
 

 

 
 

 

 

 

 

 شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 )غير مدققة( 

  2022 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 
 المجمعة المكثفة المالية المرحلية المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى حضرات السادة 

 ع..ك.ش.م ةيرالصالحية العق ة اشرك
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 مقدمة
ل المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  اكشرلقـد  العقارلصالة  وشركاتها  حية  األم"(  )"الشركة  ية ش.م.ك.ع. 

" بـ  معاً  إليها  )يشار  في  المجموعة"(  التابعة  الخسائر  باحراأل  ينايبو  ،2022  يونيو  30كما  الشاملو  أو  المكثفين    الدخل  المرحليين 

التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية  هر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني  المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أش

هي المسؤولة عن إعداد هذه لشركة األم  إدارة ا  إن  .لتاريخالمرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك ا

ً وف  هارضوعالمكثفة المجمعة    المعلومات المالية المرحلية . إن مسئوليتنا هي مرحليالمالي الالتقرير  : 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم    قا

  .ةعمجالمكثفة الملمرحلية لمالية اا اتمالتعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلو
 

 المراجعة اقطن

" نشأةللم   المستقل  مراقب الحساباتقبل    مننفذة  المرحلية المالية  لما  المعلومات"مراجعة    2410قد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  ل

ين لو ؤمسلا  نيفظإلى المو  بصورة رئيسيةتفسارات  سفي توجيه اال  المرحلية  اليةالم  لوماتعملاهام المراجعة. تتمثل مراجعة  لق بمالمتع

األمور األخالمالية والمح  عن  التحليلية واإلجراءات  اإلجراءات  إن نطااسبية وتطبيق  للمراجعة.  أقلاجالمرق  رى  بشكل كبير من   عة 

التدقيق الدول لمعايير  الت  ا على نبأن  تأكيد  ال يمكننا الحصول علىه  إنفية وعليه،  التدقيق الذي يتم وفقاً  الهامة   نكمي   يعلم بكافة األمور 

   ق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.دها في التدقيتحدي
 

 النتيجة 
مراناستا إلى  لفإ،  اجعتندا  إلم  نه  يتم يرد  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بأن  االعتقاد  يستوجب  ما  علمنا  ى 

 . 34ولي رقم الد ةبساحملحي المادية، وفقاً لمعيار اإعدادها، من جميع النوا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة المجمعةالمالية المرحلية المكثف معلوماتول الح جعةالمرا تقرير

 اإلدارة ضاء مجلس أعة دسا ال إلى حضرات

 )تتمة( ش.م.ك.ع.شركة الصالحية العقارية 
 

   خرىتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األ

وا  إضافة ذلك،  مراجعإلى  إلى  المرالمالي  لوماتعمال  نفإ  ،انتستناداً  في  علمجما  المكثفة  حليةة  وارد  هو  ما  مع  متفقة  دفاتر الة 

ً أي  يدنف ولشركة األم. ل ةاسبيالمح رقم  قانون الشركات لالفات مخ ةا وجود أي د إلى علمنري لم ه علمنا واعتقادناحسبما وصل إلي أنه ضا

 للشركة األم لنظام األساسي  ل  وأعقد التأسيس  لأو    ،االالحقة له  يالتد تعلاو  ةته التنفيذيحئوال  الالحقة لهوالتعديالت    2016لسنة    1

لالال  يالتدتعلاو خامهحقة  فترة  ،  في    ستةالالل  المنتهية  تأثير  2022  يونيو  30أشهر  له  يكون  قد  وجه  ً مادي  اً على  نشاط   على  ا

 كزها المالي. أو مر ة األمالشرك
 

لسنة    7ت ألحكام القانون رقم  إلى علمنا وجود أية مخالفا  يردم  ل  ،ه علمنا واعتقادنانبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إلي

وجه قد يكون له   على  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةالمات المتعلقة به خالل فترة  لتعليوا  الملبشأن هيئة أسواق ا  2010

 أو مركزها المالي.األم تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يصيملعا يد عبدهللاول

 أ فئة   68قم راقبي الحسابات سجل مر

   نغوت ويسإرن

 يمي وشركاهم لعصالعيبان وا
 

 2022 أغسطس 11
 

   الكويت

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 ة ع لتابااتها وشرك.ك.ع. ية ش.مة الصالحية العقارشرك
 

 

 .المجمعةفة ثرحلية المكالم ماليةذه المعلومات الال يتجزأ من هل جزًءا تشك 13لى إ  1رفقة من احات الميضإلإن ا
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 )غير مدقق( المجمع  المرحلي المكثف أو الخسائر األرباحبيان 

 2022 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 

 المنتهية في   رة أشهالث الث
  يونيو 30

 المنتهية في   رأشهالستة  
  يونيو 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 كويتي ار دين يكويت دينار  كويتي ار دين يكويت دينار ح اإيض

       

 8,466,400 17,159,638  4,190,766 9,183,520  إيرادات 

 (2,366,022) (4,681,642)  (1,209,708) (2,684,933)  تشغيل تكاليف 
  

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

 6,100,378 12,477,996  2,981,058 6,498,587  حمجمل الرب

  بالصافي محاصة،كة حصة في نتائج شر

 (373,482) 286,997  يبةضرلابعد 

 

562,195 99,036 

 (1,831,168) (2,623,998)  (800,563) (1,335,923)  ريةإداومصروفات عمومية 

 (1,817,412) (2,537,088)  (923,849) (1,341,794)  وإطفاء ك هالاست

 (173,776) (248,953)  (34,401) (2,481)  ويق ات وتست مبيعوفامصر

 12,648 64,060  6,869 64,060  إيرادات استثمار

 15,089 (39,464)  17,172 (4,961)  أجنبية تحويل عمالت   أرباح( رئخسا)

 84,634 16,678  78,011 8,858    ائدوف يراداتإ

 557,377 119,978  330,371 60,599  رى أخت اداريإ

 593,755      -       -      -  يضاربيع أ ربح من

 (212,475) (1,189,046)  (131,345) (702,036)  يف تمويل التك
  

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

 3,428,086 6,602,358  1,149,841 3,531,906  الضرائبالربح قبل 

 (77,177) (169,088)  23,657 (84,544)  أجنبية شركات تابعة  منضرائب 

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

سسة  ؤصة مح  صصقبل مخبح رلا

ريبة دعم وض يملعلتقدم اللالكويت 

 1,173,498 3,447,362  الزكاة الة الوطنية والعم

 

6,433,270 3,350,909 

 (33,518) (64,230)  (13,784) (34,388)  مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 (83,795) (160,574)  (34,459) (85,970)    مالة الوطنيةضريبة دعم الع

 (33,518) (64,230)  (13,785) (34,387)  الزكاة 
  

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

 3,200,078 6,144,236  1,111,470 3,292,617  رة  تفربح ال
  

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

  
     

       بـ: الخاص 

 3,200,972 6,133,944  1,316,347 3,284,061  كة األمرشلا يماهمس

 (894) 10,292  (204,877) 8,556  المسيطرةغير   الحصص
  

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

  
3,292,617 1,111,470  6,144,236 3,200,078 

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

الخاصة سية والمخففة اسربحية السهم األ

 سلف 2.5   سلف 6.3 3 بمساهمي الشركة األم 

 

 سلف 6.1   فلس 11.9

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

 



 ة ع لتابااتها وشرك.ك.ع. ية ش.مة الصالحية العقارشرك
 

 

 .المجمعةفة ثرحلية المكالم ماليةذه المعلومات الال يتجزأ من هل جزًءا تشك 13لى إ  1رفقة من احات الميضإلإن ا
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 ر مدقق( ي المكثف المجمع )غيلرحلما  الشامل لالدخبيان 

  2022 يونيو 30في المنتهية  للفترة

 

 

 

 ة في  ة أشهر المنتهيالثالث
 يونيو  30

   فية أشهر المنتهي ةستال 
 يونيو  30

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتييد 

      

 3,200,078 6,144,236  1,111,470 3,292,617 ة ر الفت ربح
 

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

          أخرىشاملة  ائرسخ

صنيفها إلى بيان إعادة ت قد يتم يتم أو أخرى شاملة خسائر
مع في فترات كثف المجملاالمرحلي  رخسائاألرباح أو ال

    الحقة:

 

  

يات  ملويل عحت من ةج اتن ةيبأجن  تفروق تحويل عمال

 (1,616,384) (2,828,447)  يةنبأج

 

(3,820,670) (265,471) 
 

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

 (2,828,447) (1,616,384)  (3,820,670) (265,471) 
 

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

 نبيا إلىفها ينتص عادةإلن يتم   أخرىة ملإيرادات شا
رات ع في فتف المجممكثلي الالمرحأو الخسائر  احبراأل
    قة:حال

 

  

مدرجة ملكية وات حقوق ألد يمة العادلةي القت فيراتغال

 732 242,409 رى خلة األات الشامخالل اإليراد نمالقيمة العادلة ب

 

291,078 27,639 
 

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

 242,409 732  291,078 27,639 
 

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

 (237,832) (3,529,592)  (1,615,652) (2,586,038) فترة ل ل رىخأشاملة  خسائر
 

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

 2,962,246 2,614,644  (504,182) 706,579 لفترة ل ةالشامل (الخسائر) اإليرادات إجمالي
 

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

      : بــخاص لا

 2,914,898 2,588,866  (347,547) 680,550 ة األمالشرك يماهمس

 47,348 25,778  (156,635) 26,029 الحصص غير المسيطرة
 

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

 706,579 (504,182)  2,614,644 2,962,246 
 

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





 ة ع تابلا هاتركاوشم.ك.ع. حية العقارية ش.شركة الصال
 

 

 .مجمعةالمكثفة ال ةمرحليال اليةمت الامعلومه المن هذ يتجزأ تشكل جزًءا ال 13 إلى  1من  ةفقات المرإن اإليضاح
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 ()غير مدقق عمجملا فمكثال المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2022 يونيو 30ة في نتهيالم ةفترلل
   ة األم كرش اهمي المسب ة الخاصحقوق الملكية  

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 م سهأ  إصدار

 م أسه
  نةخزي

 ي طتياح ا
 نة خزيأسهم 

اطي  احتي
 ريباإج 

  طياتياح 
 ارييتاخ 

 اح  أرب
 مرحلة

 اطي  تياح 
 القيمة العادلة 

 احتياطي تحويل 
 بيةأجنت العم

   يمالج اإل
 الفرعي 

 صص ح ال
 مسيطرة الر يغ

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 كويتي رنادي يتيكور انيد يكويتار دين تير كوينادي يتير كوادين تيكوي ينارد كويتي اردين دينار كويتي دينار كويتي يكويت ردينا يتويك دينار دينار كويتي 

             
 161,675,015 62,479 161,612,536 (14,040,030) 300,226 41,325,108 20,489,290 30,280,511 4,396,977 (7,467,050) 35,055,163 51,272,341 مدقق( ) 2022يناير  1الرصيد كما في 

 6,144,236 10,292 6,133,944     -     - 6,133,944     -     -     -     -     -     - رة فتلا حبر

 (3,529,592) 15,486 (3,545,078) (3,836,156) 291,078     -     -     -     -     -     -     - للفترة  أخرى شاملة   (رئساخ ) تا داريإ

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

 2,614,644 25,778 2,588,866 (3,836,156) 291,078 6,133,944     -     -     -     -     -     - ة للفتر ةاملشل ا (ئراسخ ال) تاديرااإل إجمالي

     -     -     -     -     - (2,563,617)     -     -     -     -     - 2,563,617 ( 8منحة )إيضاح  أسهم إصدار 

 (1,873,015)     - (1,873,015)     -     -     -     -     -     - (1,873,015)     -     - خزينة   مشراء أسه

 241,277     - 241,277     -     -     -     -     - 57,157 184,120     -     - نة  زيخ  أسهمبيع 

 (7,363,607)     - (7,363,607)     -     - (7,363,607)     -     -     -     -     -     - (8ح  ا ضإي)توزيعات أرباح 

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

 155,294,314 88,257 155,206,057 (17,876,186) 591,304 37,531,828 20,489,290 30,280,511 4,454,134 (9,155,945) 35,055,163 53,835,958 2022  يونيو 30الرصيد كما في 

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

  

 167,196,601 21,980 167,174,621 (15,803,021) 450,596 46,869,513 20,489,290 30,280,511 3,560,844 (5,000,616) 35,055,163 51,272,341 ( مدققة) 2021يناير  1رصيد كما في ال
 3,200,078 (894) 3,200,972     -     - 3,200,972     -     -     -     -     -     - رة تالف( خسارة) حرب

 (237,832) 48,242 (286,074) (313,713) 27,639     -     -     -     -     -     -     - رة فتل ل أخرى شاملة   (خسائرإيرادات )

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,962,246 47,348 2,914,898 (313,713) 27,639 3,200,972     -     -     -     -     -     - لشاملة للفترة  ا (ائرسخ ال) راداتاإليالي إجم

 (1,706,961)     - (1,706,961)     -     -     -     -     -     - (1,706,961)     -     - ينة  م خزهسأ  ءا شر

 1,002,381     - 1,002,381     -     -     -     -     - 339,321 663,060     -     - سهم خزينة  بيع أ
 (14,892,929)     - (14,892,929)     -     - (14,892,929)     -     -     -     -     -     - (8)إيضاح   حت أرباتوزيعا

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

 154,561,338 69,328 154,492,010 (16,116,734) 478,235 35,177,556 20,489,290 30,280,511 3,900,165 (6,044,517) 35,055,163 51,272,341 2021  يونيو 30 فييد كما رصال

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

 



 ة ع لتاباكاتها وشركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. شر
 

 

 

 .ةجمعملا المكثفةية المرحلية لمالت اماومعللا هذهمن يتجزأ ل جزًءا ال تشك 13إلى  1المرفقة من  تيضاحاإن اإل
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 مدقق(  ع )غيرالمجم المكثف المرحلي النقديةتدفقات بيان ال

  2022 يونيو 30ية في نته الم للفترة

  
 تهية فينملا  ر شهأ  ةستال

 يونيو  30

  2022   2021 
 ي تيدينار كو ويتي دينار ك تاإيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

  معد ةكويت للتقدم العلمي وضريبال ةسمخصص حصة مؤسربح الفترة قبل 
 3,350,909 6,433,270  وطنية والزكاة عمالة الال
مي  لعالم قدللتيت وكال ؤسسةمحصة فترة قبل مخصص لا حة ربالت لمطابقديتع

    : نقديةلاالتدفقات  افيبص للفترة دعم العمالة الوطنية والزكاةوضريبة 
 (99,036) (562,195)  رائبضل ابالصافي بعد  حصة في نتائج شركة محاصة،

 338,605 447,084  ن فيظية الخدمة للمونها كافأة م صصخم
 1,817,412 2,537,088  وإطفاء  الكتهاس

 (12,648) (64,060)  رثماإيرادات است
 (15,089) 39,464  أجنبية  تحويل عمالت(  أرباح) رئاخس

 (84,634) (16,678)  دات فوائد  رايإ
 (593,755)     -  يربح من بيع أراض

 212,475 1,189,046  ل تكاليف تموي
  ───────── ───────── 

  10,003,019 4,914,239 

    شغيل:لتا  ودات ومطلوباتفي موج غيرتال
 (4,661) 99,177  مخزون
 168,775 1,046,209   أخرىدات جوموو مدينون

 3,885,385 1,790,116  رىخأ باتلوومط وننئدا
  ───────── ───────── 

 8,963,738 12,938,521  لياتعماتج من الالنقد الن
 (314,287) (996,332)  عة مدفو ظفينونهاية الخدمة للم أةافكم 
 (224,426) (99,147)  ة  علمي مدفوعقدم الويت للتحصة مؤسسة الك 
     - (247,867)  وعة مدف  ةيوطناللة امعالضريبة دعم  
     - (99,147)  زكاة مدفوعة 
 (120,000) (120,000)  مدفوعة   رةعضاء مجلس اإلداأ ةأفمكا 
  ───────── ───────── 

 8,305,025 11,376,028  ة التشغيلمن أنشطاتجة ة الندينقلا صافي التدفقات 

  ───────── ───────── 

    ستثمار ة االأنشط
 (20,707,491) (15,463,032) 6 ستثمارية لى عقارات اإ تاإضاف

 (992,716) (671,792)  ات ومعدات متلكم ىلإضافات إ
 1,647,855     -  يةمارارات استثعقت من بيع متحصال

 12,648 64,060  مستلمة  راستثما تادارإي
 84,634 16,678  مةتلوائد مسفإيرادات 

 2,060,000     -   ئع ثابتةودافي كة صافي الحر
  ───────── ───────── 

 (17,895,070) (16,054,086)  أنشطة االستثمار في ةمستخدملاي التدفقات النقدية صاف
  ───────── ───────── 

    ويلمأنشطة الت
 16,839,952 19,084,189 7 سالمية إوت تجارية  ال ويتمن حصالت متم

 (61,748) (5,947,949) 7 سداد تمويالت تجارية وإسالمية 
 8,845,619 2,854,488  اليةبنوك ومؤسسات مفي المستحق إلى  ةكرحلا

 (212,475) (1,189,046)  مويل مدفوعةيف ت تكال

 (14,828,371) (7,363,607)  عةوأرباح مدفت عا توزي

 (1,157,287) (792,756)  تأجيرتزام لاسداد 

 (1,706,961) (1,873,015)  ة نيسهم خزشراء أ

 1,002,381 241,277  زينة  خ مهأس بيع ت منمتحصال

  ───────── ───────── 

 8,721,110 5,013,581   ويللتمأنشطة ا الناتجة منة التدفقات النقدي فيصا
  ───────── ───────── 

 (868,935) 335,523  في الصندوق ولدى البنوك  في النقد    زيادةلاصافي 
     - (1,583,061)  ل عمالت أجنبية تحوي تعديل

 3,311,614 4,002,697    ير ينا 1في نوك لبا لدىق والنقد في الصندو
   ───────── ───────── 

 2,442,679 2,755,159 4   يونيو 30في النقد في الصندوق ولدى البنوك  
  ═════════ ═════════ 
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 ةلشركول احت ماولعم 1
 

بإصدارتلا  تم المالالمعلوم  صريح  لمال  رحليةملا ة  يات  المجمعة  االالصشركة  كثفة  ش.م.ك.عقاعلحية  ألم"(  ا  ةكر)"الش  .رية 
) التابعتها  وشركا إليُشاة  معاً  ر  لفترة  لا"بـ  يها  لقرار  2022  يونيو  30  يفة  هينت لمار  أشه  ستةالمجموعة"(   إدارةلس  مج  وفقاً 

 .2022 أغسطس 11 اريختم بالشركة األ
 

الشرك  اديةالع  ةوميمالع  الجمعية  اعتمدت  ،2022رس  ما  17في   المساهمي  النايابال  ألمة  المالية  للسنة  جموعمللمجمعة  ت  ة 
على  2021  ديسمبر  31في  ة  المنتهي وافقت  اإل  توصية  كما  م  احأربيع  توزبة  دارمجلس  وأسهم   المساهمين   لىعنحة  نقدية 
 . (8ح )إيضا

 

 .ةابعوشركاتها الت ..عك.م.ة شيرقاعلالحية شركة الصاوعة مجلما نضمتت
 

ال تتعامة  ة  ويتيك  مةههـي شركة مسا   األمشركة  إن    يقع .  الكويت  بورصةفي    هاجإدراو  1974سبتمبر    16  خياربت  هاسيأسم 
 يت. والك ،13095الصفاة  ،23413 ص.ب، ن الغانمامد ثنيمح ارعش ة،لحيمجمع الصا فيالمسجل ها مكتب

 

االمجمو  أنشطةل  تمثت تأجير  ةسييئلرعة  اوتط  العقارات  في  يتويكال  دولةي  ف  قادالفن  اتليعمو  اريةجالتارات  قعلوير  تم  . 
 . صينتخصمدراء استثمار م بلق من مدارةالية مق وراية ومحافظ أل الفائضة في محافظ عقاراوم األ ثماراست

 

  ةعوممجلل يةبحاسلمسات االسيافي  راتالتغيو اإلعدادأساس   2
 

 ". ليحرمر المالي القريالت" 34 لدولياة اسبلمعيار المحة للمجموعة وفقاً عمجمالفة لمكثية ارحلة الميلمامات الالمعلوتم إعداد  
 

الماليالمإن   المكثفة  علومات  المرحلية  تتضمالمجة  ال  كافةمعة  واإلفصاحات  المعلوم  ن  لبات  مياناالمطلوبة   م تاملة  ك  ليةات 
ً قفو  هاإعداد الدولية لل  ا اتقاللمعايير  المالية  ب  ةنر مقتيها  عل  العاالطب  ة ويجيالملرير  ة  ن لمجموعة للسوية لسنالة  المجمعالبيانات 

ة  ورلضربا ال تعبر 2022 يونيو 30 نتهية فيالمهر أش ةستالة ضافةً إلى ذلك، فإن نتائج فترباإل. 2021 ديسمبر 31 المنتهية في
التع النتائج  ين  المالية  لل   اعهقوت   كنمي  تنتسنة  في  التي  ل2022  ديسمبر  31هي  علىطال ال.  راجيمزال  ع  التفاصيل،  من  ع د 

 . 2021 ديسمبر 31ة في ها للسنة المنتهيب ةقفصاحات المتعلالمجمعة واإل لماليةا اتانالبي
 

   يتي.لكوا ارنيلدباالمرحلية المكثفة المجمعة  يةت المالالمعلومارض يتم ع
 

   وعةمجملا قبل من ةبقلمطافسيرات والتعديالت والتدة يجد لا رييامعلا  2.1
 

ا المكثفرملالمالية ا  وماتالمعل  ادعدفي إ  ةقالمطبالمحاسبية  ت  اسالسيإن  البيانات   المتبعة  جمعة مماثلة لتلكالم  ةحلية  في إعداد 
اعتباًرا  يير الجديدة التي تسري  عالما  قبي طت   ثناء، باست2021  ديسمبر  31في  للسنة المنتهية    للمجموعة  ةالسنويمجمعة  لية الالما
ت2022اير  ين  1  من لم  الجملما  مق.  بالتطبيق  تعديلار  عيم  ألي  كرمبوعة  أو  تفسير  يسر   ولكن  ردا ص  أو  ي  .عدب  لم  عن  نتج  لم 

 ة. جموعللملي و المركز المامالي أداء اللى األتطبيق هذه المعايير تأثير مادي ع
 

 ةفف خملة وااسيحية السهم األسرب  3
 

   اسية:ساأل
م على  أللخاص بمساهمي الشركة ااة  فترال  ربحقسمة    عن طريق  ماألكة  ي الشرمهامسصة بالخا  األساسية  لسهمة اربحي  تحتسب

 ة(.أسهم الخزين ثناء ستباالعادية القائمة خالل الفترة )رجح لعدد األسهم وسط المتالم
 

 المخففة: 
الخاصة  هسالة  ربحي  تحتسب المخففة  قسألم  ا  كة رشلا  يهمسابمم  طريق  ا   مةعن  بلفترربح  الخاص  الساهممة  األم،  ة  شركي 

تقام  عدلالم تحويليث أبل  للموظفين،    تخيارا   ر  األسهم  المتوسطعلشراء  العاالمرجح    ى  األسهم  الفترة لعدد  القائمة خالل  دية 
 ين. سهم للموظفاأل  اءشر اترايخ فةكارها عند تحويل اصد إتم تي قد يلد األسهم العادية اجح لعدط المرالمتوسزائداً 

 

 . 2022 يونيو 30م للموظفين كما في سهأ شراء خياراتضمن برنامج مة قائأسهم ات خيارم األ ةلدى الشركوجد ال ي
 

 

 ة في  تهي هر المنالثالثة أش
 يونيو 30

 ة في  تهي هر المنأش ستةال 
 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 
      

األم  الشركةمساهمي لفترة الخاص بربح ا
 1,316,347 3,284,061 ار كويتي( ن)دي

  
6,133,944 3,200,972 

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

 القائمةلعادية هم اسالمتوسط المرجح لعدد األ
 521,117,116 517,546,988 ة(أسهم الخزين باستثناءخالل الفترة )

 

516,460,514 521,039,651 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 سلف 6.1   فلس 11.9  سلف 2.5   فلس 6.3 ةالسهم األساسية والمخففية ربح
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

قبل    فلس على التوالي  2.7و  فلس   6.5  قيمة  2021  يونيو  30ي  ة فالمنتهي  والثالثة أشهر  أشهر  ستةبلغت ربحية السهم لفترة ال

 (.8بعد إصدار المنحة )إيضاح  التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم
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 وق ولدى البنوك دنفي الص قد لنا 4
  مدققة()  

 

 يونيو  30
2022 

  ديسمبر 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 تي كوي دينار يتي كو اريند تييوك ريناد 
    

 6,094 16,827 38,947 قوندفي الصنقد 

 2,436,585 3,985,870 2,716,212 ى البنوكلد ة  صد ر أ 
 

───────── ───────── ───────── 

 2,755,159 4,002,697 2,442,679 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

  

  خرىاأللة لشامات دااخالل اإليرن ملة رجة بالقيمة العاد دية مت مالداموجو 5
  (ققة)مد  

 

 يونيو  30
2022 

  ديسمبر 31
2021 

 نيويو 30
2021 

 ي تدينار كوي ي دينار كويت دينار كويتي 
    

 195,263 206,463 233,625 مدارة مسعرة   ةظفمح

 268,546 268,546 268,546 دارة غير مسعرة  م محفظة

 6,843,559 6,654,348 6,918,264 مسعرة  غير أسهم
 

───────── ───────── ───────── 

 7,420,435 7,129,357 7,307,368 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .(10اح يضفي )إالمالية  يمة العادلة لألدوات القتم عرض ي
 

 ة ياستثماررات قاع       6
  (ققةدم)  

 

 

 يونيو  30
2022 

  ديسمبر 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 ر كويتي ادين دينار كويتي  كويتي ناردي 
    

 299,261,578 299,261,578 329,242,172 ناير ي 1كما في 

 20,707,491 33,781,009 15,463,032 افات  ضإ

 (1,057,059) (2,174,206)     - بعدات مست

 (646,270) (1,442,741) (1,883,616) ك الاسته

 124,280 (183,468) (1,344,170) أجنبيةمالت يل ععديل تحو ت
 ───────── ───────── ───────── 

 341,477,418 329,242,172 318,390,020 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

كنا دي  155,792  قدرها  تريةدفقيمة  ب  ةستثمارياال  اتارعقال  إن ك  155,792:  2021  مبرديس  31)  ويتير   ويتي دينار 

الم  مألا  ركةلشأن اعلى  بةً  تا مين كاأل  . وقد أكدناءمأحد األم  باسمسجلة  (  تيكوي  دينار  155,792:  2021  يونيو  30و الك  هي 

    العقارات.هذه د من فيالمست
 

 ميسالتمويل تجاري وإ 7
  قة(دق)م  

 

 يونيو  30
2022 

  برديسم 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتيادين 
    

 156,518,264 156,518,264 192,947,712 ناير ي 1في 

 16,839,952 45,507,865 19,084,189 قروض مستلمة

 (61,748) (9,014,538) (5,947,949) ة مدفوعقروض 

 51,898 (63,879) (459,648) أجنبيةالت مع يلو تعديل تح
 ───────── ───────── ───────── 

 205,624,304 192,947,712 173,348,366 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 (تتمة) ميسالتجاري وإتمويل  7
  (ققةد)م  

 

 يو يون 30
2022 

  ديسمبر 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 ي تكوي دينار ي نار كويتدي دينار كويتي 
    

 17,554,176 9,038,400 8,078,752 ريتمويل تجا

 155,794,190 183,909,312 197,545,552 ي إسالمتمويل 
 ───────── ───────── ───────── 

 205,624,304 192,947,712 173,348,366 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

الميح سنوياً  1  بنسبة  ةفائد  لمعد  يتيكوالدينار  بالج  درمال  التجاري  تمويلل    يونيو  30و  سنوياً %  1:  2021  ديسمبر   31)% 

 ي.زت المرككويال كمن بنصادر الخصم ال عدل م( فوق سنوياً  1% :2021
 

الرالتجاالتمويل    ملحي اإلبالجن  درجمي  م يسترليه  فائدة  ني  :  2021  ديسمبر  31)  ويًاسن  %3.589  قدرها  رةيمتغ عدالت 

 .سنويًا( %2.6275: 2021 يونيو 30و% سنوياُ  2.6275
 

  يونيو   30ور كويتي  يناد  5,330,112  :2021  برديسم   31دينار كويتي )  4,778,752  غتجاري بمبل  صول على تمويلتم الح

 . ةيبابعة األجنتالت اكلشرال من قب ويتي(ار كدين 5,354,176 :2021
 

%  1:  2021  ديسمبر  31)  % سنوياً 1.25% إلى  1  منراوح  يت   فترةالالمي خالل  اص بالتمويل اإلسالخ  الربحعدل  م متوسط  إن  

 . يزكالبنك المر ر منالصاددل الخصم وق معف  ياً(وسن %1.25إلى  %1 :2021 يونيو 30و اسنويً % 1.25إلى 
 

ات بمبلغإس  ليوتمعلى  حصول  لم  كنادي  197,545,552  المي  ك  183,909,312  :2021  ديسمبر  31)  ويتير   ويتيدينار 

كويتيندي  155,794,190  :2021  يونيو  30و قب(  ار  محلية  لمن  تابعة  هذا    ،شركة  من  التا وجزء   مبلغ بمي  إلسالمويل 

)كويتدينار    74,100,000 نار  دي  64,500,000  :2021  ويوني  30و  يويتكنار  يد  66,000,000:  2021  مبرديس  31ي 

استثقعمقابل    مانضب  ولمكف  (كويتي  كويتدي  277,902,681  قدرها  دفتريةمة  بقي   ماريار  :  2021  برديسم  31)  ينار 

 . (ويتيك ينارد 254,806,235 :2021 يونيو 30ودينار كويتي  266,186,751
 

 لعمومية عية اجتماع الجملمال واارأس  8
 

المنعقداألة  كاهمي الشرلمس  ةيسنوال  ميةومالع  ةالجمعي  ماعفي اجت  ع توزيلمساهمون على  فق اوا ،  2022  مارس  17  بتاريخ  م 

بق  نقدية  للسهم  30:  2020)  للسهم  فلس   15  يمةأرباح  المنتهية  للسدينار كويتي    7,363,607مبلغ  ب   ( فلس    ديسمبر   31ي  فنة 

  5: ال شيء( بنسبة 2020) 25,636,171 عددب  حةسهم منإصدار أإلى باإلضافة  (ر كويتينادي 14,892,929: 2020) 2021

الياهممسلاإلى    سهم  100لكل    أسهم تارين  سجليمن  في  االستحقاقكما  التج  .خ  السجل  في  التغيير  توثيق  األم اتم  للشركة  ري 

 . 2022 مارس 30بتاريخ 
 

:  2021  ديسمبر  31)  مسه  538,359,584من  دفوع  موالالمصدر  ه وبصرح  ماليتكون رأس المال  ،  2022  يونيو  30  كما في

 يونيو   30وفلس    100:  2021  ديسمبر  31)  فلس  100بقيمة    (مهس  512,723,413:  2021  يونيو   30وسهم    512,723,413

 . همللس( فلس 100: 2021
 

 أسهم خزينة  9
 

احتفظ 2022  يونيو   30في   الشرك،  ات  بعدألة  أسهم  23,572,556  دم  )ن     هم س  19,292,201:  2021  ديسمبر  31مها 

يعادل(مسه  17,520,707  :2021  ونيوي  30و بما  :  2021  يونيو  30و%  3.76  :2021  سمبردي  31)%  4.38  نسبة  ، 

ال  إجماليمن  %(  3.42 التبمصدر  ال  مالرأس  السوقي  رتم تقدي اريخ.  ذلك  اذله  ةالقيمة    مبلغبلي  الماز  لمركاتاريخ  في  ألسهم  ه 

.  (ييتكو  دينار  9,058,206  :2021  يونيو  30ويتي  ر كو يناد  10,205,574  :2021  سمبر دي  31)  يويتدينار ك   10,772,658

  .بلة للتوزيعى أنها غير قاعل دهايفة أسهم الخزينة قد تم تحدكلادلة لتت الشركة األم المعاطيااحتين إ
 

 لماليةلألدوات ا عادلةالقيمة ال 10
 

م  خدتا سوق نشط، تسالمالية التي ال يوجد لهوات  دألل  ةبالنسب  ية. لوبات الماالمطلالية ولمجودات اموال  من  اليةت المدواكون األتت

مع    ادلة،العاس القيمة  يانات كافية لقلها بييتوفر    ال  لتياونسبة لألدوات المالية  وبال  ظروفلل  التقييم المناسبةب  ساليأ  ةوعمجملا

  ة.ظير الملحوغ المدخالت خداماست  من دالحلصلة وات اذ حوظةت الملدخاللملام تخداس تحقيق أقصى
 
 

 



 ة ع بلتاااتها ركوشارية ش.م.ك.ع. العقالحية كة الصشر
 

 ( دققةغير ممكثفة المجمعة )ة المرحلية الالمالي ت المعلوما حولإيضاحات 

   2022 يونيو 30 يهية فترة المنت للفو كما في
 

 

11 

 

 ة( )تتم لماليةلألدوات ا العادلةالقيمة  10
 

 قيمة العادلةلي ل الجدول الهرم

 التقييم: سلوب أل وفقًاا هعن واإلفصاحدوات المالية لأل  ةالعادل القيمةلهرمي التالي لتحديد ا  دولجلا ةعوتستخدم المجم
 

 و ة؛ل مماثمطلوبات   ودات أجولمو طةالنشسواق ي األدلة( فلمعغير اق المعلنة )وأسعار الس - 1ستوى مال 

 تأسا  -  2  ىالمستو بهق ليب  يكون  أقييم  الما  من  مستوى  ملحوظً قل  بةسنالب  ةالجوهريدخالت  ل  العادلة  القيمة  بشكل  ياس  ا 

 و  شر؛ير مباأو غ باشرم

 ظ.حور ملة غيالعادل  ةلقيمياس اقل النسبةلجوهرية با تل مستوى من المدخالقيم يكون بها أأساليب تقي - 3 ىستوالم 
 

 مة العادلة:  قيل ي لمهرال الجدول ىمستول وفقًاالعادلة يمة مدرجة بالقلاة اليدوات المتحليل األ اليلجدول التاضح وي

 المجموع  3المستوى  1وى المست 2022 يونيو 30

 يدينار كويت يتيودينار ك يار كويتندي لةقيمة العاد دات مقاسة بالجووم

ات الشاملة ل اإليرادالخ من لةداعال مةيالقرجة بمدلية مادات موجو
    :خرىألا

 233,625     - 233,625 ة مسعر محافظ مدارة

 268,546 268,546     - ارة غير مسعرة  محفظة مد

 6,918,264 6,918,264     - ير مسعرة غ مأسه
 ───────── ───────── ───────── 

 233,625 7,186,810 7,420,435 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مجموع ال 3توى المس 1 ىالمستو )مدققة( 2021 يسمبرد 31

 دينار كويتي  ر كويتي دينا كويتي  دينار ادلة ة بالقيمة العمقاس داتوموج

ملة الل اإليرادات الشاخعادلة من قيمة الرجة بالية مدمال تداوجوم
    :خرىاأل

 206,463     - 206,463 مسعرة  ةرمدا ظمحاف

 268,546 268,546     - مسعرة  ير رة غدامظة محف

 6,654,348 6,654,348     - رة عأسهم غير مس
 

───────── ───────── ───────── 

 206,463 6,922,894 7,129,357 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

 وع مالمج 3المستوى  1 المستوى 2021 يونيو 30

 ر كويتي ادين ي دينار كويت دينار كويتي  ادلة ة العة بالقيماسقت مموجودا

لة يرادات الشامل اإلخال لة مندابالقيمة العرجة الية مدم اتموجود
    :خرىاأل

 195,263     - 195,263 مسعرة  رةامدافظ مح

 268,546 268,546     - ة  مسعر غير ةمحفظة مدار

 6,843,559 6,843,559     - مسعرة  ريأسهم غ
 ───────── ───────── ───────── 

 195,263 7,112,105 7,307,368 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .3ن المستوى ضم دلةلقيمة العاابجلة المسلختامي لألدوات المالية ااالفتتاحي و مبلغلقة ابمطا ل التاليضح الجدويو
 

 

 ي  ا فكم
 ر نايي 1
 2022 

 غير فيالت
 دلة ة العا القيم

 ي  ف كما
 يونيو  30

2022 

 تيكويدينار  دينار كويتي يدينار كويت 

ملة دات الشال اإليرامن خالالعادلة  بالقيمة رجةلية مداات مودموج
    :ىخرألا

 7,186,810 263,916 6,922,894 غير مسعرة وأسهم غير مسعرة  محفظة مدارة -
 



 ة ع بلتاااتها ركوشارية ش.م.ك.ع. العقالحية كة الصشر
 

 ( دققةغير ممكثفة المجمعة )ة المرحلية الالمالي ت المعلوما حولإيضاحات 

   2022 يونيو 30 يهية فترة المنت للفو كما في
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 ة( )تتم لماليةلألدوات ا العادلةالقيمة  10
 

 ة( )تتم العادلة مةيلقل مي الجدول الهر

 

 ي ا فكم
 رنايي 1
 2021 

 غير في الت
 دلة ة العاالقيم

 ي ف كما
 ديسمبر 31

2021 

 تي كويدينار  دينار كويتي  ي كويت دينار 

ات الشاملة داإليرا ن خاللم لعادلةا ةبالقيم رجةات مالية مدودجمو
    :ىخرألا

 6,922,894 (193,429) 7,116,323 رة غير مسعرة وأسهم غير مسع محفظة مدارة -
 

 

 ي ا فكم
 رنايي 1
 2021 

 غير في الت
 دلة ة العاالقيم

 ي ف كما
 يونيو 30

2021 

 تي كويدينار  دينار كويتي  ي يتدينار كو 

لشاملة دات ا يراالل اإلخلة من ادلعا بالقيمة رجةمالية مد تاودموج
    :ىخرألا

 7,112,105 (4,218) 7,116,323 غير مسعرة وأسهم غير مسعرة  محفظة مدارة -

 

 . عادلةلة القيمل ميجدول الهريات المستوت بين يالأي تحو راءجإ تميلم 
 

ا إ المالية  للة  عاداليمة  لقن  ق  يةة مادرال تختلف بصو  خرىاألألدوات  تا  ة يترالدف  هامتيعن  المرحلية   اليةمال  علوماتماليخ  رفي 

 معة. ثفة المجمكال
 

الثيأالتسوف يكون   بيان  المر على  بي  عالمجملمكثف  امرحلي  الالي  مركز  في حقوقأو  التغيرات  ال  ان  المكثفالملكية   مرحلي 

لة  ة العادللقيم وفقًا عرةمسغير ال مسهألا ياسقدمة في المستخة ات الصلاطر ذالمخمتغيرات  تغير الةحي ف وهريججمع غير مال

 . %5بنسبة 
 

 جمعة كثفة الممية الالمرحل  المالية  توما لالمعرنة بفترة  الة مقدلعاالقيمة امة لغرض قياس  خدتمسل يب التقييم اطرق وأسالغير  تت  لم

 السابقة.
 

 قطاعات ال معلومات 11
 

الإلاراقب  ت نتائج  القراتخا   ضغرل  ةة منفصلتها بصورلقطاعا  تشغيلدارة  يتتو  مواردالزيع  ت بشأن تورااذ  األداء.  تقييم  قييم  م 

  .ي الجدول أدناهفبينة مال التشغيل رئح أو خسااربأ  ىإل ستناداً طاع االقأداء 
 

 :هاقارير حولتالتي يجب إعداد التالية قطاعات الدى المجموعة  ل
 

 رات.ر العقاوتأجيتطوير  منضتت  :تارعقا عمليات 

 وفندق   ،كويتلا  –يوت  يو ماردبلن خالل فندق جي  دمة ملمقدقية ايافة الفنلضخدمات ا  منضتت :دقاليات فنعم  

   .كويتال – اية للمؤتمراتركز الروم  ،الكويت –يارد ماريوت ت ركو



 ة ع بلتااركاتها وشارية ش.م.ك.ع. العقالحية كة الصشر
 

 ( دققةير مغمكثفة المجمعة )ة المرحلية الالمالي ت المعلوما حولإيضاحات 
   2022 يونيو 30 يهية فترة المنت للفو كما في
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 (  ة)تتمات معلومات القطاع  11
 

 :  ةموعمجلدى الل شغيطاعات التعلقة بقاألرباح المتوادات اإلير ولح الجدول التالي معلومات ضعري
 

 
 ي  فمنتهية ر ال أشه ةت س ال

  2022 يونيو 30

 ر المنتهية في  شهأ  ةستال
   2021 يونيو 30

 

   عمليات
 رات قاع

 ويتير كادين

 ات  يعمل
 ادق فن

 دينار كويتي
 وع م جالم 

  ينار كويتيد

 عمليات  
 راتعقا
 نار كويتي دي

 عمليات  
 ادق فن

 تي كويدينار 
 المجموع 

 يتي كوار دين

        

 8,466,400 351,520 8,114,880  17,159,638 1,871,817 15,287,821 قطاعات يرادات إ

 (2,366,022) (449,807) (1,916,215)  (4,681,642) (901,076) (3,780,566) عاتاطقل يتكاليف تشغ

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

 6,100,378 (98,287) 6,198,665  12,477,996 970,741 11,507,255 عات قطا )خسائر( حاربأي جمالإ

        

 99,036     -  99,036  562,195     -  562,195 بة ي رافي بعد الضص صة بالشركة محا في نتائج حصة 
 593,755     -  593,755      -      -      -  ربح من بيع أرض

 (1,817,412) (347,494) (1,469,918)  (2,537,088) (333,751) (2,203,337) ستهالكا
 (2,004,944) (315,584) (1,689,360)  (2,872,951) (427,721) (2,445,230)   ىرأخشغيل روفات ت مص

 (212,475) (1,950) (210,525)  (1,189,046) (14,564) (1,174,482) ويلليف تماكت 
 (77,177)     - (77,177)  (169,088)     -  (169,088) أجنبية ة تابعات كشر علىائب ضر

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

 2,681,161 (763,315) 3,444,476  6,272,018 194,705 6,077,313 ات قطاع نتائج

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

 84,634    16,678   ات فوائد إيراد
 12,648    64,060   مارتث ست ايراداإ
 572,466    80,514   ي( )بالصاف   خرىأ ليةشغي ادات غير ت يرإ

 (150,831)    (289,034)   لزكاةوا يةن بة دعم العمالة الوطوضري   مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 
   ─────────    ───────── 

 3,200,078    6,144,236   رة فتح البر
   ═════════    ═════════ 

 



 ة ع بتالاركاتها وشارية ش.م.ك.ع. العقالحية كة الصشر
 

 ( دققةغير ممكثفة المجمعة )المالية المرحلية الت المعلوماحول إيضاحات 

   2022 يونيو 30 يهية فترة المنت للفو كما في
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 القطاعات )تتمة(  ومات لمع 11
 

 ة: موعلمجاى دل غيلتشالات المتعلقة بقطاع أسماليةالرلوبات والمصروفات دات والمطموجوال توزيع إجماليالتالي  الجدول عرضي
 

   2021 نيويو 30  ( مدققة) 2021 سمبر يد 31    2022 يونيو 30 

 

   لياتعم
 راتعقا

 دينار كويتي 

 ليات  عم
 ادق فن

 ي تيكودينار 
 المجموع

  تي كوي دينار

 عمليات  
 رات عقا

 دينار كويتي 

 مليات  ع
 ادق فن

 ويتي دينار ك
 موع المج

  تي ينار كويد

 عمليات  
 رات اعق
 ويتي كار دين

   اتليعم
 ادق نف

 كويتي  دينار
 المجموع 

 تي يوكر دينا
            

 378,726,838 2,538,974 376,187,864  391,942,965 1,140,429 390,802,536  401,949,026 1,582,229 400,366,797 موجودات ال إجمالي

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

 224,165,500 2,545,159 221,620,341  230,267,950 846,767 229,421,183  246,654,712 1,499,602 245,155,110   اتقطاعالت مطلوبا

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

 21,700,207 887,198 20,813,009  34,948,284 942,111 34,006,173  16,134,823 162,616 15,972,207 مصروفات رأسمالية

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



 ة ع ابلتاوشركاتها .م.ك.ع. ة شاريالحية العقشركة الص
 

  ة(معة )غير مدققلية المكثفة المجية المرحالمالمات معلوالل ضاحات حوإي

   2022 يونيو 30 ية فيالمنته ةوللفتر في كما
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 اليةمأسر تاماوالتز ملةتمحت اطلوبم 12
 

 الية: سمالية التلرأت اااللتزاماو لةممحتلاات المطلوب ةوعلدى المجم نكا، ليالمركز الما اريختفي 
 

  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2022 

  ديسمبر 31
2021 

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي  يتي ر كوادين دينار كويتي 
    

 864,625 1,260,027 1,260,027 مانت ضطاباخ

 54,321,025 48,528,441 38,092,587 ت  اءانشإ اتمشروع
 ───────── ───────── ───────── 

 39,352,614 49,788,468 55,185,650 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 القة ت عمعامالت مع أطراف ذا 13
 

  ة جموعملل  دارة العلياظفي اإلارة ومود س اإلعضاء مجلأواصة  لمحا  شركةوين  يسيرئلان  ساهميالمقة  طراف ذات عالتمثل األ

ت  هذه المعامالتسعير  وشروط  الموافقة على سياسات    . يتما ملموس  اريتأثليها  سون عريماأو    سيطرون عليهايي  تالشركات  الو

   ارة الشركة األم. دإل بقمن 
 

 .جمعلمي المكثف االمرحل خسائرلاح أو ربااأل بيان يف جةمدر عالقة ذاتف اأطرت مع مالاأي مع اءيتم إجررة، لم ل الفتخال
 

 ي المكثف المجمع هي كما يلي: المالي المرحل المركز في بيان المدرجةف ذات عالقة را طة لدى أرصدألإن ا
 

 

 الشركة 

 األم  
 يونيو  30

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو 30

2021 

 ويتي نار كدي ي ر كويتاندي تييكو ناردي ي دينار كويت 
     

 7,116 7,434 5,635 5,635  فين*ظو مونمدي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     - 114,670     -     - أطراف ذات عالقة*من  ستحقمال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .المجمع فلمكثاالمرحلي   يالمال ركزلمافي بيان  ىأخرموجودات ن وونمدي ضمنمدرجة  * 
 

 ارة العليا اإلد يموظف أةاف كم
 

 ي: كما يل  كانتالفترة الل ة خللمجموعيا ة العلاإلدار يظفمو أةافكم إن
 

 

 نتهية في الثالثة أشهر الم
 يونيو 30

 نتهية في أشهر الم ستةال 
 ويوني 30

 2022 2021  2022 2021 

 كويتي  ردينا تير كوييناد  ويتي ك ردينا ر كويتيايند 
      

 323,340 255,226  149,813 132,122 جلايا قصيرة األزم

 138,369 153,927  40,148 111,060 ظفينلمواية الخدمة لكافأة نهم
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 243,182 189,961  409,153 461,709 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 


