
 

 

 

 

 

 

 شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 )غير مدققة( 
 

  2021 يونيو 30



 

 

 

 

 
 المجمعة المكثفة المالية المرحلية المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 اإلدارة مجلس أعضاء إلى حضرات السادة 

 ع..ك.ش.م ةيشركة الصالحية العقار
 

 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  يناوبي  ،2021  يونيو  30كما  الشاملو  أو    ين المكثف  نيالمرحلي  الدخل 

 دفقات النقدية التو  التغيرات في حقوق الملكيةني  ابيو  به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ  ينالمتعلق   ينالمجمع

هي المسؤولة عن إعداد هذه لشركة األم  إدارة ا  إن  .ختاريلاذلك  بالمنتهية  الستة أشهر  لفترة    المتعلقين به  جمعينالم  ينالمكثف  ينالمرحلي

لمعيار المحاسبة الدولي رقم    وعرضهاالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة   . إن مسئوليتنا  مرحلي"المالي ال"التقرير    34وفقاً 

  .المكثفة المجمعةلمرحلية لمالية اا اتمهي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلو
 

 المراجعة اقطن

الدولي  ل للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالمالية    المعلومات"مراجعة    2410قد  قبل  المرحلية  من  الحساباتنفذة   المستقل  مراقب 
 إلى الموظفين   بصورة رئيسيةتفسارات  سفي توجيه اال  المرحلية  اليةالم   لوماتعملاهام المراجعة. تتمثل مراجعة  لق بم المتع"  للمجموعة

المراجعة أقل بشكل اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق  المالية والمح  ين عن األمورلوؤمسلا

علم بكافة األمور الهامة التي   ا علىنبأن   تأكيد  ال يمكننا الحصول علىه  إنفية وعليه،  كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدول

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

 النتيجة 
مراا إلى  فإاجعتنستنادا  يتم ،  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  بأن  االعتقاد  يستوجب  ما  علمنا  إلى  يرد  لم  نه 

 . 34ولي رقم الد ةبسحي المادية، وفقاً لمعيار المحاإعدادها، من جميع النوا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلوماتول الح جعةالمرا تقرير

 اإلدارة ضاء مجلس ة أعإلى حضرات الساد

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

   خرىتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األ

وا  إضافة  ذلك،  إلى مراجعتنا،  إلى  المرالمالي  لوماتعمال  نفإستناداً  في  علمجما  المكثفة  حليةة  دفاتر  ال ة متفقة مع ما هو وارد 

ً نفيد  لشركة األم. ول  المحاسبية   قانون الشركات لالفات  مخ  ةا وجود أيد إلى علمنري  لم  ه علمنا واعتقادناحسبما وصل إلي أنه  أيضا

لهوالتعديالت    2016لسنة    1رقم   التنفيذيةحئوال  الالحقة  له  يالتدتعوال  ته  التأسيس  لأو    ،االالحقة  األساسي  ل  وأعقد  لنظام 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير  2021 يويون   30أشهر المنتهية في  ةستالالل فترة ، خللشركة األم أو   ة األمالشركنشاط  على ا

 كزها المالي.مر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يد عبدهللا العصيميول

 فئة أ   68قم راقبي الحسابات سجل مر

   نغوت ويإرنس

 يمي وشركاهم العيبان والعص
 

 2021 أغسطس 4
 

   الكويت

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 ة ع لتاباوشركاتها شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 .المجمعةرحلية المكثفة مالية المذه المعلومات التشكل جزًءا ال يتجزأ من ه 15إلى  1يضاحات المرفقة من إلإن ا
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 )غير مدقق( المجمع  المرحلي المكثف أو الخسائر األرباحبيان 

 2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 

 المنتهية في   رة أشهالث الث
 يونيو 30

 المنتهية في   ة أشهرستال 
 يونيو 30

 
 2021 2020    

 
 كويتي ار دين دينار كويتي ات ح اإيض

 
2021 2020 

    

 

 دينار كويتي  دينار كويتي

 11,302,891 8,466,400  1,612,186 4,190,766  إيرادات 

 (5,936,258) (2,366,022)  (1,139,320) (1,209,708)  تكاليف تشغيل 
  

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

 5,366,633 6,100,378  472,866 2,981,058  مجمل الربح

  بالصافي محاصة،كة حصة في نتائج شر

 (44,113) 99,036  (225,050) (373,482)  ضرائبلابعد 

 (2,014,705) (1,831,168)  (690,019) (800,563)  ريةإداومصروفات عمومية 
 (2,638,742) (1,817,412)  (1,241,235) (923,849)  استهالك  

 (258,131) (173,776)  (133,448) (34,401)  مصروفات مبيعات وتسويق 
 324,028 12,648  14,574 6,869  إيرادات استثمار

 (3,991) 15,089  4,081 17,172  أجنبية تحويل عمالت   (رئخساأرباح )

 69,281 84,634  26,611 78,011    فوائد يراداتإ

 42,278 557,377  (15,002) 330,371  ، بالصافي رىأخت اراديإ

 21,880,794     -  21,880,794     - 4 ركة تابعة ربح من بيع ش

    - 593,755      -     - 7 ربح من بيع أرض

 (1,100,000)     -  (1,100,000)     -   انخفاض قيمة عقارات استثمارية 

 (343,510) (212,475)  (89,882) (131,345)  تكاليف تمويل 
  

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

 21,279,822 3,428,086  18,904,290 1,149,841  الربح قبل الضرائب

 (34,669) (77,177)  (311) 23,657  أجنبية شركات تابعة  منضرائب 
  

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

الكويت سسة ؤصة مح  صصقبل مخبح رلا

ريبة دعم العمالة الوطنية لعلمي وضتقدم الل

 21,245,153 3,350,909  18,903,979 1,173,498  والزكاة 

 (212,859) (33,518)  (189,178) (13,784)  مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 (532,148) (83,795)  (472,944) (34,459)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (212,859) (33,518)  (189,177) (13,785)  الزكاة 
  

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

 20,287,287 3,200,078  18,052,680 1,111,470  رة  تفربح ال
  

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

  
     

       الخاص بـ: 

 20,328,039 3,200,972  18,066,458 1,316,347  مساهمي الشركة األم

 (40,752) (894)  (13,778) (204,877)  الحصص غير المسيطرة
  

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

  
1,111,470 18,052,680  3,200,078 20,287,287 

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة 

 فلس 36.6   فلس 2.7 3 بمساهمي الشركة األم 

 

 فلس 41.1   فلس 6.5

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

 



 ة ع لتاباوشركاتها شركة الصالحية العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 .المجمعةرحلية المكثفة مالية المذه المعلومات التشكل جزًءا ال يتجزأ من ه 15إلى  1يضاحات المرفقة من إلإن ا
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 ي المكثف المجمع )غير مدقق( المرحل  الشامل لالدخبيان 

  2021 يونيو 30في المنتهية  للفترة

 

 

 

 ة في  الثالثة أشهر المنتهي
 يونيو  30

 ة في  ة أشهر المنتهيستال 
 يونيو  30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 20,287,287 3,200,078  18,052,680 1,111,470 ة ر الفتربح 
 

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

          أخرىشاملة  خسائر

يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى  أخرىشاملة  خسائر 
المرحلي المكثف المجمع في  رخسائاألرباح أو البيان 

       فترات الحقة:

يات  ملجة من تحويل عاتن ةيبأجن  فروق تحويل عمالت

 (7,398,572) (265,471)  (6,623,009) (1,616,384)  يةنبأج
 

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

 (1,616,384) (6,623,009)  (265,471) (7,398,572) 
 

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

فها  ينتص عادةلن يتم إ أخرىة إيرادات شاملخسائر( )
ف المجمع المرحلي المكثأو الخسائر  األرباح بيان إلى

       حقة:في فترات ال

وات حقوق الملكية  ألد يمة العادلةيرات في القتغال

ات الشاملة  القيمة العادلة من خالل اإليرادالمدرجة ب

     - 27,639      - 732 خرىاأل
 

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

 732 -      27,639 -     
 

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

 (7,398,572) (237,832)  (6,623,009) (1,615,652) للفترة  أخرىشاملة  خسائر 
 

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

 12,888,715 2,962,246  11,429,671 (504,182) لفترة اإليرادات الشاملة ل الخسائر() إجمالي
 

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

      : بــالخاص 

 15,438,729 2,914,898  13,982,648 (347,547) ة األمالشرك مساهمي

 (2,550,014) 47,348  (2,552,977) (156,635) الحصص غير المسيطرة
 

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

 (504,182) 11,429,671  2,962,246 12,888,715 
 

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





 عة ابوشركاتها الت العقارية ش.م.ك.ع.شركة الصالحية 
 

 

 .المجمعةالمكثفة  ةالمرحلي اليةمت الاه المعلومتشكل جزًءا ال يتجزأ من هذ 15إلى  1ة من ات المرفقإن اإليضاح
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 ()غير مدقق المجمعالمرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2021 يونيو 30ة في نتهيالم ةفترلل
 

   بمساهمي الشركة األم  ة الخاصحقوق الملكية  

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهم  إصدار

 أسهم 
  خزينة

 ي طتياح ا
 نة خزيأسهم 

اطي  احتي
 ريباإج 

 احتياطي 
 ارييتاخ 

 اح  أرب

 مرحلة
 اطي  تياح 

 القيمة العادلة 

احتياطي  
 تحويل

 أجنبيةعمالت 
 اإلجمالي  

 الفرعي 

 صص الح 
ر يغ
 مسيطرة ال

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 كويتي رنادي يتيدينار كو كويتيار دين تير كوينادي يتير كوادين ينار كويتيد كويتيار دين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

             

 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 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد كما في 

 3,200,078 (894) 3,200,972     -     - 3,200,972     -     -     -     -     -     - رة فتلا )خسارة( حبر

 (237,832) 48,242 (286,074) (313,713) 27,639     -     -     -     -     -     -     - للفترة  أخرىشاملة  (ئرخسا) تاداإير

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

 2,962,246 47,348 2,914,898 (313,713) 27,639 3,200,972     -     -     -     -     -     - ةللفتر ةاملشال تااإليراد )الخسائر( إجمالي

 (1,706,961)     - (1,706,961)     -     -     -     -     -     - (1,706,961)     -     - شراء أسهم خزينة 

 1,002,381     - 1,002,381     -     -     -     -     - 339,321 663,060     -     - نة زي خ أسهمبيع 

 (14,892,929)     - (14,892,929)     -     - (14,892,929)     -     -     -     -     -     - ( 9إيضاح )توزيعات أرباح 

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

 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 30الرصيد كما في 

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

 

 165,970,624 2,668,685 163,301,939 (10,107,119) 694,240 37,939,197 20,489,290 30,280,511 2,872,702 (5,194,386) 35,055,163 51,272,341   2020يناير  1رصيد كما في ال

 20,287,287 (40,752) 20,328,039     -     - 20,328,039     -     -     -     -     -     - رةتالف حرب

 (7,398,572) (2,509,262) (4,889,310) (4,889,310)     -     -     -     -     -     -     -     - للفترة  أخرىشاملة إيرادات خسائر( )

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

 12,888,715 (2,550,014) 15,438,729 (4,889,310)     - 20,328,039     -     -     -     -     -     - لشاملة للفترة الي اإليرادات )الخسائر( اإجم

 (798,567)     - (798,567)     -     -     -     -     -     - (798,567)     -     - م خزينة شراء أسه

 858,415     - 858,415     -     -     -     -     - 273,530 584,885     -     - سهم خزينة بيع أ

 (12,382,345)     - (12,382,345)     -     - (12,382,345)     -     -     -     -     -     - ( 9توزيعات أرباح )إيضاح 

 

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

 166,536,842 118,671 166,418,171 (14,996,429) 694,240 45,884,891 20,489,290 30,280,511 3,146,232 (5,408,068) 35,055,163 51,272,341 2020 يونيو 30 فيالرصيد كما 

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

 



 ا التابعة وشركاته. لعقارية ش.م.ك.عشركة الصالحية ا
 

 

 

 .ةلمجمعاالمكثفة ت المالية المرحلية مامن هذه المعلول جزًءا ال يتجزأ تشك 15إلى  1المرفقة من  تيضاحاإن اإل
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 المجمع )غير مدقق( المكثف المرحلي النقديةتدفقات بيان ال

  2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  
 منتهية فير الأشه ةتسال

 يونيو  30

  2021   2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

عمالة  م الة دعكويت للتقدم العلمي وضريبالة مخصص حصة مؤسسربح الفترة قبل 
 21,245,153 3,350,909  وطنية والزكاة ال

م العلمي  قديت للتالكو ؤسسةحصة مة ربح الفترة قبل مخصص تعديالت لمطابق
    : بصافي التدفقات النقدية للفترةدعم العمالة الوطنية والزكاة وضريبة 

 44,113 (99,036)  رائبضل بالصافي بعد ا حصة في نتائج شركة محاصة،
 373,938 338,605  ن فيظية الخدمة للمونها كافأة مخصص م

 2,638,742 1,817,412  استهالك 
 1,100,000     -   ةماريقارات استثعشطب 

 (324,028) (12,648)  إيرادات استثمار
    - (593,755) 7 ربح من بيع أرض

 3,991 (15,089)  أجنبية  تحويل عمالت  رئاخس( ح)أربا
 (69,281) (84,634)  دات فوائد  راإي

 343,510 212,475  ل تكاليف تموي
  ───────── ───────── 

  4,914,239 25,356,138 

    التشغيل: ودات ومطلوباتفي موج غيرتال
  75,080  (4,661)  مخزون

 (1,172,806)  1,311,244   أخرىمدينون وموجودات 
 (2,773,685) 3,885,385  أخرى باتومطلو دائنون

  ───────── ───────── 

 21,484,727 10,106,207  لياتعماتج من الالنقد الن
 (131,866) (314,287)  عة مدفو ظفينمكافأة نهاية الخدمة للمو 
 (226,540) (224,426)  علمي مدفوعة  حصة مؤسسة الكويت للتقدم ال 
 (120,000) (120,000)  مدفوعة   رةمكافأة أعضاء مجلس اإلدا 
  ───────── ───────── 

 21,006,321 9,447,494  ة التشغيلة الناتجة من أنشطصافي التدفقات النقدي

  ───────── ───────── 

    ستثمار ة االأنشط
 705,078 (1,142,469)   قاولين م إلىفوعات مقدماً المدفي  حركةالصافي 

 (22,616,057) (20,707,491) 7 ستثمارية إضافات إلى عقارات ا
 (557,497) (992,716)  ات ومعدات لى ممتلكإضافات إ
     - 1,647,855 7 ارات استثماريةعقت من بيع متحصال

 324,028 12,648  مستلمة  راستثما تادارإي
 69,281 84,634  مةوائد مستلفإيرادات 

 4,537,193 2,060,000  مسحوبة  ودائع ثابتة
  ───────── ───────── 

 (17,537,974) (19,037,539)  أنشطة االستثمار مستخدمة فيلاي التدفقات النقدية صاف
  ───────── ───────── 

    ويلأنشطة التم
 14,363,725 16,839,952 8  ستلمة مسالمية إوويالت تجارية  ن تمحصالت متم

 (19,405,074)  (61,748) 8  سداد تمويالت تجارية وإسالمية 
 10,730,281 8,845,619  اليةبنوك ومؤسسات مفي المستحق إلى  ركةالح
 (343,510) (212,475)  مويل مدفوعةيف ت تكال

 (12,382,345)  (14,828,371)  عةأرباح مدفوعات توزي
 (264,252)  (1,157,287)  تأجيرتزام لاسداد 

 (798,567)  (1,706,961)  شراء أسهم خزينة 
  858,415  1,002,381  هم خزينة أس بيع

  ───────── ───────── 

 (7,241,327) 8,721,110   أنشطة التمويل )المستخدمة في( الناتجة منة صافي التدفقات النقدي
  ───────── ───────── 

 (3,772,980) (868,935)  ل لنقد المعادفي النقد وا النقصصافي 
 6,617,854 3,311,614  ير ينا 1النقد والنقد المعادل في 

  ───────── ───────── 

 2,844,874 2,442,679 5  نيويو 30النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 
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 ةلشركول احت مالوعم 1
 

بإصدار ا  تم المالالمعلوم  لتصريح  اليات  لمال  رحليةمة  المجمعة  ش.م.ك.عكثفة  العقارية  الصالحية  ا  .شركة  ألم"( )"الشركة 

) تها  وشركا معاً  التابعة  إليها  لفترة  لا"بـ  يُشار  ا  ةستالمجموعة"(  إدارة   2021  يونيو  30  فية  هينت لمأشهر  لقرار مجلس  وفقاً 

 .2021 سطسأغ 4 اريخم بتالشركة األ
 

ة للسنة المنتهية لمساهمي الشركة األم البيانات المالية المجمعة للمجموع اديةالع ةوميمالجمعية الع اعتمدت ،2021رس ما 3في 

 .(9)إيضاح على المساهمين احأربمجلس اإلدارة بتوزيع  توصية كما وافقت على 2020ديسمبر  31في 
 

 .ابعةوشركاتها الت ..عك.م.ة شيرلعقاشركة الصالحية االمجموعة  ضمنتت
 

ال وراق  في سوق الكويت لأل  هاجإدراو  1974سبتمبر    16  بتاريخ  هاسيأس م تتعامة  ة  مة كويتيههـي شركة مسا  األمشركة  إن 

إن األم  المالية.  الشركة  مكتب  ش  عنوان  الصالحية،  مجمع  هو  ثنيامح  ارعالمسجل  الغانم مد  الصفاة  ،  23413ص.ب  ،  ن 

 يت. الكو، 13095
 

لرعاية االكويت وتشغيل دور  دولة  في    ادقالفن  اتليعمو  اريةجالتارات  وير العقفي تأجير وتط  ةسيئيلرالمجموعة ا  أنشطةل  تمثت

ي  دولة  يف استثمار  ألمانيا.  عقارتم  محافظ  في  الفائضة  مالية  األموال  أوراق  ومحافظ  استثمار   بلق  من  مدارةية  مدراء 

 تخصصين.م
 

على  الشر  حوذتاست  ،2021مايو    12في   األم  من  كة  المتبقية   Lolworthفي    Simons Developments LTDاألسهم 

Development LTD    وWilford Lane Development LTD  جنيه إسترليني وتسوية   1ل  التابعة"( مقاب  )معًا "الشركات

من   المستحق  لج  450,000مبلغ    مع  Simons Developments LTDالقرض  نتيجة  إسترليني.  ية الملك  دتزا  ،ذلكنيه 

التابعة وتم تسجيل مبلغ    %100إلى    %51  نسبة  المباشرة للشركة األم من من    دينار كويتي كأرباح  212,990في الشركات 

 .المكثف المجمعالمرحلي  ئرأو الخسا األرباحمن اإليرادات األخرى في بيان صفقة الشراء ض
 

  ةعوممجللالسياسات المحاسبية في التغيرات و اإلعدادأساس   2
 

 ". ة المرحليةالتقارير المالي" 34لمعيار المحاسبة الدولي مجمعة للمجموعة وفقاً فة الية المكثة المرحليلمامات الالمعلوتم إعداد  
 

املة ك  مجمعة  ليةالمطلوبة لبيانات ماات واإلفصاحات  المعلومن كافة  معة ال تتضمالمجة المرحلية المكثفة  علومات الماليالمإن  

ب ً ل وفمالكامعدة  لل  قا الدولية  اتقاللمعايير  للمجموعة الع عليها مقترنة باالطب  ة ويج يالملرير  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات 

المنتهية في  للسن فترباإل.  2020ديسمبر    31ة  نتائج  فإن  إلى ذلك،  الم  الستةة  ضافةً  ال تعبر    2021  يونيو   30  نتهية فيأشهر 

د من التفاصيل، مزيالطالع على ال. ل2021يسمبر  د  31هي في  التي تنتسنة المالية  لل  عهاقوت  كنن النتائج التي يمبالضرورة ع

 . 2020ديسمبر  31ة في ها للسنة المنتهيفصاحات المتعلقة براجع البيانات المالية المجمعة واإل
 

   يتي.بالدينار الكوالمرحلية المكثفة المجمعة  يةالمعلومات المالرض يتم ع
 

  وعةمجالم قبل من ةبقلمطافسيرات والتعديالت والتدة جديلار ييالمعا  2.1
 

ال  وماتالمعلفي إعداد    قةالمطبالمحاسبية  إن السياسات   المكثفة المرمالمالية  البيانات   المتبعة  جمعة مماثلة لتلكحلية  في إعداد 

اعتباًرا  يير الجديدة التي تسري  عاالم  قتطبي   ، باستثناء2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    للمجموعة  ةلية المجمعة السنويالما

 . عدلم يسر ب ولكن رداص أو تفسير أو تعديلمبكر ألي معيار جموعة بالتطبيق القم الم. لم ت2021يناير  1 من
 

 ة. جموعللملي و المركز المالى األداء المالي أتطبيق هذه المعايير تأثير مادي ععن نتج لم ي
 

 ةمخفف ة والاسيربحية السهم األس  3
 

   اسية:ساأل
م على  ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األقسمة    عن طريق  ي الشركة األماهمالخاصة بمس  األساسية  لسهمة اربحي  تحتسب

 ة(.أسهم الخزين ثناء ستباالعادية القائمة خالل الفترة )رجح لعدد األسهم المتوسط الم
 

 المخففة: 
الخاصة  ربحي  تحتسب المخففة  السهم  ارشال  هميبمساة  قسألم  كة  طريق  ا   مةعن  بلفترربح  الخاص  الشركة  مة  األم،  ساهمي 

تقامالمعدل   عليث أبل  للموظفين،  األسهم  تحويل خيارات شراء  المرجح  ر  المتوسط  العاى  األسهم  الفترة لعدد  القائمة خالل  دية 

لدى وجد ين. ال يسهم للموظف األ  شراء  اراتكافة خيتي قد يتم إصدارها عند تحويل لد األسهم العادية االمتوسط المرجح لعدزائداً 

 .2021 ويوني 30أسهم للموظفين كما في  شراء خياراتمة ضمن برنامج أسهم قائات األم خيار ةالشرك
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 ( تتمة) ةة والمخفف اسيالسهم األسية ربح  3
 

 

 ة في  هر المنتهي الثالثة أش
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في   الستة 
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 
      

األم  ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة

 20,328,039 3,200,972  18,066,458 1,316,347 ار كويتي( ن)دي
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

لعادية القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم ا

 495,096,297 495,403,480  494,047,510 495,840,945 أسهم الخزينة( باستثناءخالل الفترة )
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 فلس 41.1   فلس 6.5  فلس 36.6   فلس 2.7 السهم األساسية والمخففةية ربح
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 ربح من بيع شركة تابعة    4
 

السابقة،   السنة  األم  قامتخالل  نسبة  الشركة  إحدى    %80.41  ببيع  إلى  ال  هاكاتشرمن  أدى  مما  ألمانيا  في  الرئيسية  تابعة 

الفعلية من  حصةانخفاض   لق  %10.48  نسبة  إلى  %90.89  نسبة  ملكيتها  إجمالي  وذلك  يورو    81,801,562  بمبلغمقابل  اء 

  ةللفتر  ئر اسالخأو    األرباحفي    تم تسجيلهدينار كويتي    21,880,794بلغ  تي(. نتج عن ذلك ربح بمكوي دينار    28,398,230)

ادلة  لتابعة السابقة كأصل مالي مدرج بالقيمة العفي الشركة ا  ةلالمرح. يتم المحاسبة عن الحصة  2020يونيو    30لمنتهية في  ا

   .9وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  األخرىالشاملة   اإليراداتمن خالل 
 

لتابعة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة وأدرجت كة ارالش  االعتراف بجميع موجودات ومطلوبات  بإلغاء  كة األمالشر  متقا

 ى تاريخ االستبعاد.اإليرادات والمصروفات من بداية الفترة حت
 

 ل اد عمقد والنقد الالن 5

  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يونيو 30
2020 

 تي دينار كوي دينار كويتي  ينار كويتيد 
    

 7,143 6,933 6,094 قفي الصندونقد ال

 2,837,731 3,304,681 2,436,585 ى البنوكة لد أرصد 
 ───────── ───────── ───────── 

 2,844,874 3,311,614 2,442,679 ل  النقد والنقد المعاد
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

  خرىلة األلشامادات ت مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليراداموجو 6
  (ققة)مد  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 112,050 163,406 195,263 مدارة مسعرة   ةظفمح

 271,249 272,764 268,546 مدارة غير مسعرة   محفظة

 8,204,973 6,843,559 6,843,559 أسهم غير مسعرة 
 ───────── ───────── ───────── 

 7,307,368 7,279,729 8,588,272 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .(11اح يضفي )إالمالية  يمة العادلة لألدوات تم عرض القي
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 ية استثمارعقارات        7
  (دققةم)  

 

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يويون 30
2020 

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 259,963,689 259,963,689 299,261,578 يناير  1كما في 

 22,616,057 40,471,908 20,707,491 إضافات  

     -      - (1,057,059) * مستبعدات

 (578,146) (1,179,797) (646,270) ك استهال

 (579,072) (612,019) 124,280 أجنبيةعديل تحويل عمالت ت

 (1,100,000) 617,797     - قيمةالانخفاض  رئخسا
 ───────── ───────── ───────── 

 318,390,020 299,261,578 280,322,528 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

كدي  155,792  قدرها  دفتريةقيمة  ب  ةستثمارياال  اتارعقال  إن ك  155,792:  2020ديسمبر    31)  ويتينار   ويتي دينار 

د هي المالك المستفي  ركة األملشأن اعلى  بةً  تااألمين ك  . وقد أكدأمينباسم  مسجلة  (  دينار كويتي   155,792:  2020  نيو يو   30و

   العقارات.من 
 

  3,920,000 قدره مقابل إجماليلقاء دينار كويتي  1,054,100رها قد الفترة ببيع أرض بقيمة دفترية لخال ةموعجقامت الم* 

لغ  ب)ما يعادل مني  ه إسترليجني  1,412,456بمبلغ    ربحكويتي( مما أدى إلى  دينار    1,647,855  مبلغ  دلعاي   )ما يه إسترليني  جن

 تي(. دينار كوي  593,755
 

 ميسالتمويل تجاري وإ 8
  قة(دق)م  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتيدينا 
    

 168,585,320 168,585,320 156,518,264 يناير  1في 

 14,363,725 26,724,758 16,839,952 قروض مستلمة

 (19,405,074) (38,988,363) (61,748) قروض مسددة

 (243,329) 196,549 51,898 أجنبيةالت مع يلتعديل تحو 
 ───────── ───────── ───────── 

 173,348,366 156,518,264 163,300,642 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

  دققة()م  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يونيو 30
2020 

 ي تكويدينار  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 21,862,400 7,302,278 17,554,176 تمويل تجاري

 141,438,242 149,215,986 155,794,190 ي إسالمتمويل 
 ───────── ───────── ───────── 

 173,348,366 156,518,264 163,300,642 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

الميح المدرج    تمويلل  الكويتيبالالتجاري  فائد  دينار  متغمعدالت  تة  سنوياً  1إلى  %  0.75  منتراوح  يرة  ديسمبر    31)% 

ً 1إلى  %  0.75  :2020يونيو    30و  سنوياً %  1إلى  %  0.75:  2020 فوق  % سنويا بنمعدل  (  الصادر من  الكويالخصم  ت  ك 

 ي.زالمرك
 

:  2020ديسمبر  31)سنويًا )  %2.6275 قدرها عدالت فائدة متغيرةني م يسترلبالجنيه اإل درجي المرالتمويل التجا حملي

 .سنويًا( %2.6275: 2020يونيو  30% سنوياُ و2.6275
 

  يونيو   30وينار كويتي  د  5,302,278  :2020ديسمبر    31دينار كويتي )  5,354,176  صول على تمويل تجاري بمبلغتم الح

 ة. يابعة األجنبتالت اكلشرمن قبل ا دينار كويتي( 4,862,400 :2020
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 )تتمة( سالميتمويل تجاري وإ 8
 

: 2020ديسمبر    31)  % سنوياً 1.25% إلى  1  منيتراوح    السنواتالخاص بالتمويل اإلسالمي خالل  الربح  عدل  ممتوسط  إن  

 . البنك المركزي الصادر مندل الخصم وق معف ياً(و سن% 1.25% إلى 1 :2020 ويوني   30وسنويًا % 1.5% إلى 1
 

الت على  م  بمبلغتمويحصول  إسالمي  كنادي  155,794,190  ل  كويتي  149,215,986  :2020ديسمبر    31)  ويتير   دينار 

كويتيدي  141,438,242  :2020  يونيو  30و محلية(  نار  تابعة  شركة  قبل  الت  ،من  هذا  من  اوجزء  بإلسالمويل   مبلغ مي 

)كويتدينار    64,500,000 نار  دي  61,000,000  :2020  يونيو  30و  ويتيكنار  دي  64,000,000:  2020ديسمبر    31ي 

استثماريمقابل    مانضب  ولمكف  (كويتي  كويت  71,794,141  قدرها  دفتريةمة  بقي   عقار  :  2020ديسمبر    31)  يدينار 

 . (ويتيدينار ك 71,794,141 :2020 يونيو 30دينار كويتي و 71,794,141
 

 جتماع الجمعية العمومية لمال واارأس  9
 

أرباح    توزيعوافق المساهمون على  ،  2021  مارس  3  بتاريخم المنعقدة  األكة  اهمي الشرلمس  السنوية  وميةمالع  الجمعية  خالل

ديسمبر    31للسنة المنتهية في  دينار كويتي    14,892,929مبلغ  إجمالي  ب  فلس للسهم(  20:  2020)  للسهم  فلس  30نقدية بقيمة  

ها سداد، وتم  2021ريل أب 3 فيل يخ التسجيتار  كما فين سجليمن المساهميلإلى ا (دينار كويتي  12,382,345: 2019) 2020

 .المرحلية المكثفة المجمعة فترة المعلومات الماليةخالل 
 

:  2020ديسمبر    31)  سهم  512,723,413دفوع من  المصدر والمه وبصرح  الميتكون رأس المال  ،  2021  يونيو  30  كما في

 يونيو   30فلس و  100:  2020  ديسمبر  31)  فلس  100بقيمة  (  مهس  512,723,413:  2020  يونيو   30سهم و  512,723,413

 بالكامل نقداً.  مدفوعللسهم ( فلس 100: 2020
 

 أسهم خزينة  10
 

ا2021  يونيو   30في   الشركة  احتفظت  بعد،  أسه  17,520,707  دألم  )من     سهم   16,292,458:  2020ديسمبر    31مها 

يعادل(مسه  18,350,497  :2020  يونيو  30و بما  و3.18  :2020ديسمبر    31)%  3.42  نسبة  ،  :  2020  يونيو  %30 

  يويتدينار ك  9,058,206  مبلغبألسهم  لهذه ا  القيمة السوقية  تم تقديرذلك التاريخ.  برأس المال المصدر    إجماليمن  %(  3.58

ن . إ(ييتكودينار    7,046,591  :2020  يونيو  30ينار كويتي ود  8,162,521  :2020ديسمبر    31)ز المالي  المركتاريخ  في  

 .يدها على أنها غير قابلة للتوزيعفة أسهم الخزينة قد تم تحدكلادلة لتاحتياطيات الشركة األم المع
 

 لماليةلألدوات ا القيمة العادلة 11
 

م  خدا سوق نشط، تستدوات المالية التي ال يوجد لهألبالنسبة ل  لية. المطلوبات المالمالية وجودات امن المو  اليةتتكون األدوات الم

المناسبةأساليب    ةوعمجملا التي ال يتوفر  وبال  ظروفلل  التقييم  المالية  القيمة  نسبة لألدوات  لقياس  بيانات كافية  مع  العادلة،  لها 

  غير الملحوظة.خدام المدخالت است  د منالحلصلة وذات ا حوظةلمدخالت المللتخدام اس تحقيق أقصى
 

 لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل 

 سلوب التقييم: أل وفقًاواإلفصاح عنها دوات المالية لأل  ةالقيمة العادلالهرمي التالي لتحديد  دولجلا ةعتستخدم المجمو
 

  مماثلة؛ مطلوبات   جودات أوطة لموالنشلمعدلة( في األسواق ق المعلنة )غير اأسعار السو - 1المستوى 

 ت  -  2ى  المستو المق أساليب  من  مستوى  أقل  بها  يكون  بشكل  ل  بةسنالب  الجوهريةدخالت  ييم  ملحوًظا  العادلة  القيمة  قياس 

 و  شر؛ير مباأو غ باشرم

  ر ملحوظ.ة غيياس القيمة العادل قل لجوهرية بالنسبةاأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت  - 3المستوى 
 

 قيمة العادلة:   ل ي لمهرالالجدول  ىمستول وفقًامدرجة بالقيمة العادلة لاة دوات الماليلجدول التالي تحليل األاضح يو
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 ( غير مدققةمكثفة المجمعة )المالية المرحلية الالمعلومات إيضاحات حول 

   2021 يونيو 30 يهية فترة المنت وللف كما في
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 ة( )تتم لماليةلألدوات ا القيمة العادلة 11
 

 )تتمة(  لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل 

 

 المجموع  3المستوى  1وى المست 2021 ويوني 30

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت لةموجودات مقاسة بالقيمة العاد 

الل اإليرادات الشاملة خ من دلةامة العيالقموجودات مالية مدرجة ب
    :خرىاأل

 195,263     - 195,263 مسعرة  محافظ مدارة

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

 6,843,559 6,843,559     - غير مسعرة  مأسه
 

───────── ───────── ───────── 

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

═════════ ═════════ ═════════ 

    

 مجموع ال 3توى المس 1المستوى  )مدققة( 2020ديسمبر  31

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي  دينار ة بالقيمة العادلة مقاس موجودات

ملة خالل اإليرادات الشاعادلة من قيمة الرجة بالدات مالية مدموجو
    :خرىاأل

 163,406     - 163,406 مسعرة  ةرمدا ظمحاف

 272,764 272,764     - مسعرة  رة غير محفظة مدا

 6,843,559 6,843,559     - أسهم غير مسعرة 
 

───────── ───────── ───────── 

 163,406 7,116,323 7,279,729 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

    

 

 وع المجم 3المستوى  1المستوى  2020 ونيوي 30

 ر كويتي دينا ي دينار كويت دينار كويتي  موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

يرادات الشاملة خالل اإل لة منبالقيمة العادالية مدرجة م موجودات
    :خرىاأل

 112,050     - 112,050 مسعرة  رةمحافظ مدا

 271,249 271,249    - ة  مسعر غير محفظة مدارة

 8,204,973 8,204,973    - مسعرة  أسهم غير
 ───────── ───────── ───────── 

 112,050 8,476,222 8,588,272 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 .3ضمن المستوى  المسجلة بالقيمة العادلةلختامي لألدوات المالية ااالفتتاحي و مبلغلقة امطاب ل التالييوضح الجدو
 

 

 ا في  كم
 2021  ريناي 1

 التغير في
 دلة ة العا القيم

 ي  ف كما
 2021 يونيو 30

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

دات الشاملة العادلة من خالل اإليرا بالقيمة ات مالية مدرجةموجود
    :ىخرألا

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

 . قياسات القيمة العادلةمن  2والمستوى   1ت بين المستوى يالأي تحو راءجتم إي، لم 2021 يونيو 30ة في فترة المنتهيخالل ال
 

ا  اللقإن  المالية  للة  عاديمة  قية  ال تختلف بصورة ماد  خرىاألألدوات  تاريخ    الدفترية   متهايعن  المرحلية   المالية  معلوماتالفي 

 معة. ثفة المجالمك
 

التأ السوف يكون  المالي  المركز  بيان  بيلمكثف  امرحلي  ثير على  أو  الالمجمع  الملكية  في حقوق  التغيرات  المكثف ان  مرحلي 

مادي غير  حالةف  المجمع  تع  ي  الصلة  المخمتغيرات    يلدتم  ذات  في  المستخاطر  ال  مألسه ا  ياسقدمة  للقيمة    مسعرةغير  وفقًا 

 .%5بنسبة العادلة 
 

 جمعة مكثفة المية الالمرحل  المالية  تالمعلوما رنة بفترة  الة مقدمستخدمة لغرض قياس القيمة العايب التقييم ال طرق وأساللم تتغير  

 السابقة.
 



 لتابعة اشركاتها وع. ..م.كشالعقارية  شركة الصالحية 
 

 ( غير مدققةمكثفة المجمعة )المالية المرحلية الالمعلومات إيضاحات حول 

   2021 يونيو 30 يهية فترة المنت وللف كما في
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 قطاعات معلومات ال 12
 

الاتراقب   نتائج  لقطاعاتها بصورإلدارة  القرارات بشأن توزيع  اتخ  ضغرل  ة منفصلةتشغيل  تقييم  و  الموارداذ  يتم  األداء.  تقييم 

 ي الجدول أدناه. فمبينة التشغيل ال رئح أو خسااربأ إلى ستناداً طاع االقأداء 
 

 :التي يجب إعداد تقارير حولهاالتالية قطاعات الدى المجموعة  ل
 

 وتأجير العقارات.تطوير  منضتت  :تارعقا عمليات 

 وفندق    ،كويتلا  –يوت  دمة من خالل فندق جي دبليو مارخدمات الضيافة الفندقية المق  ضمنتت :دقاليات فنعم

   .كويتال – اية للمؤتمراترركز الوم  ،الكويت –كورت يارد ماريوت 

  :ركات التابعة.شلمها االتي تقدأنشطة الرعاية المنزلية  تضمنت عمليات دور الرعاية 
 

 



 التابعة  وشركاتهاش.م.ك.ع.   يةلصالحية العقارشركة ا
 

 ة( قق)غير مد جمعةمة الية المكثفالمالية المرحلالمعلومات ضاحات حول يإ

   2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 (  )تتمةات معلومات القطاع  12
 

 ة:  مجموعللدى ال شغيواألرباح المتعلقة بقطاعات التالجدول التالي معلومات اإليرادات  عرضي
 

 
 ي  أشهر المنتهية ف الستة

  2021 يويون 30

 ر المنتهية في  أشه الستة
   2020 يونيو 30

 

 عمليات  
 رات عقا

 دينار كويتي

 يات  عمل
 ادق فن

 دينار كويتي

 عمليات 
 دور الرعاية 

 نار كويتيدي
 وع م المج

  ينار كويتيد

 عمليات  
 راتعقا

 دينار كويتي 

 عمليات  
 ادق فن

 تي دينار كوي

 مليات ع
 ور الرعايةد

 دينار كويتي  
 المجموع 

 يتي ار كودين

          

 11,302,891 3,965,505 2,099,177 5,238,209  8,466,400     - 351,520 8,114,880 قطاعات يرادات إ

 (5,936,258) (3,072,439) (1,046,990) (1,816,829)  (2,366,022)     - (449,807) (1,916,215) عاتاقطل تكاليف تشغي

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

 5,366,633 893,066 1,052,187 3,421,380  6,100,378     - (98,287) 6,198,665 عاتقطاح اربأجمالي إ

          

 (44,113)     -     - (44,113)  99,036     -     - 99,036 شركة محاصة بالصافي بعد الضرائبفي نتائج حصة 

     -     -     -     -  593,755     -     - 593,755 ربح من بيع أرض

 (2,638,742) (259,498) (876,232) (1,503,012)  (1,817,412)     - (347,494) (1,469,918) استهالك 

 (2,272,836) (347,192) (647,913) (1,277,731)  (2,004,944)     - (315,584) (1,689,360)  ىرأخشغيل روفات تمص

 (343,510) (133,423) (16,934) (193,153)  (212,475)     - (1,950) (210,525) تكاليف تمويل 

 (34,669) (34,669)     -     -  (77,177)     -     - (77,177) أجنبية ة كات تابعشرمن ضرائب 

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

 32,763 118,284 (488,894) 403,371  2,681,161     - (763,315) 3,444,476 ات قطاعنتائج 

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

 69,281     84,634    إيرادات فوائد  

 324,028     12,648    يرادات استثمارإ

 21,880,794         -    عة شركة تاب ربح من بيع 

 (1,100,000)         -    ض قيمة عقارات استثمارية اانخف

 38,287     572,466    ي( )بالصاف ،خرىأادات غير تشغيلية يرإ

بة دعم العمالة  وضري مؤسسة الكويت للتقدم العلميحصة 

 (957,866)     (150,831)    ية والزكاةالوطن
    ─────────     ───────── 

 20,287,287     3,200,078    رة فتربح ال
    ═════════     ═════════ 



 التابعة  وشركاتهاش.م.ك.ع.   يةلصالحية العقارشركة ا
 

 ة( قق)غير مد جمعةمة الية المكثفالمالية المرحلالمعلومات ضاحات حول يإ

   2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 القطاعات )تتمة(  ومات لمع 12
 

 موعة: المجلدى تشغيل الات المتعلقة بقطاع أسماليةالرلوبات والمصروفات توزيع إجمالي الموجودات والمطالتالي  الجدول عرضي
 

   2020 يويون 30  ( )مدققة 2020ديسمبر  31    2021 يونيو 30 

 

   عمليات
 راتعقا

 دينار كويتي 

 عمليات  
 ادق فن

 تي دينار كوي

 ليات مع
 ر رعايةدو
 ينار كويتي  د

 المجموع
  تي دينار كوي

 عمليات  
 رات عقا

 دينار كويتي 

 مليات  ع
 ادق فن

 دينار كويتي 

 لياتعم
 ة دور رعاي

 ينار كويتي  د
 موع المج

  تي دينار كوي

 عمليات  
 رات عقا
 ار كويتي دين

   لياتعم
 ادق فن

 دينار كويتي 

 لياتمع
 دور رعاية 

 ينار كويتي  د
 المجموع 

 تي ويدينار ك
               

 380,330,125     - 3,774,588 376,555,537  364,087,521      - 1,352,123 362,735,398  378,726,838     - 2,538,974 376,187,864 إجمالي الموجودات 

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

 213,793,283     - 2,447,475 211,345,808  196,890,920      - 2,656,074 194,234,846  224,165,500     - 2,545,159 221,620,341   اتقطاعت مطلوبا

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

 22,865,467     - 141,000 22,724,467  41,010,663      - 237,330 40,773,333  21,700,207     - 887,198 20,813,009 مصروفات رأسمالية

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



 التابعة تها اشركو.م.ك.ع. شركة الصالحية العقارية ش
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 اليةوالتزامات رأسم محتملةت اطلوبم 13
 

 ت الرأسمالية التالية: االلتزاماو لةملمحتاات المطلوب ةلدى المجموعكان ، المركز المالي تاريخفي 
 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

  يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  يتي ار كودين دينار كويتي 
    

 964,625 66,844 864,625 مانت ضطاباخ

 42,547,316 45,678,500 54,321,025 مشروعات إنشاءات  
 ───────── ───────── ───────── 

 55,185,650 45,745,344 43,511,941 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 القة ت عمعامالت مع أطراف ذا 14
 

  ة جموعمظفي اإلدارة العليا للدارة وموعضاء مجلس اإلأواصة  المح  شركةوقة المساهمين الرئيسيين  تمثل األطراف ذات عال

هذه المعامالت  تسعير  وشروط  الموافقة على سياسات    . يتمملموس ير  تأثليها  سون ع يمارأو    يسيطرون عليها تي  الشركات  الو

   دارة الشركة األم. بل إقمن 
 

 .لمجمعالمرحلي المكثف ا خسائررباح أو الاأل بيان يمدرجة ف امالت مع أطراف ذات عالقةأي مع اءيتم إجررة، لم ل الفتخال
 

 ي المكثف المجمع هي كما يلي: المركز المالي المرحل في بيان المدرجةراف ذات عالقة ة لدى أطرصدألإن ا
 

 

 الشركة 

 األم  
 يو يون 30

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 ونيوي 30

2020 

 ويتي دينار ك ي ار كويتدين دينار كويتي ي دينار كويت 
     

 9,437 25,522 7,116 7,116  فين*ظمدينو مو
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     - 19,311     -     - أطراف ذات عالقة*من  مستحقال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 . المجمع فالمكثالمرحلي   اليفي بيان المركز الم أخرىموجودات ن ويمدين ضمنمدرجة  * 
 

 اإلدارة العليا  يموظف افأةكم

 كما يلي:   كانتالل الفترة ة العليا للمجموعة خاإلدار يموظف أةافإن مك
 

 

 نتهية في الثالثة أشهر الم
 يونيو 30

 في  نتهيةأشهر الم الستة 
 يونيو 30

 2021 2020  2021 2020 

 كويتي ر دينا ر كويتيدينا  ر كويتي دينا ر كويتيدينا 

      
 350,221 323,340  167,037 149,813 ايا قصيرة األجلزم

 156,424 138,369  45,800 40,148 لموظفيناية الخدمة لكافأة نهم
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 189,961 212,837  461,709 506,645 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

  

 19-كوفيد حةجائ  تفشيثير أت 15
 

كوفيد فيروس  تفشي  اإلعالن عن  نهايةألول    19-تم  بالقرب من  ت2019سنة    مرة  تم  الوقت،  ذلك  في  من    مجموعةحديد  . 

قاطعة هوبي الصينية. ماصمة  هان وهي عاب رئوي مجهول السبب" في ووها أعراض "التهالعدوى التي تظهر عليحاالت  

، أعلنت لجنة 2020يناير    30ن هذا الفيروس الجديد. في  العالمية بشأة  ظمة الصحن منيالص  ، نبهت2019يسمبر  د  31  في

التابالطوار الدولية  الصحية  للوائح  لمئ  العالعة  الصحة  ينظمة  المرض  أهمية عالمية  شكل "حالة طارئمية بأن تفشي  ذات  ة 

ا وللصحة  ذلعامة"،  الفيروسلمنذ  انتشر  الحين،  ج  ك  العالمفي  أنحاء  فيميع  منظمة  ،  2020ارس  م  11  .  الصحة  أعلنت 

 جائحة.يعتبر  19-العالمية أن تفشي كوفيد
 

 



 التابعة تها اشركو.م.ك.ع. شركة الصالحية العقارية ش
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 مة( )تت   19-كوفيد جائحة تفشيتأثير  15
 

يع أنحاء  مفي ج   الحكومات  حيث فرضت  ،د العالميصابير على االقتتأثير ك  19-كوفيدراءات إبطاء انتشار فيروس  جان إلك

السفر و اإليرادات وتعطل فيومة، كما  صار  ي ر صحإجراءات حجالعالم حظًرا على  في  الشركات خسائر  سالسل    اجهت 

فالتور البالد  بدأت  وبينما  اإليقايد.  تخفيف  الكامل  ي  جائحة  الألعمف  أدت  تدريجيًا.  التخفيف  كان  إلى   19-كوفيدل،  أيًضا 

 ية للقطاع الخاص. لعدة المالمسااديم تدابير لتقيجة لذلك، أعلنت الحكومة عن اتخاذ تال ونأسواق الموث تقلبات كبيرة في حد
 

مراعاة الشركات  على  كان    يجب  إذا  التدابير  ما  عن  الكشف  اتخذتها،  عليها  يتوافالتي  مع  بما  الصحة  تق  منظمة  وصيات 

لية، مثل عدوى في مجاالتها اإلدارية والتشغيلمن ا  م الوقايةعلى صحة موظفيها ودعظ  لوطنية، للحفاالعالمية وهيئات الصحة ا

ا  لعملا العمل في  قلمنزل وتمن  للحد منليل نوبات  التشغيل  العمال    مناطق  يتنقلون والتنظيف شعدد  الدقة ألماالذين  كن ديد 

 لجسم.وقياس درجة حرارة ا   هاوى المشتبه فيمعدات الحماية الشخصية واختبار حاالت العد عوتوزيالعمل 
 

 .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  ند إعداد ع  19-وفيدكفيروس  ير  في اعتبارها تأث  مجموعةلك، أخذت الذيجة لنت

ضمن تلك   أدى إلى تطبيق المزيد من األحكام  19-كوفيد  رتأثي   تغير، فإن لمحددة قد ال تحين أن مجاالت اتخاذ األحكام ا  في

 ت. االالمج
 

لطبيعة المحدودالمتفاقمة    19-يدكوف  فيروس  نظًرا  الحديثة  بالتأثيروالخبرة  اة  والقتصالات  يلزم  مادية  قد  الجائحة،  لهذه  الية 

 ل.ي المستقبف مجموعةبات الت عند قياس موجودات ومطلو يراإجراء تغيرات على التقد
 

 

 


