
 

 

 
 

 
 

 . ش.م.ك.ع انجازات للتنمية العقاريةشركة 

 وشركاتها التابعة 
 

 المكثفة المجمعة  المرحلية المعلومات المالية
 

 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ش.م.ك.ع. مية العقاريةنتلل شركة انجازات
 

 مقدمة

انجازات   لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  العقاريةلقـد  األم"(  للتنمية  )"الشركة  ش.م.ك.ع. 

 ين المرحلي  لماشلالخسائر والدخل اأو    األرباح  يوبيان  2021  سبتمبر  30وشركاتها التابعة )يشار إليها معا بـ "المجموعة"( كما في  

التاريخ  تينالمنتهي  شهرأ  التسعةو  أشهر  ثالثةال  رتيلفت  به  ينالمتعلق  ينالمجمع   ينالمكثف الملكية بياني  و  ،بذلك  حقوق  في  التغيرات 

المرحلي النقدية  التاريخ.  التسعةلفترة    ينالمجمع  ينالمكثف  ينوالتدفقات  بذلك  المنتهية  ا  أشهر  الشركة  إدارة  عن   مسؤولةلا  م هيألإن 

الدولي  إع المحاسبة  لمعيار  المجمعة وعرضها وفقا  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المرحلي"ريقت"ال  34داد هذه  المالي  إن  ر   .

 مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة

بمراج قمنا  وتعلقد  للمع ا  قفنا  ال  المرحلية    2410دولي  يار  المالية  المعلومات  المستقل "مراجعة  الحسابات  مراقب  قبل  من  المنفذة 
المرحليةلما  "للمنشأة المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  مبدئية تعلق  بصفة  االستفسارات  توجيه  الموظفين إلى    في 

طاق المراجعة أقل بشكل ات األخرى للمراجعة. إن نجراءات التحليلية واإلجراءطبيق اإلتو   سبيةاحالمسؤولين عن األمور المالية والم

التدقيق الذي التدقيق الدولية، وعليه فإنه    تمي  كبير من نطاق  ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور وفقا  لمعايير 

 يتعلق بالتدقيق.  ي رأيا  ال نبد انني فإلاالهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالت
 

 النتيجة
يردإلى    استنادا لم  فإنه  بإلى    مراجعتنا،  االعتقاد  يستوجب  ما  يتم ا  نأعلمنا  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  لمعلومات 

  .34لمعيار المحاسبة الدولي   ادها، من جميع النواحي المادية، وفقا  إعد
 

   رىبية األخوالرقا  قانونيةلا لباتطتتقرير حول الم

المكثإلى    واستنادا    ذلك،إلى    باإلضافة المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  الدفاتر ا  ةفمراجعتنا،  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  لمجمعة 

سنة ل  1  رقم  ت اعلمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركإلى    لم يرد  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا ونفيد أنه  م.  المحاسبية للشركة األ

للشركة األم والتعديالت ي  ساللنظام األسأو    لعقد التأسيسأو    نفيذية والتعديالت الالحقة لها،والتعديالت الالحقة له والئحته الت  2016

أو   معلى وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة األ  2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    التسعة  الالحقة لهما، خالل فترة

 المالي. اهزكمر
 

لسنة   7حكام القانون رقم  أل  تاعلمنا وجود أية مخالفإلى    لم يرد  ،نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا

له ن  كويجه قد  ى وعل  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةخالل فترة    والتعليمات المتعلقة بهشأن هيئة أسواق المال  ب  2010

 .المالي امركزهأو  الشركة األمديا  على نشاط ا  ماريثأت

 

 

 

 

 

 

 
 

 الكريم عبدهللا السمدان عبد

 فئة أ 208قم ر اتسجل مراقبي الحساب

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021نوفمبر   2
 

 الكويت 



 بعة لتاا اهركاتشو.ع. .م.كشة لعقاريا ةات للتنميانجاز ةشرك
 

 

 

ا من هذه المعلومات المازشكل جت 13إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل   معة.جمثفة المكللية المرحلية ا ء 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  الخسائر أو  رباحاألبيان 

    2021 سبتمبر 30ي ية فهتنمال أشهر تسعةلل

  

 أشهر المنتهية في  ثةثالال
 سبتمبر 30 

 أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر  30 

 2020 2021  2020 2021 اتإيضاح 
 تي يودينار ك دينار كويتي  تي يودينار ك دينار كويتي  

    اإليرادات
   

  

 2,177,811 2,079,898  697,265 683,106  تأجير  إيرادات

 (60,000)     -      -     -   ثماريةعقارات است من تقييم رخسائ

     - 388,814      - 388,814 5 ستثمارية اربح من بيع عقارات 

مالية مدرجة بالقيمة  بيع موجودات من ربح

 67,188     -  الخسائر أو  األرباحدلة من خالل العا

 

-     156,497 

الية م  وداتموجمن توزيعات   إيرادات

أو   األرباحمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 199,907 159,209  ئر الخسا

 

663,398 374,010 

 296,911 85,865  93,110 27,127   إدارةأتعاب 

 170,246 140,130  127,731 46,060  أخرى   إيرادات

 243,562 332,696  (44,818) 115,046 6 حصة في نتائج شركات زميلة 

تحويل عمالت   أرباح /ائر()خس فياص

 (89,033) (3,612)  جنبيةأ

 

(45,057) 250,401 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 1,051,350 1,415,750    اإليرادات إجمالي
 

3,645,744 3,609,438 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

       المصروفات  

 (654,724) (932,373)  (266,798) (435,343)  تكاليف تشغيل عقارات 

 (487,266) (523,239)  (150,289) (168,333)  تكاليف موظفين  

 (126,117) (132,014)  (43,144) (43,156)  استهالك  

 (123,273) (124,533)  (49,240) (51,609)    إداريةمصروفات 

 (79,980) (94,324)  (18,459) (26,203)  مهنية أتعاب وستشارات عاب اأت

     - (292,939)      - (57,056) 3 مخصص مصروفات قضائية

 (1,265,219) (1,145,264)  (338,536) (388,968)  تمويل  فتكالي

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 (2,736,579) (3,244,686)  (866,466) (1,170,668)  المصروفات   إجمالي

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 872,859 401,058  184,884 245,082  الربح قبل الضرائب 

 (7,856) (4,011)  (1,664) (2,607)  العلمي يت للتقدموكلاؤسسة محصة 

 (23,322) (19,282)  (5,123) (14,383)  عم العمالة الوطنية ضريبة د

 (9,329) (7,714)  (2,049) (5,753)  الزكاة 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 832,352 370,051  176,048 222,339  ترة  ربح الف

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 فلس  0.54 فلس   0.68 3 والمخففة  األساسيةربحية السهم 
 

 فلس  2.48 فلس   1.12

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 



 بعة لتاا اهركاتشو.ع. .م.كشة لعقاريا ةات للتنميانجاز ةشرك
 

 

 

ا من هذه المعلومات المازشكل جت 13إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل   معة.جمثفة المكللية المرحلية ا ء 
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 دقق( ع )غير ممجمثف الحلي المكامل المردخل الشبيان ال

   2021 سبتمبر 30في  يةتهمنال أشهر تسعةلل

 
 في  أشهر المنتهية ثةثالال

 سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في  التسعة 

 سبتمبر 30 

 2021 2020  2021 2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 832,352 370,051  176,048 222,339 ة ر تفالربح 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

      رى خة أملاش داتإيرا)خسائر( 

  يتم إعادة تصنيفهاقد  ىرة أخملاشت ادراإي ()خسائر
      ة: في فترات الحق ئرساالخأو  رباحاألإلى 

شاملة أخرى لشركات   إيرادات( خسائر)حصة في 

 206,754 (495,536)  (71,321) (99,226) زميلة 

ت  ل عملياويحت من  ةجتانل التحويالق وصافي فر

 87,088 63,095  383,754 43,478 جنبيةأ

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 293,842 (432,441)  312,433 (55,748) شاملة أخرى للفترة   إيرادات( خسائر )

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,126,194 (62,390)  488,481 166,591 ة  الشاملة للفتر)الخسائر(  داترايإلا إجمالي

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 عة ابلتا هاركاتشك.ع. وش.م.عقارية لنمية اانجازات للت كةرش
 

 

 .جمعةالم كثفةة الممرحليللية االما اتعلومالم همن هذ اء  زجتشكل  13إلى  1من فقة لمرت اااحيضإلا إن
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 ير مدقق(ف المجمع )غكثلمالمرحلي ا يةلكبيان التغيرات في حقوق الم

 2021  سبتمبر 30تهية في نمال أشهر لتسعةل

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 أسهم إصدار 

 
 تياطيحا
 ي رباجإ

 
 احتياطي
 اختياري

 أسهم 
 خزينة

 احتياطي
 خزينة أسهم

تحويل احتياطي 
 ةأجنبي تالعم

 احتياطي
 جمالي اإل أرباح مرحلة  لة عادال   يمةالق

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي يتكوار دين يتي ر كودينا ر كويتي نايد ر كويتي اندي كويتي ار دين دينار كويتي  

           

 53,228,645 2,542,581  (712,709) 1,699,560 4,396,905 (1,104,916)  43,579  8,929,655 2,869,130 34,564,860 ة( )مدقق 2021يناير  1 في اكم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 370,051 370,051     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (432,441)     -      - (432,441)      -      -     -      -     -      - ائر شاملة أخرى للفترة خس
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

    (62,390)  370,051    - (432,441)      -      -     -      -     -      - الشاملة للفترة الخسائر إجمالي

 (962,408)      -      -     -      - (962,408)     -      -     -      - م خزينةأسه شراء

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

 52,203,847 2,912,632 (712,709) 1,267,119 4,396,905 (2,067,324)  43,579  8,929,655 2,869,130 34,564,860  2021 سبتمبر 30في 

 ══════

═ 

══════

═ 

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

           

 

 
 رأس 

 المال 

 عالوة 

 أسهم إصدار 

 
 تياطيحا

 ي رباجإ

 
 احتياطي

 اختياري

 أسهم 

 خزينة

 احتياطي

 خزينة أسهم

تحويل احتياطي 

 ةأجنبي تالعم

 احتياطي

 لة العاد  القيمة

)خسائر  

أرباح   /(كمةمترا

 جمالي اإل مرحلة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي يتكوار دين يتي ر كودينا ر كويتي نايد ر كويتي اندي كويتي ار دين دينار كويتي  

           

 52,263,564 (2,579,385)  (712,709) 1,478,947 4,396,905 (1,017,932) 4,421,250 8,842,498 2,869,130 34,564,860 )مدققة(  2020يناير  1كما في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 832,352 832,352      -      -      -      -      -      -     -      - ربح الفترة 

 293,842      -      - 293,842      -      -      -      -     -      -  للفترة خسائر شاملة أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

الشاملة  اإليرادات)الخسائر(  إجمالي

 1,126,194 832,352      - 293,842      -      -      -      -     -      - فترة لل

      - 4,421,250      -      -      -      - (4,421,250)      -     -      - (8راكمة )إيضاح تم رئاسخ ءفاإط

 (86,984)      -      -      -      - (86,984)      -      -     -      - خزينة  أسهمشراء 
 ──────

─ 

──────

─ 

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

─ 

──────

─ 

─────── 

 53,302,774 2,674,217 (712,709) 1,772,789 4,396,905 (1,104,916)     - 8,842,498 2,869,130 34,564,860   2020 سبتمبر 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 



 تابعة لا هاشركات.ع. وش.م.كت للتنمية العقارية اانجاز كةشر
 

 

 .ةمعمجال فةة المكثليحت المالية المرذه المعلوماه من ازء  تشكل ج 13ى إل 1 من ةات المرفقحيضاإن اإل
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 دقق()غير مالمجمع  فثمكلا يلحلمردية االنق بيان التدفقات

  2021  برسبتم 30 المنتهية في أشهر تسعةلل

  
 هية في تنلما أشهر التسعة

 سبتمبر 30

 2020 2021 ت اإيضاح  
 دينار كويتي  تيويك ردينا  

    التشغيل   أنشطة
 872,859 401,058   ائبضرقبل الالربح 

    ة: ي قدالن  لتدفقاتالربح قبل الضرائب بصافي ابقة تعديالت لمطا

 60,000 -  ستثماريةارات امن عق يمتقي خسائر 

     - (388,814)  ثمارية ت ربح من بيع عقارات اس

 (156,497) (663,398)  ئر  ساالخ أو  األرباحة العادلة من خالل القيمجة ب درم ةموجودات مالي من توزيعات  إيرادات

 (374,010)     -  ستثماريةارات امن عق يمتقي خسائر 

 (243,562) (332,696) 6 ات زميلة  كرشئج احصة في نت 

 33,575 34,057  ات  تلكات ومعداستهالك مم

 (181)     -  ومعدات   ومنشآت ربح من بيع ممتلكات

 92,542 97,957  هالك موجودات حق االستخدام  است 

 (126,033) (103,240)  فوائد  إيرادات

 - 292,939 3 ئية مخصص مصروفات قضا

 17,744 11,341  جير  تأ تالمطلوب ئد فوا

 1,238,475 1,133,923  تكاليف تمويل 
  ─────── ─────── 
  483,127 1,414,912 

    عامل: ل ا مال  على رأس ال  الت تعدي ال 

 (10,203) 662,586  دات أخرى  مدينون وموجو

 (1,365,749) (393,998)  ومطلوبات أخرى   ندائنو
  ─────── ─────── 

 38,960 751,715  العمليات اتجة منلن ا  يةقدات الن دفقالت

     - (32,274)  مدفوعة  ضرائب

 22,950     -  حكومية استالم منح 
  ─────── ─────── 

 61,910 719,441  التشغيل  أنشطةمن   ةجاتن الدية قنل ت اا فقصافي التد
  ─────── ─────── 

    مار  االستث أنشطة

 (7,042)     -  ومعدات   اتكلممت  إلى فات إضا

 1,200     -  لكات ومعدات  ممت متحصالت مبيعات من بيع 

أو   األرباحدلة من خالل  العاة مي بالق مالية مدرجة ت ودا موجاسترداد من  متحصالت
 157,138     -  ئر الخسا

 517,761     -    ئرالخسا أو األرباحرجة بالقيمة العادلة من خالل ة مدلي ما داتجووم عي من ب  متحصالت

 (931,814)     -   ئرالخسا أو  األرباحرجة بالقيمة العادلة من خالل ة مدلي ما موجوداتشراء 

 (1,215,095) (1,681,126) 5 ثمارية ت ت اسالعقار ةأسمالية متكبدنفقات ر

  676,906  ارات استثمارية عقمتحصالت من بيع 

 (183,226) (21,702) 6 ة شركات زميل في حصصإلى  إضافات 

 1,268,670 45,597 6 اد رأسمال من استثمار في شركات زميلة  من استرد متحصالت

أو   األرباح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  لمةست م تتوزيعا إيرادات
 374,010 490,984  ئر  الخسا

 126,033 (103,240)  فوائد مستلمة   إيرادات
  ─────── ─────── 

 107,635 (592,581)  االستثمار  أنشطةتخدمة في( الناتجة من لتدفقات النقدية )المسي ا فاص
  ─────── ─────── 

    ل  موي تلا ةأنشط

 250,000 982,841  قروض وسلف  من  متحصالت

     - (1,001,216)    ةيل مدفوعتكاليف تمو

 (86,984) (962,408)  خزينة    أسهمشراء 

 (108,104) (108,882)  ير  جأت  باتومطل سداد 
  ─────── ─────── 

 54,912 (1,089,665)  التمويل  أنشطةالناتجة من  )المستخدمة في( لنقدية صافي التدفقات ا
  ─────── ─────── 

 224,457 (962,805)    نوكلدى الب  صدةرالا ونقد  في ال  الزيادة  نقص()ال  صافي

 2,369,410 2,367,007   يرينا  1 يفواالرصدة لدى البنوك نقد لا
  ─────── ─────── 

 2,593,867 1,404,202    سبتمبر  30في  ى البنوكالنقد واالرصدة لد
  ══════ ══════ 

    بنود غير نقدية 
 (4,421,250) -  المرحلة( باحراألبل مقا  تم تسويته) ةمكسائر المتراالخ إطفاء

 4,421,250 -  ( ختياريحتياطي االالابل مقا  تم تسويتهمتراكمة )الئر خساال  فاءطإ
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 مات حول الشركة ولمع       .1
 

المعلوم بإصدار  التصريح  الم  اتتم  المكثفالمالية  ارحلية  إنلمجمعة  ة  ش.ا  للتنمية  جازاتلشركة  )"لعقارية    ة كرشلام.ك.ع. 

التاباتشرك( و"األم اليها معة  عها  بــ)يشار  جلس  لقرار م  ا  فقو  2021  تمبربس  30  في  المنتهية  رهأش  للتسعة   عة"(وملمجا"  ا 

 .2021 نوفمبر  2 بتاريخ ماألة  الشرك ةإدار
 

الشركة   تكويتمساهمة    كةشر  هي  األمإن  تأسيسها  ية  الكويتم  دولة  مقرهايو  في  تد  ها،ي ف  قع  ق  وسفي  ها  أسهمل  واويتم 

،  13010صفاة  لا،  970ص.ب.    وه  ماأل  ركةلش ل  ان البريدي المسجلعنوال  نإ.  ("لكويتا  بورصة")المالية    قراوأللالكويت  

 يت. والك دولة
 

 :ما يليألم فيكة االرئيسية للشر األهدافوتتمثل  .يةالعقار األنشطةة رئيسية في موعة بصورتعمل المج
 

 وتطوير  مت وبيع  وشراء  أنواعلك  االع  جميع  باستثنا ريثماالستقارات  السكنية  ة  العقارات  الكوراوخل  اخدء  دولة   تيج 

 . غيرال نع بةياون ماأل كةرلصالح الش

 ت.  ويلكاخل وخارج دولة اط دفق األمكة الشرلصالح ات العقارية شركة وسندات لليلما اتدوموج بيع ك وتمل 

 ارية.العق نشطةالمتعلقة باأللدراسات داد وتقديم اعإ  

 األع  األمللشركة    كةملوالم  لعقاراتانة  صيا ذلك  في  والميكانندلما  المبما  ال ألعما  اع نوأ  عيجمو   ة،يوالكهرب  ةيكي ية 

 لعقارات. ا  حالةى لعاظ بة للحفمطلولا

 التجارة. رة ن وزاررة مالمق ئحواا للفقو األمشركة مشروعات الالمتعلقة برية العقا التعاقداتاد إعد 

 ادات.  استضافة المز 

 السكنية وإدارتها.  المجمعات و ريةلتجامراكز الك اتمل 

 ادة تأجيرهعا وإها جيروتأية حايسلا فقرامصحية واللا يادوالنودق نالفاك لمت  . 

 ية.  تثماراالسقارات يع أنواع العجم وتأجير تشغيلارة ودإ 

 قاري. الع ثماردارة صناديق االستء وإإنشا 

 متخصصين. ء دراة من قبل مرلمداالصناديق اباالستثمار في  األمكة مح للشرسي 
 

األم   للشركة  برتشتأو    مصلحة  هال  نكوت  نأيحق  شبيهأاول  زت  ةهيئأو    فرط  أيع  م  هي وجأك  بعماال  تلك  أو    الهامعأة 

أو   هيئاتهذه ال  يستأسكة األم  يحق للشر.  هاخارجأو    الكويت  دولة  في  اءسوا  حقيق اغراضهى ت عل  اهنالتي قد تعاواف  األطر

 .شرائهاو أ هااركة فيلمشا
 

  م في ألا  ركةساهمي الشم  بلقن  م  2020مبر  س يد  31  يف  ةهيالمنت  ةنسلللمجموعة ل  ةوينسلا  ةالمجمع البيانات المالية    دتمااع  تم

 ح. رباعن توزيعات ألم يتم اإلعالن  .2021أبريل  20 بتاريخمنعقد لا ة سنويالعمومية ال عيةماع الجماجت
 

 للمجموعةة سبيات المحاياسالس ات فيغيرتالو داداإلعأساس        .2
 

  داإلعداأساس     2.1

ســبة محاال وفقــا  لمعيــار 2021 ســبتمبر 30ة فــي يــ منتهال أشــهر للتســعةة لمجمعمكثفة اال يةلحمراللية ماالالمعلومات   دادإع  مت

 .المرحلي الماليرير تقال 34لي دوال
 

 يــةاللماعــداد البيانــات  إلالزمــة  ات الاحفصــ اإلات والمعلومــ   افةة كمعلمجثفة الية المكالمالية المرح  تلوماالمعذه  ضمن هال تت

 . 2020بر يسمد 31كما في  عةللمجمو يةنوالسعة مالمجت المالية نالبيااب  ترنةا مقهيعل  االطالع  ة، ويجبويالمجمعة السن
 

 المجموعة قبل مطبقة منالتعديالت  لاووالتفسيرات    ةديدالجمعايير  لا    2.2
 

  ة تبعم لالك  تل  لةمماث  معةالمجفة  المكث   ةحليالمر  ةاليالم  المعلوماتعداد  في إ  قةبطالمحتساب  الق اوطر  يةحاسبلما  ياساتالسإن  

إعد  افي  المبلاد  المنتموعة  جللم  يةالسنومعة  مجلا  يةاليانات  في  للسنة    التعديالتتطبيق    باستثناء ،  2020يسمبر  د  31هية 

التالجدي تقم.  2021ير  اين  1  ا من بار  اعتتسري  ي  دة   تمر  خآل  يدعتأو    تفسيرأو    معيار  مبكر ألياليق  لتطبباة  ع مومجال  لم 

 .بعد يسرلم  ه ولكنإصدار
 

الية ى المعلومات الملعلها أي تأثير    يسل  إال أنه  2021  سنة  ة فيل مروأل  خرىألات االت والتفسيريلتعدمن العديد  ا  تسري

   ة. مجموعلل كثفة المجمعةة المالمرحلي
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 مة()تت موعةمجلللمحاسبية سات اياالس ات فيغيرتلاو ددااإلعأساس       . 2
 

 (تتمة) المجموعة قبل نة مبقمطالديالت  عتالو  تاوالتفسير  جديدةلامعايير  ال    2.2
 

ر المحاسبة الدولي اعي، وم9ة لدولي للتقارير المالياى المعيار عل تعديالت: 2المرحلة  - الفائدةلمعدالت ي  المعيار الحاإلص
 16 يةير المالقارت لالمعيار الدولي ل  ، و4 ةماليلالمعيار الدولي للتقارير ا، و7 ةاليتقارير المللي لالمعيار الدو و، 39
تتتمؤق  إعفاءاتيالت  التعدتقدم   مع  ماعة  عيرالتأث ل  الماليةلى  ات  استبعن  التقارير  يتم  معدل  دما  بين   الفائدةدال  المعروض 

  :ةتيالعملية اآل عديالت المبرراتلتك ا. تتضمن تلرمخاطتقريبا من الدل البديل الخالي البنوك بالمع
 

 اإلصالحعملية    لاشرة خالبمالمطلوبة    يةلنقداقات  ي التدفرات فالتغيأو    اقديةتعالات  ريغالتالذي يتطلب  العملي    بررالم  

  بالسوق. الفائدةسعر المتغير بما يعادل الحركة في عر الفائدة كتغييرات في ستعامل معها  بحيث يتم ال

 لتحوط. عالقة ا  وقف ن ودتوثيق صنيفات واللتا حوطلتيبور معدل االصالح إطار إالمطلوبة في ت راياح بالتغي سمال 

 الم  يفاءرة استمن ضرو  ركاتللش  مؤقت  ءفاإعيم  تقد الخالية    األداة  يتم تصنيف  فصلة عندماحددة بصورة منالمتطلبات 

 المخاطر كبند تحوط المخاطر.  تقريبا من
 

استخدام   المجموعةوي  وتن  مجموعة.مجمعة للال  ثفةالمك  المعلومات المالية المرحليةلى  ع  ثيركن لها تأي  ت لمعديالهذه التإن  

 لمفعول. تصبح سارية ا ادمة عنقبليمستال اترتفالي ت العمليات فمبرراال
 

 قضائية   تمصروفا مخصص 3
 

 النزاع القائم  بسبب  دينار كويتي  292,939بمبلغ    قضائية  مصروفات  مقابل  مخصص  ، قامت المجموعة بتسجيلخالل الفترة

األ  بين لل  ةركوش  مالشركة  بالحصا  في   لتعم  يةرعقا  شركة  هي و  "(عليه  ي"المدع  أو  بالحصا"ف  سي")  اراتقعسيف 

الع المتحدةاإلمارات  االبتدائية  اتفاقية  أنبش  ربية  والشراء  يتعلق   "()"االتفاقية  2018  أغسطس  16  في  مةالمبر  البيع    فيما 

  30  غالدفعة مقدما  بمبل  عن  حفصااإل  تم  .ركة األملشا   من قبل  وتطويره  هتالكمتم ا  والذي  (" )"العقار  في دبي   عقار الواقعبال

إ  نمليو الفائدةضافة  باإل  يتمارادرهم  المكثفة   المعلومات في    خرىاألمطلوبات  الو  ندائنيال  ضمن  إلى  المرحلية  المالية 

 . 2021 سبتمبر 30 كما في المجمعة
 

سريان اقية وتفاال  ةيبصالح  وقضت  ماأل  الشركة  لصالح  حكمها  دبيبة  ل درجأو  محكمةأصدرت    ،2020ديسمبر    15  في

وقام المدعي    .التكاليف القضائية والفوائد  ة إلىباإلضاف  درهم إماراتي  يونمل  90  د مبلغابسد  المدعي عليه   تألزمو  مفعولها

 .  2021يناير  13 بتاريخ دبيب االستئناف محكمة أمام على هذا الحكم بالطعن عليه
 

فيهمطعال  الحكم  ببطالن  ضتقو  شكال    نالطع  بدبي  تئنافاالس  محكمة  قبلت  ،2021  ويما  31  في   قانون   إلى  استنادا    ون 

األم  قبل  من  المقامة  الدعوى  ورفضت  2008لسنة    13  مرقاألراضي     لزمت أو  االتفاقية  بفسخ  المحكمة  قضت  .الشركة 

  مليون دينار   2.50مبلغ    لديعا  )ما   راتي مليون درهم إما  30بمبلغ    ما  قدم  ةالدفعة سيف بالحصا  لشرك  بأن تسدد  ة األمالشرك

  . تسويةتاريخ ال  حتى  2020  سبتمبر  7  من  % اعتبارا  9  بةنسب  ذات الصلة  الفائدة  لىة إ ضافباإل   والتكاليف القضائية(  كويتي 

ا    دفعةسجلت المجموعة بالفعل     المخصص اإلضافي مليون درهم إماراتي خالل السنوات السابقة كما سجلت    30  بمبلغمقدم 

 . 2021 سبتمبر 30 كما في خرىاألمطلوبات الو نينائدالضمن رة الفت لخال  ائدة ذات الصلةل الفمقاب
 

 تنفيذ الحكم  بتعليق  المحكمة  لبتوطا  التمييز بدبي  محكمة  أمام  على الحكم  بالطعن  قامت الشركة األم  ،2021  يونيو  10  في

فيمطعوال اإلجراء  من   175رقم  للمادة    تطبيقا    الطعن  في  البت  لحين   مؤقت  بشكل  هن  إلاستنا  المدني  تاقانون  الشهادة    ىدا  

   . راضيهذه األ على  ال ينطبق 2008 لسنة 13 رقم القانون بأن  تفيد لتيوا يدبب الكدائرة األراضي واألم نالصادرة ع
 

بدبيحكم  توقض التمييز  المطعو  بتعليق  مة  فيهالحكم  الطعن  البت  لحين  ن  محكمة  إن    .في  أمام  االستماع    التمييز جلسات 

  .المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ختاريجارية حتى 
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 هم ة السحيرب 4
 

السهم األساسيربحييتم احتساب   البم  اصالخ  الفترةح  رب  ة بقسمةة  المتول ع ن  ياديالع  األمركة  شساهمي  عدد  جح لمرالسط  ى 

  م األ  كةشرالساهمي  بم  خاصالالربح    مةسعن طريق قم المخففة  ه. يتم احتساب ربحية السرةالفتائمة خالل  لقا   اديةلعا  سهماأل

م  تسي  لتيدية االعا  سهمد األلعدلمرجح  توسط املا   زائدا    ةالفترائمة خالل  الق  العادية   سهماأل  لعدد  جح على المتوسط المرالعاديين  

ع كويتحند  إصدارها  األل  المخففةمحتالادية  لعا  سهمافة  اال  أسهمإلى    ملة  في  أخذا  عدمعادية.  أدو  عتبار  مخففة  ات  وجود 

 سية والمخففة متماثلة.سااأل ملسها يةإن ربحف ئمة،اق
 

 
 في المنتهية هر أش ثالثةال

 سبتمبر 30
 في ة  المنتهيهر أش التسعة 

 سبتمبر 30
 

 2021 2020  2021 2020  
       

ر نادي) ماألكة بمساهمي الشر صخاالربح الفترة 
 176,048 222,339 ( كويتي 

 
370,051 832,352  

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  

ل الفترة ائمة خالالق سهمرجح لعدد األط المتوسلما
 334,981,396 327,280,494 ( ةزينالخ أسهمء ان)باستث

 
331,821,531 334,981,396  

 ─────── ───────  ─────── ───────  

 فلس  2.48 فلس   1.12  فلس  0.54 فلس   0.68 اسية والمخففةسألا السهمربحية 
 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 

ي ت اممعأي    إجراء  تملم  تاادع  همسأن  تضمالت  بين  الريية  المرحلالممات  معلوخ  وتاريخ  جمعملافة  لمكثا  يةالية  لتصريح اة 

 دراج ربحية السهم.  إادة ب إع يتطل  مام ةعمفة المجثلمكة االمرحليمالية المات معلوبإصدار ال
 

 ية عقارات استثمار 5
 

 :االستثماريةلعقارات رية لالدفتفي القيمة ركة لي الحفيما ي

  
 مبر سبت 30

2021 

 قة(دق)م
 رسمبدي 31

2020 
 سبتمبر 30
 2020 

 يتي ر كونايد ويتي ر كدينا يتر كوينايد 
    

 60,323,903 60,323,903 61,413,721 السنة   / رةتالف في بداية

 1,215,095 1,618,495 1,681,126 مملوك لعقار مصروفات رأسمالية

     -     - (690,746) بيع عقارات استثمارية 

 (60,000) (536,222)     - لة  ة العادلقيمالتغير في ا

 175,108 7,545 (125,488)   ةيأجنبعمالت ل تحويفروق 

 ─────── ─────── ─────── 

 62,278,613 61,413,721 61,654,106 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

القيمحدت  مت (أ للة  يد  مستقل    االستثماريةت  عقارا العادلة  نحو  خال  2020سمبر  يد  31في  على  مقيمن  مستقلين   مينل 

مقارنة لقة اوطري  داتيرااإللة  سمقة رريالجمع بين ططريق    ارات عنن العقمذا النوع  ه في تقييم  ين  ين متخصصتمدعم

 ر. ااستخدام كل عق بيعةر طاالعتباي ف اخذ  أبالسوق 
 

التيقن الشدإن عد المتعلق  م  عكسي على ادي  مأثير  ون له تقد يك  19-ة كوفيدة جائحبمستقبل الوضع االقتصادي نتيجيد 

المستأجرينع وجدوى  مليات  وقامأع،  بالتزاماتهلهم  الوفاء  على  ادرتهم  عتتمث.  أجيريةلتم  التل  عدم  تقييم  قيوامل  في  ن 

ف  االستثماري  العقار م  ، 2020ديسمبر    31ي  كما  يتعلق  السيما  الحاليين، ا  المستأجرين  من  االيجار  مدفوعات  بتقييم 

السوالترات  وفت عن  ومعدالاالشعدالت  ومداد  قف  اغال،  نمو  السوق،  فالمتوقعة  اليجار  ت  الخصموي  والتي معدالت   ،

القي  ريةت جوها مدخالعهتعتبر جمي  العادلة. ونتيجة لزيادة عدم  لتحديد  فقد يتم  لتيقنامة  ة  في سنت  االفتراضامراجعة  ، 

2021 .  
 

الحالية    ر في الشهورالت اإليجاحصمتث تقارب  ، حي19-فيدكوجائحة  ب  وهريا  جأثر  أن الفترة الحالية لم تت  اإلدارة  رىت

الطبيعيدالمعال  الحقةالو لاتماالئالجودة    وتشير،  ةت  نقدية الت  للتدفقالية  الحااالفتراضات    معقوليةإلى    ينرلمستأجنية 

وسو  ومات معلال أفضل  لى  إ  ااستناد    للمجموعة المجموعة  المتاحة.  تستمر  التأثير  ف  تقييم  التدفعفي  اللى  ية  نقدقات 

   من معلومات.  ما يستجد ي ضوءالتالية ف ربع السنوية م في الفتراتالت التقييومدخ
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 )تتمة( يةراستثماقارات ع 5
 

تقديم ( ب ا  تم  قيمتهالت  الستثماريةالعقارات  تبلغ  ك  21,075,004  الدفتريةا  ي  )ودينار   : 2020يسمبر  د  31يتي 

كويتي  20,244,696 و دينار  اطلبمتب  لوفاءلكضمان  كويتي(  دينار    17,042,831  :2020  سبتمبر  30،  لضمان  ات 

   .(9  إيضاحة )كيبنالض لقروا عضلب
 

الفترة ( ت ببيع  خالل  المجموعة  قامت  ال،  عقاروحدات  بعض  دفترية    استثماري  من  مقابل   690,746بقيمة  كويتي    دينار 

  األرباح في بيان  جة فيتم إدرادينار كويتي  388,814  بمبلغ ، مما أدى إلى ربحدينار كويتي 1,079,560إجمالي مبلغ 

 .المجمع المكثفالمرحلي  ئرأو الخسا
 

 يلة زم اتكفي شر ارتثماس 6
 

 كالتالي: يهستثمار في شركات زميلة االفي  كةإن الحر
 

  
 سبتمبر  30

2021 

 قة()مدق
 ديسمبر 31

2020 
 سبتمبر 30
 2020 

 ويتي ك دينار ي يتدينار كو نار كويتييد 
    

 22,362,471 22,362,471 21,981,955 السنة   / داية الفترةفي ب

 183,226 230,809 21,702 ضافات إ

 (1,268,670) (1,346,608) (45,597)   المالأس  ر على عائدال

 243,562 691,352 332,696   سنةلا /ة رفتلاج ائنت حصة في

 206,754 43,931 (495,536) ة ت أجنبيعمالل يوق تحوفر

 ─────── ─────── ─────── 

 21,727,343 21,981,955 21,795,220  ةالسن / رةالفت في نهاية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

ت،  2021  سبتمبر  30  في  كما في شركاالستثم  يمقدتم  قدردف  مةبقي  زميلة  اتار    31)كويتي    دينار  19,060,423  هاترية 

متطلبات  ب  لوفاءل  كضمانكويتي(  دينار    18,719,836  :2020  سبتمبر  30و  ينار كويتيد  18,793,513  :2020ر  ديسمب

   .(9 احيضإة )يبنكالض ورلقا ن لبعضالضما
 

 ينةخزال أسهمل ولمارأس ا        7
 

  لمالرأس ا 7.1

  345,648,600  عدد من    ألماركة  للش  بالكامل  والمدفوع  لمصدر مصرح به واال  ال المس  أر  يتكون،  2021  سبتمبر  30  في

إن    .همس للسفل  100مة  بقي  ( سهم  345,648,600:  2020  سبتمبر  30  و   ،همس  345,648,600:  2020بر  ديسم  31)  اهم  س

   .انقد  دفوعة م سهماألكافة 

 

  خزينة أسهم 7.2

  
 سبتمبر  30

2021 

 دققة(م)
 برديسم 31

2020 
 سبتمبر 30
 2020 

 نار كويتي دي دينار كويتي  كويتيدينار  
    

 11,497,569 11,497,569 24,082,340  نةالخزي أسهمدد ع

 %3.33 %3.33 %6.97 مصدرة لا مسهألا نسبة

 1,104,916 1,104,916 2,067,324  نار كويتي(الخزينة )دي مأسه ةلفكت

 908,308 908,308 1,926,587 ينار كويتي( نة )دالخزي سهمة أللسوقياة قيمال
 

 .  همسبهذه األ اظتفة االحرتالل فخ زيعحة للتوغير متا  ة المحتفظ بهاالخزين أسهمة فة لتكلعادلاطيات المن االحتيإ
 



 

 ة ابعلتا هاشركاتو .ع..كمش.ة قاريتنمية العللنجازات ة اشرك
 

 

 مدققة()غير  ية المكثفة المجمعةلالمرح يةات حول المعلومات المالضاحإي

 2021  سبتمبر 30تهية في نمللفترة الوكما في 
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    مية السنويةات الجمعية العموقرار 8
 

الشركة األمسنوية لمساال  عموميةالعية  جمالقامت   بتاريخ    همي  اباعت   2021ل  أبري  20المنعقدة  المالبياناماد  المجمعة  ت  لية 

المنتهية في   للسنة   ةاإلدارجلس  اء مدفع مكافأة أعضأو    ةنقدي  أرباح  أيع  قررت عدم توزيكما  ،  2020بر  ديسم  31للسنة 

 .  ختهية بذلك التاريالمن
 

ية لمالا  بياناتالاد  باعتم  2020  يونيو  8  خد بتاريمنعقا العها ي اجتمفمي الشركة األم  هسالموية  نالسة  ميجمعية العموالقامت  

  لسنة لدارة  اإل  سء مجلعضاألمكافأة    أو  نقديةأرباح    عدم توزيع  تقرر، كما  2019بر  سمدي  31في    المنتهية  المجمعة للسنة

التاريبة  المنتهي ذلك، عالو  .خذلك  على  األ  ومساهم  قرر   ة  الالجمع  ههذفي    مالشركة  إطفاء  السنوية  العمومية  خسائر  ية 

فالمترا كما  كويتي  4,421,250  بلغبم  2019ديسمبر    31ي  كمة  رصيد  قام  دينار  في  ياري  االخت  االحتياطي بل    31كما 

 .  2019ديسمبر 
 

 وسلف قروض  9

 الفعلي  لفائدةامعدل  العملة  
 سبتمبر  30

2021 

 ة(قدق)م
 سمبردي 31

2020 
 سبتمبر 30

2020 

 ينار كويتي د تي دينار كوي ار كويتيدين   

 تي يينار كود   ةض بنكيوقر

ت  كويصم بنك الل خعدم

 إلى% 1.75 مركزي +ال

2.25 % 41,000,000 40,017,159 40,017,159 

   

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .(6و  5 يضــاحإي) يلــةمزكات في شر اترستثمااالارية وستثماالعقارات لابعض ل مقاب ناضمكفولة بمالبنكية  وض  القرإن  
 طسأغســ  15فــي  ةنهائيدفعة إلى  اإلضافةب 2026 يوليو 15 خبتاريتنتهي  ةتلفمخأقساط  لىعقروض البنكية السداد  ق  ستحي  

2026 . 
 

 عالقة حات األطراف ذاتإفصا 10
  

ذأل اتمثل   االرئيين  المساهمقة  عال  اتطراف  والشركات  اللة  لزميسيين  للوالشركات  تخضع  السيتي   وأعضاءكة  ر مشتطرة 
التنفيذيين    ةاإلدارمجلس   وافرباوالموظفين  يمثلون  والشر  اد عائالتهملمجموعة  التي    كنهميمأو    لها  ينالرئيسي  ينكالمالكات 

الملموس  مارسةم عليها. أو    التأثير  المشتركة  تس   السيطرة  على سياسات  الموافقة  ويتم  المعامعير  هذه  قبل   ت منال شروط 
 . المجموعة رةإدا
 
 :العالقة اتف ذاألطرا دىل مستحقةال صدةراألوالت امعلمقيمة ا التالي مجمل دولالجرض  يع
 

 
 سبتمبر  30

2021 

 )مدققة(
 يسمبرد 31

2020 
 سبتمبر 30
 2020 

 يتي ينار كود ويتي نار كيد ار كويتيدين 

    :مع ثف المج لي المك لمرحا  المركز المالي يان  ب 

 30,321 4,282 25,981 ن شركات زميلة م   ق المستح

 121,716 121,716 121,669 قة  ت عال مستحق من أطراف أخرى ذا ال 

 3,787,302 3,737,901 3,631,135 اري عقار استثم ع  ستحق من بيلم ا 

 251,179 80,469 145,594 زميلة    ة شرك ى  إل   حق لمست ا 
 

  
 في هية منتهر الشأ لثالثةا

 سبتمبر 30
 في هية  نتمهر الشأ  التسعة 

 سبتمبر 30

 2021 2020  2021 2020  

  كويتي  اردين كويتي  ردينا  تي دينار كوي كويتي  ردينا 

المكثف   رحليالخسائر المأو  احربألان بيا

 :المجمع

   

   

  52,755 74,890  46,934 25,446 دارة إ باتعأ

من أطراف ذات  أرصدة مستحقةفوائد من  إيرادات

  125,679 103,240  38,824 28,224 قة  عال

 ─────── ───────  ─────── ───────  

 53,670 85,758  178,130 178,434  

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  



 

 ة ابعلتا هاشركاتو .ع..كمش.ة قاريتنمية العللنجازات ة اشرك
 

 

 مدققة()غير  ية المكثفة المجمعةلالمرح يةات حول المعلومات المالضاحإي

 2021  سبتمبر 30تهية في نمللفترة الوكما في 
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 )تتمة(  ةالق ع حات األطراف ذاتإفصا 10
 

 عليا ال ةداراإل ظفووم

  يهجتخطيط والتولل  ليةمسئول ة واطسللديهم الالذين    اارة العلياإلد  أعضاءلس اإلدارة ومجاء  أعضعليا  ارة الظفو اإلدمو  نتضمي

 ا يلي: دارة العليا كمإلاوظفي م علقة بلمتمعامالت اللة جماليانت القيمة اإلك عة.رة على أنشطة المجموسيطوال
 

 
 في  هيةأشهر المنت ثةالثال

 سبتمبر 30
 في   هيةأشهر المنت التسعة 

 سبتمبر 30
 

 2021 2020  2021 2020  

  ي كويت دينار ويتير كايند  ي كويت دينار ويتير كادين 

       للمجموعة إلدارة العلياي اة موظفمكافأ

  265,859 269,340  88,620 92,101 ل ة األجريواتب ومزايا قصر

  35,373 35,373  11,791 11,791 للموظفينخدمة لا يةافأة نهامك

 

─────── ───────  ─────── ─────── 
 

 103,892 100,411  304,713 301,232  

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 

 اإلدارة   سمجلعدم دفع مكافأة أعضاء    2021أبريل    20ي  ف  منعقدةألم الا  لمساهمي الشركة   ويةنقررت الجمعية العمومية الس

 (.8 إيضاح) (شيء: ال 2019) 2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف
 

 المالية اتية والمطلوب لمالت الموجوداا 11
 

النقد وخب  لماليةا  داتالموجولخص  مالتالي  ول  دالج  يعرض ات بلمطلواو،  جلاألوالودائع محددة    نوكلدى الب  رصدةاألالف 

  :2020 سبتمبر 30و  2020 رديسمب 31 و 2021 سبتمبر 30 يف المجموعة كماالمحتفظ بها من  المالية
 

  
 سبتمبر  30

2021 

 )مدققة(
 مبرديس 31

2020 
 سبتمبر 30
 2020 

 ويتي كنار دي ويتي كدينار  تيدينار كوي 

      فة المطفأة:كلة بالتمدرج يةمالت داجومو

 5,705,662 5,817,370 6,131,432 خرى أ اتن وموجوددينوم
    

    ر:  ئلخسااأو  رباحاألن خالل م العادلةقيمة بالية مدرجة مال داتموجو

 8,842,616 8,162,790 8,162,444 مسعرة  غير  أسهم

 ─────── ─────── ─────── 

 14,548,278 13,980,160 14,293,876 المجموع
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    بالتكلفة المطفأة:  درجة ات مالية موبطلم

 7,701,756 7,383,555 7,321,361 ى وبات أخرلمطون دائنو

 40,017,159 40,017,159 41,000,000 قروض وسلف
 ─────── ─────── ─────── 

 47,718,915 47,400,714 48,321,361  لمجموعا
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ة ابعلتا هاشركاتو .ع..كمش.ة قاريتنمية العللنجازات ة اشرك
 

 

 مدققة()غير  ية المكثفة المجمعةلالمرح يةات حول المعلومات المالضاحإي

 2021  سبتمبر 30تهية في نمللفترة الوكما في 
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 )تتمة( ماليةالات مطلوب الو لماليةلموجودات اا 11

 

 عادلة  ال القيمة

  .مجموعةدى الل ةدوات الماليلعادلة لألالقيمة ا لقياسي الهرم لالي الجدوالتول دلجايعرض 
 

 بواسطة مة العادلة قيلقياس ا 

 المجموع  

ة  نمعلل سعار األا
 نشطة  قأسوافي 

 (1 لمستوى )ا

ت المدخال 
رية  الجوه

ة  الملحوظ
 (2)المستوى 

ت ال المدخ
ير  رية غجوهال

حوظة  المل
 (3 )المستوى 

 ويتيكنار دي تيكوير دينا يتيور كاندي تيدينار كوي 

     2021 سبتمبر 30كما في 

ل  من خال يمة العادلةقلموجودات مالية مدرجة با

     خسائر: لاأو  رباحاأل

 8,162,444     -     - 8,162,444 عرة  مس غير أسهم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     (مدققة)  2020 ديسمبر 31كما في 

من خالل   لةعادة المقية بالرجمد ليةما اتودموج

     لخسائر: اأو  رباحاأل

 8,162,790     -     - 8,162,790 غير مسعرة   أسهم

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

       2020 سبتمبر 30 يف كما

خالل   من دلةلعاة ايمقجة بالموجودات مالية مدر

 : ائرالخسأو  رباحاأل

 
   

 8,842,616     -     - 8,842,616 ة  رعمس غير همسأ

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

يتم تأ  راءإج  لم  البحويالت  ي  يتم  ال  خاللة  العادل  القيمة  اتسقيال  2لمستوى  وا  1مستوى  ين  لم  السنة، كما  أي    إجراءفترة/ 

 .  نةالس / ةلفتراالل ة خدلة العاقيمال اتقياس ضمن  3توى المسمن  أو إلى تحويالت
 

اإلنتها القيمأ  إلى  دارةت  ان  و  لعادلةة  والبنوك    لدى  رصدةاألللنقد  ااوجودالموالمدينين  وت  ين رياالتجين  نئلدااألخرى 

ه  لهذ جل  يرة األات قصحقاقاالست  لىإ  ة رجع بصورة كبيري و ما ب ا وه قري تمتها الدفترية  قي  عادلت  خرىألا  لةوابات المتدوالمطلو

 وات. األد
 

 العادلة قيمة لل الهرمي دول جال

يتالمالوات  األدن  إ التي  تسجيلية  قيمته  اإلفصاحأو    م  العادلة  عن  بناء  لعايمة  الققياس  لالهرمي  ول  دالج  ضمنا  على    ادلة 

 كما يلي:  هي ادلةالقيمة العس قيالعتبر جوهرية ت  لتياى ووتأدنى مسمدخالت 
 

 ة ت المماثللوباالمطأو  وجوداتلمل ة شطق النسواألدلة( في اعر الم)غير المعلنة ألسعاا - 1 ستوىلما 

 بشكل ادلة ملحوظ ا  القيمة العس  امية لقيثل أهموالذي يت  اللمدخن ان بها أقل مستوى مكوأساليب تقييم ي  -  2لمستوى  ا

 مباشر. ر غي أو راشمب

 وظ املحة دلالعا قيمةلة لقياس ال أهمييمث الت والذيالمدخوى من مست قلأ اييم ال يكون بهأساليب تق - 3ى ستوالم. 
 

 3مة العادلة ضمن المستوى القيبقة امط

كاف مطابقة  التالي  الجدول  اليعرض  القيمةة  في  للبنود  حركات  المستوى    العادلة  ضمن  بدابي  3المصنفة  ونهن  فترة   يةا ية 

 لمالية: المعلومات ا
 

 

 

 

 



 

 ة ابعلتا هاشركاتو .ع..كمش.ة قاريتنمية العللنجازات ة اشرك
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 )تتمة( ت الماليةاب ومطلالية واللمالموجودات ا 11
 

 تتمة()ة القيمة العادل

 

 س القيمة العادلة:  من الجدول الهرمي لقيا 3مستوى دلة المتكررة المصنفة ضمن الاسات القيمة العاقة قيابمط
 

 خسائر الو أ حباراألة بالقيمة العادلة من خالل مدرجدات مالية موجو
 في  ت  مارااستث

   درجةغير م  أسهم

 ويتير كنادي 2021 سبتمبر 30
  

 8,162,790 2021يناير  1كما في 

 (346) أس المالر استرداداتو عاتي بم

 ────── 

 8,162,444 2021 سبتمبر 30كما في 

 ══════ 
 

 ئرالخساأو  احبراأل خاللن لقيمة العادلة مة بامدرج ليةدات ماموجو
 ات في  ماراستث
 غير مدرجة أسهم

 كويتي  اردين (ققةد)م 2020مبر يسد 31
  

 8,429,204 2020ر نايي 1 كما في

 626,557  رسائالخأو  رباحألي اف سجلةلماياس قلإعادة ا

 (892,971)  أس المالر واستردادات يعاتبم

 ────── 

 8,162,790 2020ر ديسمب 31 يف كما

 ══════ 
 

 

 ئرساالخأو  باحراألخالل ن لقيمة العادلة مة بالية مدرجموجودات ما
 ات في  رامثاست
 جةغير مدر أسهم

 تي كويدينار  2020 سبتمبر 30
  

 8,429,204 2020ر يناي 1 في كما

 931,814 ر سائالخأو  رباحألي اف جلةالمسقياس إعادة ال

 (518,402)  أس المالتردادات رسوا يعاتبم

 ────── 

 8,842,616 2020 سبتمبر 30 يكما ف

 ══════ 
 

  يمتهاقن  ع  ريةصورة جوهب ف  ال تختل  أة طفة الملفبالتكلمدرجة  االمالية    تواألدأن القيمة الدفترية ل  إلى  دارةاإل  تقييمات   يرتش

اء  على بن  رةشابم   ايرهتسععادة إيتم  أو    لاألج  ةقصيرق  حقااستفترة  ات ذات  والمطلوب  موجوداتالهذه   ن معظمالعادلة حيث إ

  ن قيمتها ع  ال تقل  الطلب  تستحق عند التي    ةليلمالموجودات والمطلوبات العادلة ل القيمة اإن    .قالسوب  فائدةأسعار الفي حركة  ال

   .سميةاال
 

المصنفة    بةلنسبا القي 3مستوى  المن  ضللموجودات  تقدير  يتم  ا،  باستمة  تبة.  سالمناييم  التق  ساليبأ  خداملعادلة   ه هذن  متضقد 

معامال  ليبسااأل حديثةاستخدام  الحالية  القيمإلى    علرجواو؛  لسوقا  فيمتكافئة    ت  العادلة    يب أسالأو    ةلالمماث  اتدجو موللة 

اأيلمجموعة  ت اقامخرى.  ألتقييم الا هذا  إلى    اد ااستن.  %5بنسبة    التمدخير عوامل التغيطة  بواس  تحليل الحساسية  إجراءب  ض 

 مجمعة.الية المكثفة المرحل المعلومات المالية على ريهجور يأثت أيتج نيم ، لحليلالت
 



 لتابعة ا هاتكاشرم.ك.ع. وش.نمية العقارية انجازات للتة شرك
 

 

 دققة(م غير) ةعة المجمفثلمكا ليةمرحالمالية ال  تالمعلوماول ات حضاحإي

 2021  سبتمبر 30ا في وللفترة المنتهية في كم
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   طاعاتمعلومات الق 12
 

اإل تداألغراض  في    ةأنشطركز  ترة،  ارستثماالاالمجموعة  قطاعلعقارية ضات  محسرئي  ينمن  )ين:  )م ودالكويت(  دولة  لي  ودولولي  البحرين  العراراألمة  ملكة  المتحات  والمبية  بية  العرملكة  دة 

 مجموعة: ى الدالقطاعات ليلي معلومات ا ريكية(. فيماألملمتحدة ا والواليات اروبأوو قطرو ةديوسعلا

 
 في  يةالمنته رأشه عةالتس  
  ( ةدققم ر)غي 2021 سبتمبر 30

 ة في لمنتهيا أشهر  التسعة 
 ( ةمدققير )غ 2020 سبتمبر 30

 ع لمجموا دولي يمحل  وع المجم  دولي  محلي  

 نار كويتيدي  يت دينار كوي دينار كويتي  تيي و ك  ر ا ن دي  تيكوي   دينار  يتيينار كو د  
        

 2,177,811 1,854,876 322,935  2,079,898 1,760,938 318,960 تأجيرت إيرادا

 (60,000) (126,278) 66,278      -     -     - من عقارات استثمارية تقييم ائرخس

     -     -     -  388,814     - 388,814 رات استثمارية ابيع عقربح من 

 156,497 156,497     -      -     -     - الخسائرأو  حاربالل األن خم بالقيمة العادلة ة مدرجةليبيع موجودات ما منربح 

 374,010 374,010     -  663,398 663,398     - خسائرالو أ باحراأل ة من خالللعادليمة اقلاب جةلية مدرات من موجودات مادات توزيعاإير

 296,911 296,911     -  85,865 85,865     - ب إدارة اأتع

 170,246 44,031  126,215  140,130 20,681 119,449 ى  أخر اتادإير

 243,562 243,562     -  332,696 332,696     - كات زميلة شرفي نتائج  صةح

 250,401     - 250,401  (45,057) - (45,057) تحويل عمالت أجنبية   احأربائر( )خسصافي 

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

 3,609,438 2,843,609 765,829  3,645,744 2,863,578 782,166   داتااإلير اليإجم

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

 (654,724) (596,268) (58,456)  (932,373) (816,699) (115,674)  تاارعق تشغيليف كالت

 (487,266)     - (487,266)  (523,239) - (523,239) ظفين  مو تكاليف 

 (126,117) (19,233) (106,884)  (132,014) (24,324) (107,690) ك استهال

 (123,273)     - (123,273)  (124,533)      - (124,533) رية  ات إدامصروف

 (79,980) (3,064) (76,916)  (94,324) (8,815) (85,509)   مهنيةو يةب استشاراتعأ

     -     -     -  (292,939) (292,939) - ائيةت قضمخصص مصروفا

 (1,265,219) (1,228,613) (36,606)  (1,145,264) (1,100,004) (45,260) يل تمو فلياتك

 (40,507)     - (40,507)  (31,007) - (31,007) اة لزكوطنية واالدعم العمالة يبة كويت للتقدم العلمي وضرصة مؤسسة الح

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

 (2,777,086) (1,847,178) (929,908)  3,275,693) (2,242,781) (1,032,912) األخرى  ومسروال  مصروفاتلا إجمالي

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

 832,352 996,431 (164,079)  370,051 620,797 (250,746) ترة  فال ربح )خسارة( 

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



 لتابعة ا هاتكاشرم.ك.ع. وش.نمية العقارية انجازات للتة شرك
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 ( )تتمة عاتطالقاعلومات م   12
 

 مدققة( غير ) 2020 سبتمبر 30 )مدققة(  2020ديسمبر  31  قة( قدر مغي) 2021 مبرسبت 30  

  ع والمجم دولي حليم المجموع  يدول محلي  المجموع  ولي د محلي  

  تيويك   ر دينا  تير كوينا دي  ر كويتيدينا  تيير كو دينا  ير كويت نا دي  كويتي  نار دي   تيدينار كوي  تيي كو   دينار  ويتيك  ار ن دي  

            

  101,021,689 83,312,164 17,709,525 100,629,359 81,827,623 18,801,736  100,525,208 82,022,265 18,502,943 دات جوالمو إجمالي

 

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

  47,718,915 43,864,899 3,854,016 47,400,714 44,097,780 3,302,934  48,321,361 44,635,545 3,685,816 ت  بالوالمط إجمالي

 

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

  2,024,628 615,052 1,409,576 1,681,190 444,095 1,237,095  661,517 305,846 355,671 امات التز

 

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

  اتاإليرادوزيع حول تمعلومات 

 : ةعجموالم لدى ءعمالمع الالعقود  نمة الناتج داتيرااإل يعزوالي تلتل اوضح الجدوي

   2020 سبتمبر 30تهية في المن أشهر التسعة    2021 تمبربس  30تهية في أشهر المن  التسعة 

 المجموع  وليد محلي  وع مجم ال ي دول محلي   اتاإليرادالعتراف با يتتوق 

 تيدينار كوي يت دينار كوي يت وينار ك دي   دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيينا د  
        

 227,723 227,723     -  394,522 5,708 388,814   نية معينةمرة زفتفي 

 69,188 69,188     -  80,157 80,157 -  لوقتا  مدارعلى 

 

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

 296,911 296,911     -  474,679 85,865 388,814  عمالءالع  العقود م من تدااإليرا إجمالي

 

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

 

 

 

 

 



 ة ابعلتا هاشركاتو .ع..كمش.قارية تنمية العللنجازات ة اشرك
 

 دققة(م رغي) ةمعة المجفثكلما مرحليةالمالية ال  المعلوماتول ات حضاحإي

 2021  سبتمبر 30في   ي وللفترة المنتهيةا فكم
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 19-كوفيد جائحة تفشيير تأث 13
 

ج انتشار  كوفيدئايستمر  م  عبر  19-حة  العالم  حول  الجغرافية  المناطق  يؤدممختلف  االعمال  توقإلى    يا   واألنشطة ف 

  ن م   اعددلعالم ا  ولية والنقدية حهيئات المالال  أطلقت  لمية. وقداعال  صاديةدم التيقن حول البيئة االقتمل عويثير عواصادية  االقت

 حة.  جائلل الشديدة سلبيةال التبعاتلتفادي لمكثفة ا اتءاجراإل
 

الأخ للتقلباذت  المحتمل  التأثير  اعتبارها  في  المبالغ  االت  مجموعة  على  الحالية  اللموجودالمسجلة  قتصادية  لمالية وغير ات 

تستمر  ذلك    . ومعرةمتوافلحوظة المعلومات المالفي ضوء    لإلدارةأفضل تقييم  سجلة تمثل  مبالغ الم لا  نعة. إ المالية للمجمو

كماالتقلب السوق  في  حساسية    ات  للموجوداتا  يمةلقاتستمر  الإلى    لدفترية  التقلبات  البيئة  قية.  سوتلك  على  التأثير  ويخضع 

   تظمة.منة الصلة بصف يذ أثيرا والتقييم مركزهت إعادةة عموجل المتواص عليه، وبناء  ، للتقديرلبة القتصادية المتقا
 

 

 


