  تم تقييم للعقارات ذات  لخصائص المعامالت األخيرة 

 ؛ةعجمولما اتعقارصة ب الخا لتلك نيلماثوالموقع الم
 

لى أن تؤثر عمن شأنها  اث أو ظروف  ال توجد أحد  .11  إيضاحم المذكورة أعاله بالتفصيل في  لتقييطرق ا  إدراج تفاصيلتم  ي

 .معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةي تاريخ الف ةات االستثماري رلعقاة لالقيمة العادل
  

  12,232,000مبلغ  دينار كويتي و   16,820,000  قدرها  دفترية  ةميق بية  راثمستالعقارات اال  تقديم  تم  ،2021  يوليو  31كما في  

( كويتي  كو دينا  16,820,000:  2020  أكتوبر  31دينار  ور  :  2020  يوليو  31وي  كويت  دينار  12,232,000مبلغ  يتي 

 ة ركلشا  ىإلب ضمانات  وخطا  ةبحرام  دائنيكضمان مقابل  كويتي(  دينار    12,302,000مبلغ  و دينار كويتي    17,023,000

  ى التوالي.ؤسسات المالية المحلية علالم( و9و 8 يإيضاح)الكبرى  ماأل
 

 المعادل  النقد والنقد        7
 

ت النقدية المرحلي المكثف المجمع بالبنود ذات الصلة في بيان المركز دفقاالت  ندل المدرج في بياانقد المعلنقد والابقة اتم مطي

 لي: ما يمع كجمالمكثف ال  المالي المرحلي
 

  
 قة()مدق

 

 

  يوليو 31
2021 

 أكتوبر  31
2020 

  يوليو 31
2020 

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 6,903,616 6,903,616 5,903,744 ائع استثمارية دو

 603,933 2,046,511 1,510,603 لدى البنوك ونقد  أرصدة

 

─────── ─────── ─────── 

 

7,414,347 8,950,127 7,507,549 

    ناقصاً: 

لوبات  ن ومطيرجة ضمن دائنمدلدى البنوك )ة وفشمكت حسابا

 (606,954) (606,277) (4,227) (رىأخ

 
─────── ─────── ─────── 

 6,900,595 8,343,850 7,410,120 السنة  / ترةفلي نهاية اد المعادل فالنقد والنق
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 989,262:  2020أكتوبر    31) دينار كويتي  1,117,253  مبلغد  لدى البنوك والنق  رصدةألا  منتض، ت2021  ليويو  31في  ا  كم

  (.8 إيضاحالكبرى ) األممبالغ محتفظ بها لدى الشركة ثل يم ، الذي(كويتي ناريد 289,271: 2020 يوليو 31، ودينار كويتي
 

دينار    6,903,616  :2020أكتوبر    31)نار كويتي  يد  5,903,744  غمبلرية  تثماسالالودائع اضمن  ، تت2021  يوليو  31في    كما

  (.8 إيضاحى )الكبر األمالشركة  ىدلمحتفظ بها مبالغ  لذي يمثل ا، (دينار كويتي 6,903,616: 2020  يوليو 31و  كويتي
 

 رنادي  24:  2020أكتوبر    31)  يتدينار كوي  2,954  مبلغ، تتضمن الحسابات المكشوفة لدى البنوك  2021  يوليو  31كما في  

 (.8 إيضاح) الكبرى األمالشركة  سحوبة منممبالغ   الذي يمثل، (تير كوي نادي 24: 2020  يوليو 31و  كويتي
 
 



 

 ةبعاالتا شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاته
 

 غير مدققة()المجمعة  ثفةة المكات المالية المرحليات حول المعلومإيضاح
 2021 يوليو 31 يفوللفترة المنتهية  كما في
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 ذات عالقة   فمعامالت مع أطرا 8
 

اإلالمعامالت  تلك  ه  هذ  تمثل مجلس  وأعضاء  الزميلة  والشركات  الرئيسين  المساهمين  بالا  والمسئولين  دارةمع  ا عائال  دوأفرا  جموعةملتنفيذيين  الدرجة  من  والشركتهم  األولى  المالكين   لونيمثي  تلات 

لها تأثير  ليهاسون عيمار  التي  أو  الرئيسيين  أو  الموافقة على سياساتادعال  عمالاق األسي  المجموعة ضمن  ايهرجتالتي  ، وملموس  سيطرة  المعامالت من قبل مجلس  وشروط  تسعير    ي. يتم    إدارة هذه 

 . األمالشركة 
 

 هي كما يلي: ة المجمعة المرحلية المكثففي المعلومات المالية  ةج رمدلااف ذات عالقة أطرلدى  صدةرواأل تعامالإن الم
 

 يوليو  31لمنتهية في األشهر ا تسعةال يوليو  31لمنتهية في األشهر االثالثة  

 مكثف المجمع:ل بيان الدخل المرحلي ا 
   أخرى أطراف 

 ذات عالقة 
   الشركة

 ىالكبر األم
 اإلجمالي 

2021 

 جمالي اإل
2020 

   أخرى أطراف 
 ت عالقة ذا

 الشركة  
 الكبرى األم

 اإلجمالي 
2021 

 اإلجمالي 
2020 

 يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيار كدين يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك 
         

 2,488,692 2,553,324 2,553,324 - 770,325 839,567 839,567 - من خدمات مقدمة  إيرادات

 90,580 46,799 46,799 - 17,854 14,059 14,059 - دائع استثمارية من وربح 

 11,649  26,307 - 26,307 - 5,281 - 5,281 تكلفة خدمات مقدمة 

 33,211 2,719 - 2,719 17,110 - - - تكلفة انشاءات 

 28,158 15,645 - 15,645 - 449 - 449 إداريةعمومية وروفات مص

 100,342 16,880 16,880 - 26,513 - - - ابحة لدائني مر تكاليف تمويل
 

  .(15 إيضاح) انةاألمالوكالة و أنشطةمن  تحقيقه( تم  دينار كويتي 110,778: 2020 يوليو 31دينار كويتي ) 142,241قدمة مبلغ مدمات الخلمن ا يراداتتتضمن اإل
 

 
   ةك رالش 
 الكبرى األم

  يويول 31
2021 

 ( ةدقق)م
 أكتوبر  31

2020 
  يوليو 31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     :ع ثف المجم لمكي ا حل مركز المالي المر لبيان ا 

 380,742 394,398 228,690 228,690 (أخرى وموجودات   ن ي )مدرجة ضمن مدين   عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات  

 6,903,616 6,903,616 5,903,744 5,903,744 ( 7 إيضاحارية )استثمودائع 

 289,271 989,262 1,117,253 1,117,253 (7  إيضاح) نقددى البنوك ول أرصدة

 1,105,204 982,451 - - حةئنو مرابدا

 24 24 2,954 2,954 ( 7 يضاحإ( )أخرىومطلوبات  نيحسابات مكشوفة لدى البنوك )مدرجة ضمن دائن
 

: 2020أكتوبر    31ر كويتي )دينا  ال شيء  درهاق  دفتريةقيمة  بة  تثماريساال  عقاراتبعض ال  لمقاببضمان  ة  كفولالكبرى م  األملشركة  ا  إلىمستحقة  الالمرابحة    يئنداصدة  ر أ  فإن  ،2021  يوليو  31كما في  

 (.6 إيضاحلى التوالي )ع (كويتير دينا 17,023,000: 2020 يوليو 31ودينار كويتي  16,820,000
 

 الطلب.   دعن قبضائدة وتستحق ال تحمل فذات عالقة ال  أطرافلمستحقة من غ اإن المبال



 ةابعالتالعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شركة اإلنماء 
 

 (غير مدققة)المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكلمعلومل اوات حيضاحإ

 2021 يوليو 31 يفوللفترة المنتهية  فيكما 
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 تمة()تت عالقة  الت مع أطراف ذااممع 8
 

في   االس  تتعلق،  2021  ليويو  31كما  واألالودائع  البنوك    رصدةتثمارية  و   2,500,000مبلغ  ب لدى  كويتي    مبلغدينار 

)  رادين  4,093,643 كويتي،  د   2,500,000:  2020أكتوبر    31كويتي  كويتيدينا  4,016,354ومبلغ  ينار  ور    يوليو   31، 

انة المحتفظ بها لدى األم  بصفة  موجودات الب  اليالتوعلى    كويتي(  دينار  4,012,545ومبلغ    ييت دينار كو   2,500,000:  2020

 . (15 إيضاح) الكبرى األمالشركة 
 

 

 تهية في  منأشهر ال ةالثالث 
 يوليو 31

  تهية فيالمنأشهر  تسعةال 
 يوليو 31

 

2021 2020  2021 2020 

 

 يتي دينار كو يتيدينار كو  يتي دينار كو يتيدينار كو

      العليا: دارةاإل فآتمكا

 214,238 190,596  59,524 42,496 لجأل قصيرة ا أخرىرواتب ومزايا 

 19,679 14,969  5,771 3,073 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 45,569 65,295  205,565 233,917 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 مطلوبات محتملة 9
 

في  كم (أ) المجموعة  كان  ،  2021  يوليو   31ا  صادرة    تمثل  محتملة  مطلوباتلدى  ضمان  األعمال  ضمن  خطابات  سياق 

كويتي  د 17,490,344 بمبلغ  العادي ود 17,500,344 :2020  كتوبرأ  31)ينار  كويتي  :  2020  يوليو  31ينار 

لشركة  إلى ا  اتضمان  ات ا خطابمن بينهو،  مادي  التزامأي  عنها    نتجيلمتوقع أن  (، وليس من اينار كويتي د  17,491,282

ال )  13,079,570  بمبلغ  كبرىاألم  كويتي  و  13,079,570  :2020أكتوبر    31دينار  كويتي    :2020  يوليو  31دينار 

دينار   16,820,000قدرها  بقيمة دفترية  ستثمارية  االات  عقاربعض المقابل    ناضمولة بكف مر كويتي(  دينا  13,080,070

، على التوالي  دينار كويتي(  17,023,000  :2020  يوليو  31دينار كويتي و  16,820,000  :2020أكتوبر    31كويتي )

 (. 6)إيضاح 
 

  31ودينار كويتي    11,729,335:  2020ر  أكتوب  31)كويتي    دينار  11,729,335  هقدر  بمبلغ  ات ضمانال  اتخطابتعلق  ت ( ب)

كودي   11,729,835:  2020  يوليو بمت  بمشروعات  (يتينار  كويتي،  97,110,242  مبلغأخرة  توافق  التي  و  دينار  لم 

 .نجازهاإ تاريخعلى مد  األمالشركة 
 

ات التزام  نتجن تأ  ماألكة  الشر  دارةإطن وال تتوقع  لباا  نن ممرفوعة من قبل مقاولي  ئيةدعاوى قضا  األمالشركة  هت  جوا ( ج)

هذه   من  الرجوع  .  ىدعاوالمحتملة  الل  13  احيضإ إلىيرجى  على  التفامزيالطالع  من  ال د    القضائية   ىدعاوصيل حول 

 . الجوهرية
 

 معلومات القطاعات  10
 

الت  مجا  إدارةبهدف  ا  مهخدمات التي تقدوالات  المنتج  إلىاستناداً    الأعمت  وحدا  إلى  م تنظيم المجموعة، يتدارةغراض اإلأل

و  إعداد تقارير حولها على النح  جب ل يغيقطاعات تش  أربع  ةلمجموعا  القطاعات، لدى  حولالتقارير    وإلعدادلمختلفة.  ا  عمالاأل

 التالي:  
 

 ذ عقود إنشاء المباني.فيتن: إنشائيةيع مشار
 

  .للغير لعقاراتا رةإداو ناألمت دماقديم خوت لبناءا هربائية وموادلكاة وة قطع الغيار الميكانيكيصيانبالقيام  خدمات:تقديم 
 

 . قارات للغيرالعبالمجموعة وتأجير لخاصة ا العقارات  إدارةعقارات: 
 

 .   والعقارات ستثمار في أسهم الشركات المحلية واألجنبيةاب واالاالكتت: اتاستثمار
 

  .لمذكورة أعالها احولهرير تقاعداد إ جبالتي ي عات التشغيليةقطاال عات التشغيلية بحيث تمثلالقطالم يتم تجميع 
 

الموارد وتقييم األداء.   زيعتوارات حول  تخاذ القرفصلة البصورة من  هاأعمالل لوحدات  تشغيال ج  نتائ  األمالشركة    إدارةقب  ترا

استناداً   القطاع  أداء  تقييم  أواأل  إلىيتم  بشكل    خسائرال  رباح  المالمعلومي  ف  الخسائر  أو  باحرألامع    يتوافقويقاس  ة اليات 

 .مكثفة المجمعةية الالمرحل
 



 

 ةتابعالة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شرك
 

 )غير مدققة(المكثفة المجمعة ة المعلومات المالية المرحليات حول إيضاح
 2021 يوليو 31 في هيةت ترة المنوللف يا فكم
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 ومات القطاعات )تتمة( معل 10
 

لقطاع على ابهدف توزيع الموارد التشغيل قرارات اتخاذ  عن مسئولالعتها بشكل منتظم من قبل تم مراجية التي ياإلدارية الداخل ع التقاريرمعلومات رف إلىلة سجالم  اتالقطاعخسائر  أرباح أوستند ت

 ة.المجموع ائرخس أرباح أوب  اطابقتهم متيه وئأداوتقييم 
 

 شغيلموجودات ومطلوبات التمن    اتطاعدات ومطلوبات القاعات. تتكون موجووهرية فيما بين القطمعامالت ج  جراء أيتم إي  لم  2020  يوليو  31و  2021  يوليو  31في    تينالمنتهي  تينخالل الفتر

   .طاعالقالمتعلقة مباشرةً بتلك 
 

 : يوليو 31هية في المنت أشهر تسعةاللفترة و كما في تاعقطاالمات معلو  فيما يلي
 

 

 مشاريع 
 ائية نش إ

 قديمت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات   عقارات  ت خدما

 دينار كويتي  ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي نار كويتيدي 

       2021  يو يول  31المنتهية في   أشهر  تسعة ال 

 8,136,896 89,437 47,769 1,539,368 5,565,488 894,834 اتالقطاع   ت دا إيرا 

 

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

 (7,438,851)  (884,281)  (468,141)  (260,880)  (4,567,496)  (1,258,053)  إداريةية و غيلتش مصروفات

 (89,680)  (69,534)  (88)     -  (18,247)  (1,811)  هالك است

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

 (7,528,531)  (953,815)  (468,229)  (260,880)  (4,585,743)  (1,259,864)  اعاتقطتكاليف ال

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

  608,365  (864,378)  (420,460)   1,278,488   979,745  (365,030)  )خسارة( ربح الفترة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       2021  يوليو   31كما في 

 69,743,612 1,075,369 13,964,380 35,332,986 7,994,739 11,376,138 وجوداتلم ا 

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

 25,474,052 2,735,784 8,257,993 886,227 5,969,025 7,625,023 وبات المطل 

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

 791 791 - - - -  زاماتت وال   رأسمالية مصروفات  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةتابعالة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شرك
 

 )غير مدققة(المكثفة المجمعة ة المعلومات المالية المرحليات حول إيضاح
 2021 يوليو 31 في هيةت ترة المنوللف يا فكم
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 ومات القطاعات )تتمة( معل 10

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 يم قدت
 المجموع  عة غير موز ستثمارات ا راتعقا ت امخد

 دينار كويتي   ينار كويتي د دينار كويتي  ويتي  ك دينار كويتي  دينار دينار كويتي  

       2020أكتوبر  31 كما في

 74,440,442 1,029,926 15,556,555 35,576,256 9,367,986 12,909,719 اتالموجود 

 

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

 30,779,247 2,789,408  9,417,149  1,664,301  6,920,510  9,987,879 باتالمطلو 

 

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

      

  2,558  2,558     -     -             -     -  والتزامات  رأسمالية وفات  مصر 

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



 

 ةتابعالة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شرك
 

 )غير مدققة(المكثفة المجمعة ة المعلومات المالية المرحليات حول إيضاح
 2021 يوليو 31 في هيةت ترة المنوللف يا فكم
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 )تتمة(  لقطاعاتمعلومات ا 10

 

 يع مشار
 إنشائية 

 قديم ت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات  اتعقار ت خدما

 دينار كويتي   ويتي ينار كد نار كويتي دي دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  

       2020  يوليو  31أشهر المنتهية في    تسعة ال 

 8,311,665 36,768 101,634 1,749,341 6,005,608 418,314 اعاتقط ال   إيرادات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 (7,039,128) (1,606,727) (1,506,775) (151,925) (3,224,652) (549,049) ريةإدا ية و مصروفات تشغيل

 (1,465,604) (178,568) (1,959) - (1,280,985) (4,092) استهالك
   ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (8,504,732) (1,785,295) (1,508,734) (151,925) (4,505,637) (553,141) يف القطاعاتلتكا 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (193,067) (1,748,527) (1,407,100) 1,597,416 1,499,971 (134,827)  الفترة   ربح   )خسارة( 

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

        2020  يوليو  31كما في  

 75,432,644 1,213,532 15,373,217 35,995,694 11,067,681 11,782,520 لموجودات ا 

 

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

 31,075,107 2,948,019 9,178,479 1,784,740 7,600,303 9,563,566 طلوبات الم 

 

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

 2,558     -     - 2,558     -     -  والتزامات  رأسمالية   مصروفات

 

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

  



 تابعةلا.م.ك.ع. وشركاتها ش قاريةعإلنماء الشركة ا
 

 )غير مدققة(المرحلية المكثفة المجمعة معلومات المالية الات حول إيضاح
 2021 يوليو 31 في وللفترة المنتهية ا فيكم
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 القيمة العادلة  قياس  11
 

في   وقالمشاركين في الس  ينب   لتزام في معاملة منظمةويل المدفوع لتح أو اأصل    لمستلم لقاء بيعالسعر ا  هي  دلةة العاالقيم  إن

 تاريخ القياس.
 

 دلةلقيمة العاالجدول الهرمي ل 

المجمو الهرمتستخدم  الجدول  التاعة  العادلة  ي  القيمة  لتحديد  المللملي  واإلفصسجلوجودات  العادلة  بالقيمة  عنهة  حسب    ااح 

   وب التقييم:أسل

 و ؛المطابقةت المطلوبا موجودات أولل ة شطدلة( في األسواق النالمع معلنة )غيرر الألسعا: ا1المستوى  

ا بشكل مباشر أو قياس القيمة العادلة ملحوظً ل  يةأهمثل  دخالت والذي يمأقل مستوى من الم  : أساليب تقييم يكون بها2المستوى  

 غير مباشر؛ و 

 لحوًظا.م لةادقياس القيمة العية لأهمل والذي يمث خالتالمد ها أقل مستوى منال يكون ب ييمتق اليبأس: 3 المستوى
 

 : العادلة  لقيمةلجدول الهرمي حسب مستوى ال ادلةبالقيمة الع ةسجلالملموجودات ا تحليلل التالي وضح الجدوي
 

 المجموع  3المستوى  2ستوى الم 1المستوى  

 كويتي دينار  كويتي  ناردي ي يتر كودينا دينار كويتي  

     2021 يوليو 31ا في كم

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - استثمارية  عقارات

خالل   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من

 2,807     -     - 2,807 راح أو الخسائاألرب

لية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات ما

 1,111,587 1,111,587     -     - رى خأللة اامالش يراداتاإل
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,807 6,025,050 36,224,587 42,252,444 

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

     )مدققة( 2020ر أكتوب 31ما في ك

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - استثمارية عقارات 

خالل   لعادلة منادرجة بالقيمة ة مماليت داموجو

 1,837     -     - 1,837 باح أو الخسائراألر

الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  جودات ممو

 1,111,587 1,111,587     -     - خرى ألالشاملة ا يراداتاإل

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,837 6,025,050 36,224,587 42,251,474 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

       2020 يوليو 31ما في ك

 41,669,376 35,358,000 6,311,376     - ة يعقارات استثمار

  اللالقيمة العادلة من خموجودات مالية مدرجة ب

 2,598     -     - 2,598 باح أو الخسائراألر

ل  من خالموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 خرى ملة األاالش داتراياإل
 

-     
 

-     
 

1,637,002 
 

1,637,002 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,598 6,311,376 36,995,002 43,308,976 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

في    ةالسن  /اتالفترخالل   إجلم    ،2020  يوليو  31و  2020أكتوبر    31و  2021  يوليو  31المنتهية  ت  ءرايتم  بين حويأي  الت 

 . لةمة العادالقي قياسمن  3و  2و 1يات توسمال
 



 

 التابعةها تع. وشركاش.م.ك.ية شركة اإلنماء العقار
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 ة العادلة )تتمة(يمقياس الق      11
 

 ( تتمة) دلةلقيمة العاالجدول الهرمي ل 

 .3المستوى   ضمن  بالقيمة العادلة المسجلة موجوداتلة لتاميالخفتتاحية والمبالغ االيوضح الجدول التالي مطابقة 
 

 

  فيكما 

   نةسال بداية

الخسائر   افيص
ة في بيان  مسجلال

ي  حلالمر الدخل
 مع جالم المكثف

خسائر  لصافي ا
جلة في بيان  مسال

الشامل   الدخل
 حلي المكثفالمر

 المجمع 

صافي المشتريات  
ويالت  والتح

ات  والمبيع
 والتسويات 

 في كما 
 الفترة نهاية 

 ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

      2021 يوليو 31

 35,113,000 - - - 35,113,000 عقارات استثمارية 

 1,111,587 - - - 1,111,587  خرىالشاملة األ يراداتمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل يةموجودات مال

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

 36,224,587 - - - 36,224,587 

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

 

 

  في

   السنةبداية 

  ي الخسائرصاف
المسجلة في بيان  

 المجمع  الدخل

صافي الخسائر  
المسجلة في بيان  

الشامل   الدخل
 المجمع 

ات  صافي المشتري
ت  ويال والتح

لمبيعات  وا
 والتسويات 

 في 
 لسنة انهاية 

 ر كويتي دينا تي دينار كوي تي نار كويدي دينار كويتي  دينار كويتي  

      )مدققة( 2020ر كتوبأ 31

 35,113,000     -      - (683,000) 35,796,000 ية ات استثمارعقار

 1,111,587 (95,644) (786,277)      - 1,993,508 خرىألشاملة اال اتيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 

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

 

37,789,508 (683,000) (786,277) (95,644) 36,224,587 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ادلة )تتمة(قياس القيمة الع      11
 

 ( تتمة) دلةلقيمة العاالجدول الهرمي ل 

 
 في كما 
   السنة بداية

صافي الخسائر  
المسجلة في بيان  

مرحلي  لدخل الا
 جمع الم المكثف

ئر  خساصافي ال
المسجلة في بيان  

  الشامل لدخلا
 مرحلي المكثفال

 جمع الم
  يفكما 

 الفترة نهاية 

 كويتي  ردينا ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  

     2020 يوليو 31

 35,358,000 -  (438,000) 35,796,000 ستثمارية ت اعقارا

ن خالل  ة مموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادل

 1,637,002 (356,506)     - 1,993,508 خرى ملة األالشا اداتيراإل

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

37,789,508 (438,000) (356,506) 36,995,002 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تقييم الموجودات المالية: في مة المستخدجوهرية غير الملحوظة ل المدخالت الاصيتف

  باستخدام   خرىالشاملة األ  يراداتن خالل اإللة مالعاد  ةمدرجة بالقيملية  موجودات ماكالمصنفة    ةر المسعرغي  م األسهمييتم تقي 

ية الدفتر  القيمة  إلىوالسعر    ط مضاعفات السوقطريقة متوس  إلىاستنادا  دلة  يد القيمة العاحدفتراضات لتالمدخالت واالبعض  

 . طرةلسيواتسويق لا عفضم لالخصمعدل و للشركات المماثلة
 

 قارات االستثمارية:لع ل  ادلالع  يمتقيال يف المستخدمة  قييمصيل طرق التتفا
 

 مطورة العقارات ال
   إلى   يراداتاإل  عقار. تستند طريقة رسملة لل  الكامل  شغالض اإل ارتفاب  يراداترسملة اإلة  عقارات بواسطة طريقاليتم تقييم  

سنويا من    تجةالنا  رأجيالت  إيراداتسب عن طريق خصم  التي تحتور  من العقاالمخصومة    السنوية  ديةملة التدفقات النقرس

 سوق.  الصم الحالي في لخبواسطة معدل ا ،ملالكا شغالض اإلارتفابل العقار بق
 

 طريقة باستخدام  العقارات  تقييم  ت  يتم  السوق  ستنالسوق.  طريقة  أسع  إلىد  للعقمقارنة  النشط  السوق  الار  مماثلة  ارات 

 ه. في طبيعة العقار المحدد أو موقعه أو حالت فرقلابل اقم دلةالمع، ةئمتكافم بشروط تجارية ي تتتالامالت السوقية لمعاو
 

 الحالي السيناريو االقتصادي  ظلطر في خاالم إدارةو 19-كوفيد جائحة      12
 

على ضات تؤثر  يرات وافترادتقاتخاذ أحكام و  ارةدة من اإلالمجمعة للمجموعمرحلية المكثفة  الالية  يتطلب إعداد المعلومات الم

المحتملة.   طلوباتملة واإلفصاح عن افقرلمت افصاحاوالمصروفات والموجودات والمطلوبات واإل  اتيرادة لإللجالمبالغ المس

ات كمال الشراضطرابات في أع  في حدوث  عالميًا  2020  ةسنمنذ أوائل  "( المستجد  19-كوفيد)"كورونا  فيروس    ب تفشيتسب

العالميةمة ال منظب قمن    جائحةه كعالنوإالعالم  على مستوى    يادوالنشاط االقتص قيام    ،لصحة  جموعة  الم  إدارةمما استدعى 

مطبقة على يرات الللتقداالحتساب والمصادر الرئيسية    اسات المحاسبية وطرقالهامة عند تطبيق السيا  النظر في أحكامه  ادةبإع

   .2020 أكتوبر 31في لمنتهية اة للسنلمجموعة ل ويةنالس جمعةالم البيانات المالية
 

،  التجارية والوضع االقتصاديل  على األعما  روسلتأثير الفي  لةعب اآلن التنبؤ بالحجم الكلي والمدة الشامالص  مننه  أ  وفي حين

ريخ  ات  أنه اعتباًرا من  ىلإوانتهت  ومجاالت األعمال لديها  ة  لمجموعا مليات  تقييًما للتأثير على كافة عمجموعة  ال  إدارةرت  أج

 ة. سيام والتقديرات الرئيعلى األحكال يلزم إجراء تغييرات جوهرية  ،ة المجمعةمكثفية اللحالمالية المرمات المعلوإصدار هذه 
 

دي تقديرات في المستقبل يمكن أن يؤضات والث أي تغيير في االفترالية، فإن حدوومع ذلك وفي ضوء حالة عدم التيقن الحا

إائتن  إلى قد تتطلب  القيممادعديل  تء  جراج  الي على  أو  اوددفترية للموجة  المالمت  المستقبلية.  طلوبات  الفترات  ًرا نظتأثرة في 

بناًء علف  دارةاإل  المستقبل، ستستمر  فيعدم تيقن    عواملوجود    مع الوضع يتصاعد بسرعة  ن  أل التأثير  تقييم  التطي  ورات ى 

 المستقبلية. 
 

 مخاطر ال إدارة 12.1

  للفترة  .19-كوفيدفيروس   حولالحالية  المستجدات  لى   عبناءً   رطاالمخ  إدارةت  ياساعادة تقييم أهداف وسإو  قبةمراب  دارةم اإلوقت

في   أهداف  2021  يوليو  31المنتهية  في  تغييرات جوهرية  أي  تحدث  لم  مقارنة    إدارةوسياسات  ،  ابالبيالمخاطر    لماليةانات 

 .2020 رأكتوب  31ة كما في المدقق المجمعة
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 )تتمة( تصادي الحاليالق ريو ااين الس ظلطر في خالما  إدارةو 19-كوفيد ةحائج      12
 

 تتمة()  المخاطر إدارة 12.1
 

 مخاطر االئتمان  12.1.1

المجموعة  ا جوهري  االئتمانلمخاطر  تتعرض  ال  أنها    إلىنتهت  ا  بشكل  تفشي  المالي   إنث  حي  روسلفينتيجة  ة  موجوداتها 

ومدين  البنوكى  لد  صدةأر  تضمنت وموجودات  ين  ونقد  مدينمحتجزو  ودعقتجاريين  حينف.  ةات  واألأ  ي  النقد  لدى    رصدةن 

انخفاض القيمة   خسائرأن    إلى  دارةاإل  انتهت ،  9لدولي للتقارير المالية  ا  وفقًا للمعيار  يمةالق  انخفاضضع لمتطلبات  تخ  البنوك

البنوك  رصدةألل  المحددة الغفحتم  رصدةإن هذه األ  ثحي  يةمادنقد كانت غير  وال  لدى  بها في    ت ذاة  أطراف مقابل  لدى  البظ 

 .العالميةني تماف االئبل وكاالت التصنيمن ق  حددةت ائتمانية مناسبة ماتصنيف
 

  بشكل رئيسي  ت المدينةوالمحتجزاد  وموجودات العقو  دينين التجاريينالممن  الناتجة  الئتمان  ثر تعرض المجموعة لمخاطر اتأي

في الوقت المناسب ومن ل  التحصي   لياتعمء  مان إجرال ضخال  مخاطر االئتمان من  رةاإدتم  يلكل عميل.    يةدائص الفربالخص

مجموعة. ومع ذلك، قد لها الالتي تتعرض  ان  مخاطر االئتممن  بشكل كبير    دحي، مما  مقدًما  عاتدف  سدادب  عمالءالطالبة  الل مخ

ت داموجوين وجاريالتفيما يتعلق بالمدينين    سجلةمالالمتوقعة  الئتمان  اخسائر    ةقيمزيادة    إلى  19-فيدكو  ائحةج  تأثيرات  تؤدي

المدينةالعقود والم التأثيرا  ،حتجزات  العمثل  )  جائحةلل  الحادةت  بسبب  .  (وغيرها،  الكياإلنفاق االستهض  يخف تيات، وملإيقاف 

المتوقع المتخذاإلجراءااعتبارها  المجموعة في    أخذتة،  عند قياس خسائر االئتمان  )على سبيل   اذهاخات  وتلك التي تتوقع  ةت 

 ة.قديالتدفقات النعلى ءات را( وتأثير هذه اإلجيجارامتيازات اإل و عاتومدف ال  دادسلتأخيرات في ا ل،ثاالم
 

 مخاطر السيولة 12.1.2

ند استحقاقها  عالمالية  ت السداد المرتبطة بمطلوباتها  بالتزامااطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء  هي مخإن مخاطر السيولة  

 .وال عند سحبهااألمل ابدواست
 

 المستقبليةمن خمي  ليواالتمويل    ارةإد النقدية  التدفقات  الوفاء بالمتطلباتل  الل مراقبة  ذلك إعادة تغذية ن  ويتضم  .ضمان 

 قها.وال عند استحقااألم

  عةمتوقات النقدية القاس التدفالسيولة الكلي للمجموعة على أسلمركز ة المتجدداالستمرار في وضع التوقعات. 

 لمعايير الداخليةمقابل اة داوللمتت اافي الموجودصاو لةمراقبة معدالت السيو. 

 الديونتمويل  خططتطبيق رار في االستم. 
 

جووقتت سلبي  تأثير  حدوث  المجموعة  الع  على  كوفيدهري  فيروس  تفشي  بسبب  اتخ19-سيولة  اإل.    إجراءات عدة    دارةذت 

عل التللحفاظ  اتخانالدفقات  ى  خالل  من  توفير  تذ  قدية  التقديرية.   وفاتمصرال  ضيخف تو  التعويضية  ليفتكاالدابير  الرأسمالية 

وز قيمته التدفقات  جاتتعند مبلغ  لديها  والنقد    لدى البنوك  رصدةاألى  وتالحفاظ على مس  إلىمجموعة  دف العالوة على ذلك، ته

  قعة للمطلوبات المالية.المتورة الصادالنقدية 
 

 حقةالال حداثاأل 12.2

النهائية لهذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تئنتاال  مكن معرفةزالت متداعية وال ي  ما  19-كوفيدفيروس  يرات  تأثإن   التأثير  حدج  يد 

ال على  بالنسبة  مجموالكلي  احدلألعة  والظروف  بعاث  نشأت  تارلتي  الد  المعلومات  اليخ  المرحلية  المالية  بشكمكثفة  ل  مجمعة 

تاريخ   في  بهذالتمعقول  المصريح  المالية  علوه  سيت  المرحليةمات  المجمعة.  تالمكثفة  إدراج  على    19-فيدكو  ائحةج  رأثيم 

المت  ندعمعرفته    المجموعة فور التي تؤثجموع حديد تقديرات وافتراضات  لمصروفات وا  داتيراإلل  سجلةالم  مبالغال  علىر  ة 

 لوبات. والموجودات والمط
 

  ضائيةق   ىدعاو      13
 

ح،  2020بر  فم نو  24في   بأنيق   االستئنافة  محكم  عن  كمصدر  نار  دي  1,085,931  درهق  غمبلاد  بسدالمجموعة    قومت  ضي 

.  الباطنول من المقا  إلى  نار كويتيدي  121,600مبلغ  ب  الضمانخطابات    رد إلىافة اإلض، بمن الباطن  ينأحد المقاول  إلىكويتي  

لومات المالية المع  إصدار  حتى تاريخو  ،زلتمييا  ةكمحم  أمام  الصادر  ملى الحكبالطعن عالمجموعة    قامت,  2021ر  يناي  19في  

على الرغم من    .سداد هذه المبالغالمجموعة ب  يلزم  ييزالتم  محكمة  نع  م نهائيبعد أي حك  يصدر  لم  ،عةمكثفة المجمال  ةمرحليال

 .2021 يوليو 31في المنتهية  لحاليةا اد المبالغ المتنازع عليها خالل الفترة، قامت المجموعة بسدالحقائق المذكورة أعاله
 

  ينار كويتيد  163,159لغ  مبل  المجموعة  باستحقاق  يقضي  أول درجة  محكمة  عن ي  تدائاب  حكم  صدر  ،2020يسمبر  د  13  يف

  النظر في موعد  ب  المحكمة  قرار  حددتو  ةضائيقال  طرفي الدعوى  قبل  من  على هذا الحكم  الطعن تم  .أحد المقاولين من الباطن  من

الملمعلوماا  دار إص  تاريخ  حتىو  ،2021  بتمبرس  8  بتاريخ  نالطع المرحلت  ايالية  حكم   ،المجمعةثفة  لمكة  أي  بعد  يصدر    لم 

   .ةحكمالم عن نهائي
 

 

 



التابعة .م.ك.ع. وشركاتھا ة شیشركة اإلنماء العقار
ة) ق(غیر مدقمجمعة اللومات المالیة المرحلیة المكثفةعات حول المإیضاح 
2021یولیو31وللفترة المنتھیة فيكما في

  

20

) تتمة( ضائیة قىدعاو13

تي كویدینار  247,692قدرهغمبلبسدادمجموعةالقومتبأنیقضيئنافتسمحكمة االنعحكم صدر،2020دیسمبر  30في  
م7بةنسبدةفائإلىضافة  إلبا  اإلىلغالمبن%  من  المقاولین  ال.طنلبا أحد  بالطعنمجموعقامت  عن درا الص الحكمعلىة 

االستكممح  التمییزئنافة  محكمة  تاریخو،أمام  المجمعةدارإصحتى  المكثفة  المرحلیة  المالیة  أي  یصدرلم، المعلومات  بعد 
نھائي من الحقائق المذكورة أعاله.غلمباله اھذبسدادعة  جمولم امیلزالتمییزحكمةمعنحكم  قامت المجموعة على الرغم   ،

. 2021یولیو31في المنتھیة لحالیةااد المبالغ المتنازع علیھا خالل الفترةبسد

6,588,572قدره  مبلغةالمجموعیقضي باستحقاقالذي  االبتدائيھا  محكرجةول دأمحكمة  أصدرت،  2021ر  ینای 26في
في النظرموعد  بلمحكمةاقرارحدد  یوالمجموعةقبلمنعلى ھذا الحكمالطعنتم.نالباطمنینالمقاولأحد  إلىدینار كویتي  

المكثفة  الیة المرحل ت الملمعلوماادارإصتاریخحتىو،2021سبتمبر19خبتاریالطعن حكم،ةمعالمج یة  بعد أي  لم یصدر 
.ةالمحكمعننھائي

میةحكومنحة 14

تم  ی،  تينار كویدی75,105بمبلغ يم مالدععلىاألمالشركة  حصلت، لیة المرحلیة المكثفة المجمعةا لمفترة المعلومات االل  خ 
عناسبمح ال المحاسبة  لماً قفوھ  ة  الحكوالمحاسبة"20الدولي  عیار  المنح  وامیعن  الحكومیة" اتاحصفإلة  المساعدات  عن 

. "ى أخرإیرادات"ضمنلمجمعلي المكثف المرح االدخل نبیا فيوتسجیلھ 

انة األمبصفة موجودات 15

نمحا إدارةبعة  المجموقوم  ت مستأجرة  عقاریة  عنفظ  والكباألمكة  الشریابة  الأخرىاف  أطررى  تقوم  بتحصیل  م.  جموعة 
انة.  األمبات بنكیة على سبیل سا في ح ا وإیداعھ التأجیر إیرادات

31موعة في  ل المج انة أو الوكالة من قباألمفظ بھا بصفة  محتللدى البنوك ارصدةواألةاالستثماریئع  یمة الوداقإجماليیقدر  
2,500,000:  2020كتوبر  أ31(لتواليعلى اكویتيدینار  4,856,062ومبلغ  ویتي  ر كدینا 2,500,000بمبلغ  2021یولیو
كویتي دینار 5,012,831مبلغوكویتي ر دینا 2,500,000: 2020لیویو31و،كویتيدینار 4,685,432ومبلغ كویتي اردین

التوالي واستثما ودائع  بینھا ن  م،)على  كویتي دینار2,500,000بمبلغلكبرىاماألة  الشركبتتعلق  لبنوكالدى  دةأرصریة 
كویتي4,093,643ومبلغ   التدینار  ار دین4,016,354ومبلغ  كویتي  دینار2,500,000:  2020أكتوبر  31(ليواعلى 
.)التواليعلى دینار كویتي4,012,545ومبلغ كویتيدینار2,500,000: 2020یولیو31و،تيكوی

المیراداتتتضمن اإل كویتي)  د294,498:  2020یولیو31ي (كویتاریند322,729مبلغمة  قدالمخدماتن  من تجا نینار 
تم تحقیقھ )  كویتيارندی110,788:  2020یولیو 31ر كویتي (ینا د142,241مبلغ ومن بینھ  انة والوكالة؛األمة  نشطة بصفاأل

).8إیضاح(الكبرىاألمالشركة إلىمن خدمات مقدمة 

یةة السنوومیلعمعیة االجم16

اداعتم العمومیة  ت  األم  لجمعیة  الشركة  لمساھمي  اجتما السنویة  المالیة 2021مارس  23بتاریخعقدمنالا  عھفي  البیانات 
المنتھجمعلما للسنة  في  ة  في  2020أكتوبر  31یة  المنتھیة  للسنة  نقدیة  أرباح  أي  توزیع  عدم  قرار  على  كتوبرأ31ووافقت 

.)تيكویار : ال شيء دین2019عضاء مجلس اإلدارة (ألم توزیع مكافأة وعدر كویتي)نا يء دیال ش: 2019أكتوبر 31(2020

على إطفاء الخسائر 2021مارس  23بتاریخنعقدالمجتماعھا  في ااھمي الشركة األم  ما وافقت الجمعیة العمومیة السنویة لمسك
رقابیة القانونیة والكافة الموافقات  لىعم الحصولوتري،االختیا نار كویتي مقابل االحتیاطي  دی4,479,673بمبلغ  المتراكمة  

الالزمة.



 

 

 

 

 


