
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستثمار العقاري شركة التعمیر لإل
 ) عامة شركة مساھمة كویتیة (

   التابعة تھااشركو
 الكویـت  دولـة 
 المجمعة   المرحلیة المكثفة المعلومات المالیة 

 2022یونیو   30للفترة المالیة المنتھیة في 
 (غیر مدققة) 

 مــع
 المجمعة   المرحلیة المكثفة المعلومات المالیة تقریر المراجعة عن 

 
  



 

 

 
 

 شركة التعمیر لالستثمار العقاري 
 ) عامة شركة مساھمة كویتیة (

   التابعة وشركاتھا
 الكویـت  دولـة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجمعة   المرحلیة المكثفة المعلومات المالیة 
 2022یونیو   30للفترة المالیة المنتھیة في 

 (غیر مدققة) 
 مــع

 المجمعة   المرحلیة المكثفة المعلومات المالیة تقریر المراجعة عن 
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 المجمعة   المرحلیة المكثفة المعلومات المالیة تقریر المراجعة عن 
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 2 ) (غیر مدقق  المجمع المكثف المركز المالي المرحلي بیان 
 (غیر مدقق)   المجمعالمكثف  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 مدقق)  (غیر  المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 (غیر مدقق)   المجمعالمكثف  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي

 مدقق) (غیر  المجمع المكثف بیان التدفقات النقدیة المرحلي
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 المجمعة   المرحلیة المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة 
 

 حترمین مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 ش.م.ك.(عامة)   -  ستثمار العقاريشركة التعمیر لإل

 دولة الكویت
 

 مقدمة
التابعة  وشركاتھا    )" الشركة األم"(  )عامةش.م.ك.(  – ستثمار العقاريشركة التعمیر لإللقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ل 

ألرباح أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل  ل  المجمعة   المرحلیة المكثفة المالیة    بیاناتال، وكذلك  2022  یونیو  30كما في    ) " المجموعة"(
  أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة   الستةالشامل اآلخر، التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة 

" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن  "التقریر المالي المرحلي  ) 34(المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة
 المجمعة. المكثفة علومات المالیة المرحلیة نتیجة مراجعتنا لھذه الم

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة من قبل المدقق المستقل    2410لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
لومات  للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیا على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المع

ھو مطبق في عملیة التدقیق    مماالمالیة والمحاسبیة، وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلي أقل  
ھا خالل عملیة  وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدید

 التدقیـق، وبناء علیھ فإننا ال نبدي رأیا یتعلق بالتدقیق.  
 

 المتحفظاالستنتاج  أسس
  بلغت  بقیمة دفتریة  والمدرج  استثمار في شركة زمیلة    2022  یونیو  30تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة كما في 

  31( ٪ من إجمالي الموجودات المجمعة للمجموعة 5تمثل التي و، دینار كویتي) 1,658,804: 2021دیسمبر  31(دینار كویتي  885,842
ً                                                  حقوق الملكیة بناء ا على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  باستخدام طریقة  ھذا االستثمار  تمت المحاسبة عن  .  ) ٪8.9:  2021دیسمبر                    

ً                                   استنتاج ا متحفظ ا في تقریر المراجعة یتعلق بما یلي: التي تضمنت         ً         
 
ً   بناء ا  على التوالي  الشركة الزمیلة  ومطلوبات    موجوداتمن إجمالي  ٪  22.3و٪  16.6التي تمثل  للشركة الزمیلة  تم تجمیع الشركات التابعة   -     

باإلضافة   .من التحقق من أرصدة ومعامالت وإفصاحات ھذه الشركات التابعة لم نتمكنالشركات التابعة، معدة من قبل إدارات  على حسابات 
 .زمیلةشركة ال التابعة لل ات الشرك إحدى لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة للتحقق من وجود وصحة ملكیة إلى ذلك، 

 
ً              حقوق الملكیة بناء ا على حسابات  باستخدام طریقة  الشركة الزمیلة  موجودات  ٪ من إجمالي  4.1الشركات الزمیلة التي تمثل  تمت المحاسبة على   -                  

 من التحقق من أرصدة ومعامالت وإفصاحات ھذه الشركات الزمیلة.  نتمكنمن قبل إدارة ھذه الشركات الزمیلة، حیث لم  معدة
 

الستثمار المجموعة في الشركة الزمیلة،  المدرجة  القیمة الدفتریة  ور على  بھذه األملم نتمكن من تحدید أي تعدیالت قد تكون ضروریة فیما یتعلق  
الدخل الشامل اآلخر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  حصتھا من  حصة المجموعة من نتائج األعمال واألثر المترتب على  أو  

 المرفقة. 
 

 المتحفظ االستنتاج
، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا  أعاله  "أسس االستنتاج المتحفظ" فقرة في   ةر المبین و وباستثناء أیة تأثیرات محتملة نتیجة لألم       ً                استنادا  إلى مراجعتنا،  

رقم  الدولي  المحاسبة  لمعیار  وفقا  المادیة،  النواحي  جمیع  من  تعد،  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  بأن    ،34  نعتقد 
 "التقریر المالي المرحلي". 
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 رالتأكید على أم
ار ابات  مدققالمراجعة الخاص لتضـمن تقریر أنھ  إلى   ةنود اإلـش      ً                تأكید ا على أمر یتعلق  2022  یونیو 30الـشركة الزمیلة للفترة المنتھیة في    حـس

بھذا فیما یتعلق   المراجعة الخاص لمدقق الحسـاباتسـتنتاج إولم یتم تعدیل   اإلسـتمراریة،تحقیق  قدرة المنشـأة على   حول  جوھریة  شـكوكبوجود  
                           ً       ً                      ر، إن ھذا األمر ال یعد تحفظا  إضافیا  على االستنتاج المتحفظ.األم

 
 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر

المرحلیة المجمعة المكثفة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب  جعتنا، فإن المعلومات المالیة  ا                          ً        باإلضافة إلى ذلك، وإستنادا  إلى مر
أشھر المنتھیة في    ةــ الست یرد إلى علمنا خالل فترة  باستثناء ما ورد في فقرة "أسس اإلستنتاج المتحفظ" أعاله، لم    ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا

والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس    ،، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1الشركات رقم  ، أیة مخالفات ألحكام قانون  2022  یونیو  30
                    ً                                              على وجھ یؤثر مادیا  في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا. علیھما، الالحقة والتعدیالت ، والنظام األساسي للشركة األم

 
بشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والتعدیالت    2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  

مركز المالي                                     ً        على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا  على ال  2022  یونیو  30أشھر المنتھیة في    الستةالالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة خالل فترة  
 للشركة األم أو نتائج أعمالھا.

 
 
 
 

 نایف مساعد البزیع  
 دولــة الكـویت

 2022 أغسطس 14
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
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 )عامةش.م.ك. ( – العقاري لإلستثمار شركة التعمیر 

 التابعة تھااشركو
 (غیر مدقق) المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 

   .من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  ً  ا  ) تشكل جزء13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

  

 یونیو  30للستة أشھرالمنتھیة في   یونیو 30للثالثة أشھرالمنتھیة في    
 2021  2022  2021  2022  إیضاح  

          
 161,909   186,001   82,883   93,443    التشغیل  إیرادات

 (48,048)  ) 48,949(  (25,360)  ) 22,843(   تكالیف التشغیل 
 113,861   137,052   57,523   70,600    ربح التشغیل 

          
 (126,588)  ) 129,205(  (60,213)  ) 56,386(   مصاریف عمومیة وإداریة 

 (1,380)  ) 1,376(  (688)  ) 688(   إستھالك  
بالقیمة العادلة  موجودات مالیة من   محققةغیر  ارباح

 518,723   -  583,140   -   من خالل األرباح أو الخسائر
 -  ) 478,561(  -  ) 476,029(  4 حصة من نتائج اعمال شركة زمیلة 

 3,307   -  -  -   ربح إستبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات 
 3,195   2,495   ¤ 2,105   1,601    إیرادات أخرى 

 1,818   -  897   -   فوائد إیرادات
 (106,926)  -  (53,759)  -   تكالیف تمویل

ربح الفترة قبل ضریبة دعم العمالة (خسارة) 
 406,010   ) 469,595(  529,005   ) 460,902(   الوطنیة وحصة الزكاة
 (10,647)  -  (10,647)  -   ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

 (4,259)  -  (4,259)  -   حصة الزكاة
 391,104   ) 469,595(  514,099   ) 460,902(   ربح الفترة (خسارة) صافي 

          
          الخاص بـ: 

 408,884   ) 465,082(  521,979   (458,628)    مساھمي الشركة األم  
 (17,780)  ) 4,513(  (7,880)  (2,274)    الحصص غیر المسیطرة  

 391,104   ) 469,595(  514,099   ) 460,902(   الفترة ربح  (خسارة)صافي 
          

ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة  (خسارة) 
 1.77   ) 2.05(  2.27   ) 2.04(  7 بمساھمي الشركة األم (فلس) 
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   .من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  ً  ا  ) تشكل جزء13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ) عامةش.م.ك. ( –  العقاري لإلستثمار  شركة التعمیر 
 التابعة  تھا اشركو 

 (غیر مدقق)  المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

 یونیو  30للستة أشھرالمنتھیة في   یونیو  30للثالثة أشھرالمنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 
        

 391,104   ) 469,595(  514,099   ) 460,902( ربح الفترة (خسارة) صافي 
        
        :الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة اآلخرى (

مكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر  یبنود 
        المرحلي المكثف المجمع 

 (1,786)  835   (321)  832  أجنبیة  تفروقات ترجمة عمال
 -  )41,777(  -  )41,777( زمیلة لشركة  ىاآلخر  ةالشامل الخسارةحصة المجموعة من 

        
تصنیفھا الحقا إلي بیان األرباح أو الخسائر  بنود لن یعاد 

        المرحلي المكثف المجمع 
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من  

 239,489   41   270,120   68  خالل الدخل الشامل اآلخر 
 237,703   )40,901(  269,799   )40,877( للفترة الدخل الشامل اآلخر  (الخسارة الشاملة اآلخرى)

 628,807   ) 510,496(  783,898   ) 501,779( للفترة   الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) مجموع 
        

        الخاص بـ:
 646,587   ) 505,983(  791,778   ) 499,505( مساھمي الشركة األم 

 (17,780)  ) 4,513(  (7,880)  ) 2,274( الحصص غیر المسیطرة 
 )501,779 (   783,898  )510,496 (   628,807 
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 )عامةش.م.ك. ( – العقاري لإلستثمار شركة التعمیر 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي لكیةالمبیان التغیرات في حقوق 
 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

   

     حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم   

 أسھم خزانة   عالوة إصدار   رأس المال  

 

 احتیاطى
  اجباري 

 احتیاطى
  اختیاري

التغیرات  
التراكمیة في  
  القیمة العادلة 

احتیاطي 
ترجمة عمالت  

  أجنبیة

  حصة من
  ة الشامل  الخسارة

  ةلشرك ىاآلخر
 زمیلة

 

  المجموع الجزئي  خسائر متراكمة 
 الحصص

  غیر المسیطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكیة   
 15,045,454   439,223   14,606,231  ) 10,734,172(  -  7,421   ) 1,431,882(  16,963   16,963  ) 652,215(  3,383,153  24,000,000 2021 ینایر 1الرصید كما في 

 391,104   ) 17,780(  408,884   408,884   -  -  -  -  -  -  -  - الفترة  )خسارةربح (صافي 
 237,703   -  237,703   -  -  ) 1,786(  239,489   -  -  -  -  - للفترة ) الخسارة الشاملة األخرى( اآلخر لدخل الشامل ا

 628,807   ) 17,780(  646,587   408,884   -  ) 1,786(  239,489   -  -  -  -  - للفترة مجموع الدخل الشامل (الخسارة الشاملة)
 15,674,261   421,443  15,252,818  ¤ ) 10,325,288(  -  5,635   ) 1,192,393(  16,963   16,963  ) 652,215(  3,383,153  24,000,000 2021 یونیو 30الرصید في 

                  ¤       
 14,950,418   371,959   14,578,459   ¤ ) 11,907,759(  -  ) 13,937(  ) 75,283(  16,963   16,963  ) 841,641(  3,383,153  24,000,000 2022 ینایر 1الرصید كما في 

 ) 469,595(  ) 4,513(  ) 465,082(  ¤ ) 465,082(  -  -  -  -  -  -  -  - الفترة  خسارة صافي
 ) 40,901(  -  ) 40,901(  ¤ -  ) 41,777(      835   41   -  -  -  -  - للفترة  ى)خرالخسارة الشاملة األ( اآلخر لدخل الشامل ا

 ) 510,496(  ) 4,513(  ) 505,983(  ¤ ) 465,082(  ) 41,777(  835   41   -  -  -  -  - للفترة  )الخسارة الشاملة(الدخل الشامل مجموع  
حصة المجموعة في أسھم خزانة من شركة زمیلة  

 -  -  -  -  -  ) 252,624(  -  - )4("حصة متبادلة") (إیضاح 
 

- ¤  )252,624 (  -  )252,624 ( 
 14,187,298   367,446   13,819,852  ¤ ) 12,372,841(  ) 41,777(  ) 13,102(  ) 75,242(  16,963   16,963  ) 1,094,265(  3,383,153  24,000,000 2022 یونیو 30الرصید في 

 
 

   .من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  ً  ا  ) تشكل جزء13) إلى (1اإلیضاحات المرفقة من (إن 
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 )عامةش.م.ك. ( – العقاري لإلستثمارشركة التعمیر 
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022 یونیو 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 یونیو  30للستة أشھرالمنتھیة في   إیضاح 
   2022  2021 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

 406,010   ) 469,595(   قبل ضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة  الفترةربح  (خسارة) 
      

      التسویات: 
 1,380   1,376    استھالك 

غیر محققة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو   أرباح
 الخسائر 

  
-  (518,723) 

 -  478,561   4 حصة من نتائج أعمال شركة زمیلة 
 3,757   6,875    مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

 (3,307)  -   وعقارات ومعدات ربح إستبعاد ممتلكات 
 (1,818)  -   إیرادات فوائد 

 106,926   -   تكالیف تمویل  
  ¤   17,217  (5,775) 

      التشغیلیة: التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
 20,314   837    مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 31,838   50,787    مستحق من أطراف ذات صلة 

 1,870   -   مخزون 
 (124,769)  ) 22,521(   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 1,595   32    مستحق إلى أطراف ذات صلة 
 (74,927)  46,352    العملیات  ) المستخدمة فيالناتجة من (التدفقات النقدیة 

 (1,672)  -   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 
 (76,599)  46,352    األنشطة التشغیلیة  ) المستخدمة فيالناتجة من ( صافي التدفقات النقدیة

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 

 (14,299)  ) 10,309(  5 إلضافات على عقارات إستثماریةالمدفوع 
 7,500   -   معدات عقارات وممتلكات وتبعاد إس المحصل من

 1,818   -   مستلمة  إیرادات فوائد
 (4,981)  ) 10,309(   المستخدمة في األنشطة االستثماریة   التدفقات النقدیةصافي 

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 

 (106,926)  -   تكالیف تمویل مدفوعة 
 (106,926)  -   األنشطة التمویلیة   المستخدمة في التدفقات النقدیةصافي 

 (1,872)  1,600   ¤  ترجمة عمالت أجنبیةتعدیالت 
 (190,378)  37,643    ونقد معادل  في نقد   )النقصالزیادة (صافي 

 747,000   666,713    في بدایة الفترة  ونقد معادل نقد 
 556,622   704,356    في نھایة الفترة  ونقد معادل  نقد

 
 

   .من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  ً  ا  ) تشكل جزء13) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 األم  الشركة  ونشاط تأسیس -1

التعمیر    إن (   –  العقاريلإلستثمار  شركة  الكویت   ھي شركة مساھمة كویتیة عامة  )"الشركة األم"ش.م.ك. (عامة)    مسجلة في دولة 
الكویت  ومدرجة في رقم    . بورصة  تأسیس  بموجب عقد  األم  الشركة  تأسیس  /    1168تم  في    3جلد    1978أغسطس    17المؤرخ 

 . 2014سبتمبر  22والتعدیالت الالحقة لھ والتي كان آخرھا ما تم التأشیر علیھ في السجل التجاري بتاریخ 
 

 ھي:                                   ً              إن االنشطة الرئیسیة للشركة األم وفقا  لعقد التأسیس 
 تملك وبیع وشراء أسھم وسندات الشركات العقاریة لحساب الشركة فقط في الكویت وفي الخارج.  -
ه  اعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على ان تتوافر الشروط المطلوبة فیمن یزاول تقدیم ھذ  -

 .الخدمة 
 .تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وایجارھا واستئجارھا -
والحدائق   - والمنتزھات  واالستراحات  الضیافة  وبیوت  والموتیالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وایجار  واستثمار  وتشغیل  إدارة 

ت الترویحیة والریاضیة والمحالت  السیاحیة الصحیة والمشروعا والمطاعم والكافتریات والمجمعات السكنیة والمنتجعات    والمعارض
الخدمات   بھا وغیرھا من  الملحقة  الخدمات االصلیة والمساعدة والمرافق  الدرجات والمستویات شامال جمیع  وذلك على مختلف 

 .الالزمة لھا 
 .المعمول بھا في الوزارة العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة العقاریة وذلك حسب األنظمة  تنظیم المعارض -
 .تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة واداراتھا -
 . إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة  -
 

 ، دولة الكویت.  13153، الصفاة 29295ص.ب.  ھو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
 
بتاریخ   إدارة الشركة األم س  ـ مجل  ل ــمن قب ة  ــة للمجموعــالمجمعة  ــالمكثفة  ـــة المرحلی ـــالمعلومات المالی دار  ـــإص  موافقة علىال  تتم

   . 2022 أغسطس  14
 
 اإلعداد أسس  -2

المستخدمة في إعداد  ). إن السیاسات المحاسبیة  34                                                    ً                              لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة طبقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم (
ة في  ــة المنتھی ــة السنویة للسن ــداد البیانات المالیة المجمعــة في إعــھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبق

 .  2021دیسمبر  31
 

التي یتم التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات  لم تقم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة  
 على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي  لیس لھا أي تأثیر 2022ألول مرة في تطبیقھا 

 
الدولیة   للمعاییر  وفقا   كاملة  مالیة  لبیانات  المطلوبة  المعلومات واإلفصاحات  جمیع  تتضمن  ال  المجمعة  المرحلیة  المالیة  المعلومات                                                                                                          ً                   إن 

عرض  للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ل
                      ً                                          ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة    2022  یونیو  30دل. إن نتائج األعمال للفترة المنتھیـة فـي  عا

. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا  2022دیسمبر    31المنتھیة في  
 . 2021دیسمبر  31في للسنة المنتھیة 

 
 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -3

 إن األخرى.  الصلة  ذات  األطراف  العلیا وبعض  اإلدارة  أفراد   ،كالمساھمین صلة  ذات  أطراف  مع متنوعة بمعامالت  المجموعة  قامت 
 تمت  التي  إن األرصدة والمعامالت الھامة  المجموعة.  إدارة قبل من علیھا  الموافقة  یتم المعامالت  بھذه  المتعلقة الدفع  وشروط  األسعار

 یلي:  كما  ھي صلة ذات  أطراف مع
 

 األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: 

 یونیو  30
2021  

 دیسمبر  31
 2021 

  (مدقق)
 یونیو 30

2022  
 ذات أطراف
  المساھمین   أخرى  صلة

 1,701,953 
 

-  -  -  - 
العادلة من خالل   بالقیمة  مالیة  موجودات 

 األرباح أو الخسائر 

 788,491 
 

-  -  -  - 
العادلة من خالل   بالقیمة  مالیة  موجودات 

 خر الدخل الشامل اآل 
          
 (أ)  مستحق من أطراف ذات صلة 7,447,581   523,972   7,971,553   8,022,340   1,401,863 
      ً                              ناقصا : مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة   ) 18,566(  ) 523,972(  ) 542,538(  ) 542,538(  ) 542,538(
 859,325   7,479,802   7,429,015  -   7,429,015  

          
 مستحق إلى أطراف ذات صلة 1,189,144   103,655   1,292,799   1,292,767   1,294,371 
 تأجیر تمویلي  إلتزام -  -  -  -  5,750,000 
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المستحق إلى طرف ذي    یدالرص  بإستثناء ،إن األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطلب ) أ(

  موعد یستحق في    والذي  2018دیسمبر    31دینار كویتي الناتج عن شراء عقار خالل السنة المنتھیة في    1,185,000صلة بمبلغ  
 . ) 5(إیضاح  2022دیسمبر  31أقصاه 

 
 المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:  المعامالت

 
    یونیو 30أشھر المنتھیة في  للستة

  المساھمین   2022  2021

518,723  -  - 
لموجودات    ة خسارة غیر محققة من التغیر في القیمة العادل

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 تكالیف تمویل -  -  106,926

 
 زمیلة  شركة   في استثمار -4

 إسـم الشركـة الزمیلـة  
 بلد  

  التأسیس 
األنشطة  
  الرئیسیة 

 نسبة 
  الملكیة 

 یونیو  30
2022 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق)

 
 یونیو  30

2021 
  -شركة المصالح العقاریة 

 885,842  % 21.052  عقاري  الكویت  ش.م.ك. (عامة)  
 

1,658,804 
 

- 
 

 ھي كما یلي: السنة/  فترةإن الحركة خالل ال
 دیسمبر 31

2021 
 (مدقق) 

 
 یونیو  30

2022 

 

 السنة   /الرصید في بدایة الفترة  1,658,804   ¤ -
 الحالیة في االستثمار عند اإلعتراف المبدئيالقیمة العادلة للحصة  -  ¤ 2,480,522 
 الزمیلة  الشركة أعمال  نتائجحصة من  ) 478,561(  ¤ ) 214,294(
 للشركة الزمیلة   األخرى الشاملة الخسارة من  حصة  ) 41,777(  ) 4,958(
 ("حصة متبادلة")   من شركة زمیلة  نة احصة المجموعة في أسھم خز ) 252,624(  ) 189,426(
 فرعیة   معاملة استبعاد -  ) 413,040(
 السنة   /الفترة الرصید في نھایة  885,842   ¤    1,658,804 

 
 الزمیلة ھي كما یلي:  ةشرك ل المالیة ل المعلومات إن ملخص 

 
 بیان المركز المالي المجمع:  ملخص

  
 یونیو  30

2022 

 دیسمبر 31 
2021 
 (مدقق) 

     : الموجودات 
 7,703,400   20,950,396   المتداولة  الموجودات
 90,741,581   76,254,514   المتداولة  غیر الموجودات

 98,444,981   97,204,910   الموجودات   مجموع
     

     المطلوبات: 
 31,786,770   31,086,423   المتداولة  المطلوبات 
 52,264,246   52,204,227   المتداولة  غیر المطلوبات 

 84,051,016   83,290,650   المطلوبات   مجموع
     

 14,393,965   13,914,260   صافي الموجودات 
     بـ:  الخاص

 17,220,219   14,287,324   حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 
 ) 2,826,254(  ) 373,064(  الحصص غیر المسیطرة 

   13,914,260   14,393,965 
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 المجمع:  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  ملخص

  
 یونیو  30

2022 

 من للفترة 
  2021 أغسطس  18

  دیسمبر 31 إلى
2021 

     
 1,832,133   3,048,016   اإلیرادات 

 ) 2,958,171(  ) 2,957,367(  المصروفات 
 ) 1,126,038(  90,649   الفترة  ) خسارةربح (

     
     بـ:  ة الخاص

 (1,017,927)   ) 2,273,235(  مساھمي الشركة األم 
 (108,111)   2,363,884  الحصص غیر المسیطرة 

  90,649   (1,126,038) 
 

معدة من قبل  على حسابات    ا                         ً ستخدام القیم المؤقتة بناء  إب   المبدئيعتراف  اإل  دفي شركة زمیلة عن المجموعة  استثمار  عن  المحاسبة    تمت
التعدیالت    إجراء  إستكمالھاعند    ، والتي سیتمسعر الشراء  توزیع  ممارسة  بصدد إعدادشركة الزمیلة. ال تزال إدارة الشركة األم  الإدارة  

 ، إن وجدت، على بیاناتھا المالیة الالحقة. من قبل اإلدارة الالزمة
 

دیسمبر    31(  دینار كویتي  24,041مبلغ    2022  یونیو   30حصة المجموعة في المطلوبات المحتملة للشركة الزمیلة كما في  بلغت  
 . )دینار كویتي 24,041: 2021

 
إن الشركة الزمیلة مدرجة في بورصة الكویت حیث بلغت القیمة السوقیة لإلستثمار في الشركة الزمیلة كما في تاریخ المعلومات المالیة  

 دینار كویتي).  2,579,743 – 2021دیسمبر  31دینار كویتي ( 2,148,132 المرحلیة المكثفة المجمعة  
 

 عقارات استثماریة  -5

 یونیو 30
2021    

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

 یونیو  30
2022 

 

 السنة  /الرصید في بدایة الفترة  8,608,668  8,461,000  8,461,000
 إضافات  10,309  21,930  14,299

 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة -  125,738  -
 السنة  /الرصید في نھایة الفترة  8,618,977  8,608,668  8,475,299

 
ــنة المنتھیة في   ــمبر   31خالل السـ ــتثماریة بمبلغ 2018دیسـ ــنیفھ كعقارات اسـ ــلة والذي تم تصـ ــراء عقار من طرف ذي صـ ، تم شـ

دینار كویتي. إن تلك العقارات مازالت مسـجلة بإسـم الطرف ذي الصـلة ولم یتم نقل الملكیة بإسـم المجموعة حتى تاریخ   5,000,000
دیـسمبر   31دینار كویتي والمقرر اـستحقاقھ في موعد أقـصاه    1,185,000 البالغطرف ذي الـصلة  التـسویة النھائیة للرـصید المـستحق لل

 ).3(إیضاح  2022
 

 أسھم خزانة  -6

 یونیو 30
2021    

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

 یونیو  30
2022 

 

 األسھم  عدد 12,325,211  9,627,000  9,627,000
 شركة زمیلة ("حصة متبادلة") ة من  ان أسھم خز 7,368,200  2,698,211  -

9,627,000  12,325,211  19,693,411  
 المدفوعة (%)  األسھم إلى النسبة % 8.21  % 5.14  % 4.01

 كویتي)  السوقیة (دینار القیمة 413,562  505,334  279,183
 التكلفة (دینار كویتي)  1,094,265  841,641  652,215

 
. إن ھذا الرصید غیر 2022 یونیو  30قامت إدارة الشركة األم بتجمید جزء من عالوة اإلصدار بما یساوي رصید أسھم خزانة كما في  

 قابل للتوزیع طوال فترة احتفاظ المجموعة بأسھم الخزانة.
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   والمخففة السھم األساسیة ) ربحیة خسارة( -7

على    ً  ا  بناء  والمخففة  الـسھم األـساـسیة  ) ربحیةخـسارة(إن المعلومات الـضروریة الحتـساب  لیس ھناك أـسھم عادیة مخففة متوقع إـصدارھا.  
 كما یلي:ھي  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

 
 یونیو  30للستة أشھرالمنتھیة في   یونیو 30أشھرالمنتھیة في  للثالثة 
 2022  2021  2022  2021 

 408,884   ) 465,082(  521,979   ) 458,628( الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم  ) ربحخسارة(
        

        عدد األسھم القائمة : 
 240,000,000   240,000,000   240,000,000   240,000,000  عدد األسھم المصدرة في بدایة الفترة 

 ) 9,627,000(  ) 9,627,000(  ) 9,627,000(  ) 9,627,000( المرجح لعدد أسھم الخزینةناقصا: المتوسط 
سھم الخزانة المتعلقة بالملكیة  المتوسط المرجح ألناقصا: 

 -  ) 3,878,751(  -  ) 5,046,319( المتبادلة مع الشركة الزمیلة 
 230,373,000   226,494,249   230,373,000   225,326,681  في نھایة الفترة  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

        
 1.77   ) 2.05(  2.27   ) 2.04( السھم األساسیة والمخففة (فلس) ) ربحیةخسارة(
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 معلومات القطاعات  -8
 اإلدارة بغرض توزیع الموارد وتقییم األداء. قررت اإلدارة أن القطاعات التشغیلیة تستند إلى المعلومات التي تمت مراجعتھا من قبل مجلس 

 
 المجموعة كما یلي: تنقسم المجموعة إلى عدة أقسام إلدارة أنشطتھا المختلفة. وألغراض تتعلق برفع التقاریر القطاعیة، قامت إدارة المجموعة بتصنیف خدمات 

  العقارات وتأجیر العقارات االستثماریة. العملیات العقاریة: وتشتمل على تجارة وتطویر وتأجیر وإدارة 
  :االستثمار في االوراق المالیة والشركات الزمیلة  العملیات االستثماریة . 
  باألنشطة الریاضیة والصحیة: وتتكون من العملیات المتعلقة األندیة الصحیة عملیات .  
  واالمتیازات الخاصة بھــا. عملیات الضیافة: وتشتمل على العملیات المتعلقة بالفنادق 

 
 . ات التشغیلیة للمجموعةھنــاك معامالت بین القطاعات. یعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات فیمــا یتعلق بالقطاع ال توجــد 

 
 2021 یونیو 30أشھر المنتھیة في   الستة  2022  یونیو 30أشھر المنتھیة في   الستة 
 عملیات  ال 

 عقاریة ال
العملیات   

  االستثماریة 
عملیات النادي  

  اإلجمالي   الصحي 
 العملیات  
 العقاریة 

العملیات   
  االستثماریة 

عملیات النادي  
 اإلجمالي   الصحي 

 161,909   7,850   ¤ -  ¤ 154,059    186,001   11,983   -  174,018  إیرادات التشغیل 
 (48,048)  (7,815)  -  (40,233)  )48,949(  ) 8,121(  -  )40,828( تكالیف التشغیل 

 113,861   35   -  113,826   137,052   3,862   -  133,190  التشغیل  ربح
                

 (126,588)  (36,729)  -  (89,859)  ) 129,205(  )39,221(  -  )89,984( مصاریف عمومیة وإداریة  
 (1,380)  (1,324)  -  (56)  ) 1,376(  ) 1,320(  -  )56( االستھالك  

من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من   محققةغیر  ارباح
 - خالل األرباح أو الخسائر 

 
-  -  -   518,723  - 

 
-   518,723 

 3,307   -  -  3,307   -  -  -  - ربح إستبعاد ممتلكات وعقارات ومعدات
 -  -  -  -  ) 478,561(  -  ) 478,561(  - زمیلة  شركة  أعمال نتائج من حصة

 3,195   3,195   -  -  2,495   700   -  1,795  إیرادات أخرى 
 1,818   -  -  1,818   -  -  -  - فوائد إیرادات 

 (106,926)  -  -  (106,926)  -  -  -  - تكالیف تمویل 
(خسارة) الفترة قبل ضریبة دعم العمالة الوطنیة  ربح 

 44,945  وحصة الزكاة 
 
)478,561 (  )35,979(  )469,595 (  440,833  - 

 
(34,823)  406,010 
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   2022 یونیو  30 
 اإلجمالي   الضیافة  عملیات  عملیات األندیة الصحیة   العملیات االستثماریة   عقاریةال عملیات ال 

 17,860,643  16,552  6,731,686  1,061,084  10,051,321 الموجودات مجموع 
 3,673,345  23,962  2,730,794  -  918,589 المطلوبات مجموع 

 
 (مدقق)   2021دیسمبر  31 
 اإلجمالي   الضیافة  عملیات  عملیات األندیة الصحیة   العملیات االستثماریة   عقاریة ال عملیاتال 

 18,638,611  17,841  6,750,863  1,834,005  10,035,902 الموجودات مجموع 
 3,688,193  25,828  2,730,962  -  931,403 المطلوبات مجموع 

 
 2021 یونیو 30 
 اإلجمالي   الضیافة  عملیات  ة الصحی  األندیةعملیات   العملیات االستثماریة   عقاریة ال عملیاتال 

 23,175,222  18,241  114,660  -  23,042,321 الموجودات مجموع 
 7,500,961  26,408  827,523  -  6,647,030 المطلوبات مجموع 
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 محتملة  لتزاماتإ -9
 التي تم التعاقد علیھا ولم یتم تكبدھا بعد ھي كما یلي:  لمحتملة اإللتزامات اإن 
 

 یونیو 30
2021    

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

 یونیو  30
2022 

 

 خطاب ضمـان 5,406  5,406  5,406
 

 للموجودات المالیة قیاس القیمة العادلة  -10
 إن تفاصیل مستویات قیاس القیمة العادلة ھي كما یلي: 

 .المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة 
   القیمة العادلة متاحا إما بشكل    المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس

 مباشر أو غیر مباشر. 
  .المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح 
 

 للقیمة العادلة: یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل 
 

  2022 یونیو  30
  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  175,242  175,242

 
(مدقق)   2021دیسمبر  31   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة  -  175,201  175,201

 
  2021یونیو  30

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1,701,953  -  1,701,953

 الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل   788,491  173,814  962,305
2,664,258  173,814  2,490,444  

 
 ) على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 19أثر فیروس كورونا المستجد (كوفید  -11

حتى اآلن إلى    2019عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم منذ نھایات عام  ("COVID - 19") أدى تفشي فیروس كورونا
تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع  
أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكویت، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. اتخذت إدارة  

                                                                                          ً                            عة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت في المقام األول  المجمو
ٍ                                                             ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عال  من إدارة تلك المخاطر. تطلبت حاالت عدم التیقن الناجمة عن وباء                                    ("COVID - 19") 

االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك الدارة    من المجموعة أن تأخذ في 
على قیاس القیمة العادلة لالدوات المالیة وغیر المالیة وقید تلك   ("COVID - 19") مخاطر االئتمان والسیولة وتحدید أثر تداعیات وباء

 .لیة المرحلیة المكثفة المجمعة منذ بدایة تفشي الوباء وحتى تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقة الما معلومات اآلثار في ال
 

ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  أ  ً                              ما  حول قدرتھا على االستمرار كمنشی جرت المجموعة تقی أ  كما
غم  رس المال والسیولة.  أدم التأكد المستقبلیة وذلك العداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورعحول المخاطر وحاالت 

ن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في  أالتوقعات إلى    ")، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیرCOVID - 19األثر المتفاقم لوباء ("
ً فضال  ھا التشغیلیة  ات مزاولة عملی  .  2021  دیسمبر   31  ذن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر بشكل مادي من أعن       

 االستمراریة.  أ ساس مبدأمع توافق ی المجمعة بما  المرحلیةالمالیة  المعلوماتعدت ھذه أونتیجة لذلك، فقد 
 

وقد خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاریخ  
القیاس   متطلبات  في  بعنایة  النظر  إلى  المجموعة  إدارة  وستحتاج  المرفقة،  المجمعة  المرحلیة  المالیة  بخسائر  المعلومات  واالعتراف 

االنخفاض في قیمة موجودات المجموعة مستقبال، ذلك ألنھ ال یزال مدى ومدة األثر االقتصادي لھذه األحداث غیر مؤكد، حیث أنھ یعتمد 
االحتو إجراءات  فعالیة  ومدى  الفیروس  انتقال  معدل  مثل  الوقت،  ھذا  في  بدقة  بھا  التنبؤ  یمكن  ال  التي  المستقبلیة  التطورات  اء  على 

                                                                                                            ً              االحترازیة المتخذة، وكذلك مدى سرعة انتشار وفعالیة اللقاحات المعتمدة من الجھات الحكومیة على مستوى العالم. ونظر ا لعدم التیقن 
المستمر المتعلق باألثر االقتصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لذلك التأثیر في الوقت الحالي، ولكن قد یؤثر على المعلومات المالیة  

                                                                ً                                                              لفترات المالیة المستقبلیة، وقد یختلف حجم ومقدار ذلك التأثیر وفق ا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتھي ھذه األحداث وآثارھا. في ا
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 الجمعیة العامة  -12
جتماع  من قبل مساھمي الشركة األم في ا   2021دیسمبر    31تمت الموافقة على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

 . ولم تعلن الشركة األم عن أي توزیعات أرباح للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. 2022مایو  31الجمعیة العامة العادیة المنعقد في تاریخ 
 

 دعاوى قضائیة   -13
نادي الكورنیش  شركة    تطالب )  7713/2020، قامت شركة المشروعات السیاحیة برفع دعوى قضائیة رقم (2020  أكتوبر   20في  

  200,000) والكائن في منطقة الخلیج العربي بمبلغ  1-) بتعویض مادي مقابل اإلنتفاع بالموقع رقم (نالتابعة. (الشركة  مالبحري ش.م.ك.
إخالء الموقع  ب .  م نادي الكورنیش البحري ش.م.ك.  شركةل     ً                                                 شھریا  إبتداءا من تاریخ إخطار شركة المشروعات السیاحیة    عدینار كویتي تدف

  الدعوى   بإعتبار  الكلیة  المحكمة  حكمت  2021  فبرایر  18  وبتاریخ.  2020أكتوبر  18  في  كما  الفعلي  اإلخالء  تاریخ  حتى)  1-رقم (ن 
في    سنةال  خالل .تكن  لم  كأن   رقم   قضائیة  دعوى  رفع  بإعادة  السیاحیة  المشروعات  شركة  قامت ،  2021  دیسمبر  31المنتھیة 

دینار    200,000إیجاریة شھریة بمبلغ    كقیمالتابعة    الشركةبندب إدارة الخبراء لبیان المبالغ المستحقة على    للمطالبة )  6270/2021(
البحري ش.م.ك.شركة  بإلزام    2021دیسمبر    2بتاریخ    19تجاري    – الكلیة     حكمت المحكمة   كویتي. الكورنیش  . (الشركة  م نادي 
بتكوین مخصص قضایا قانونیة ضمن  دینار كویتي    2,008,032مبلغ وقدره    بأداء  )التابعة التابعة  الشركة  الدائنون  أرصدة  وقامت 

الصادر   على الحكم   2021/6880و    2022/29باإلستئنافین أرقام  علما بأن الشركة التابعة قامت بالطعن    ،رصدة الدائنة األخرىاألو
لغاء الحكم والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول  إحكمت المحكمة ب ، حیث  للحكم  2022إبریل    19و حددت جلسة بالمحكمة بتاریخ  

لوجود مانع   أخر  إحالتھا إلى رئیس المحكمةوتم    2022یولیو    28لھا جلسة أمام محكمة أول درجة بتاریخ  وتحدد    درجة مرة أخرى
 تحدد جلسة جدیدة حتى تاریخھ. ت أدبي ولم 

 


