
 

 

 

 
 

 

 

 
 ع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.

  وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات الماليـة المرحلية المكثفة  

 مدققة(  )غير لمجمعة ا
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 المجمعةالمكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

 دارة اإل مجلس  أعضاءإلى حضرات السادة 

 ع. ش.م.ك. شركة العقارات المتحدة 
  

 مقدمة 

  ("لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم

المرحليين المكثفين  والدخل الشامل او الخسائر األرباح يوبيان 2021 يونيو 30كما في  ،وشركاتها التابعة )"المجموعة"(

التغيرات في حقوق الملكية المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني  أشهروالستة  أشهرالمجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة 

إن إدارة الشركة األم  المنتهية بذلك التاريخ. أشهر ستةاللفترة المتعلقين به ثفين المجمعين المرحليين المكوالتدفقات النقدية 

 34معيار المحاسبة الدولي المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً ل اتموهي المسؤولة عن إعداد هذه المعل

ذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة اجعتنا له. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مرالمالي المرحلي" التقرير"

 المجمعة.
 

 نطاق المراجعة

 مراقب الحساباتجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل ار"م 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 
وجيه االستفسارات بصفة مرحلية في تالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية ال "للمجموعةالمستقل 

ت األخرى جراءااإلو رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية

للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا  

لحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق ا

 بالتدقيق.
 

  نتيجةال

استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة 

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

اتر فواستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدى ذلك، إضافة إل

 المحاسبية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات

أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي  ، والتعديالت الالحقة لها  الئحته التنفيذيةوة له، والتعديالت الالحق 2016لسنة  1رقم 

على وجه قد يكون له تأثيراً  2021 يونيو  30المنتهية في  أشهر  ستةالخالل فترة  ،الحقة لهما لللشركة األم والتعديالت ا

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

ات ألحكام د أية مخالفعلمنا وجوإلى  تنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم يردل مراجعنبين أيضاً أنه خال
المنتهية  أشهر ستةخالل فترة ال والتعليمات المتعلقة بهفي شأن هيئة أسواق المال  2010لسنة  7القانون رقم 

  .المالي اكزهمرأو  ألمالشركة اتأثيراً مادياً على نشاط كون له يجه قد ى وعل 2021 يونيو 30في 

 

 
 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2021 أغسطس 12

 

 الكويت





 عة كاتها التابم.ك.ع. وشرالمتحدة ش.شركة العقارات  
 

 

 المجمعة. ثفة ية المكرحلالم الماليةلمعلومات ه اتشكل جزًءا من هذ 15إلى  1مرفقة من ات الضاحإن اإلي
 

3 

 

   مدقق(ر غي)المجمع  المكثف رحليالم بيان الدخل

 2021ويوني 30ي ة فهينتالم رةللفت

 

 في   أشهر المنتهية   ةالثثال
 يونيو 30

 في   أشهر المنتهية   الستة 
 يونيو 30

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

    اإليرادات 

   

 9,076,073 9,517,872   3,841,986 4,564,050  مجمل إيرادات تأجير

 3,564,600 3,381,066  229,538 1,911,996  ضيافةإيرادات 

 3,915,170 81,662  940,911 -   محتفظ بها لغرض المتاجرة عقارات بيع

 35,200,186 28,699,226  12,961,455 12,999,258  الت وخدماتقاوت مدارايإ
 1,036,814 1,425,376  389,861 884,897   أخرى إيرادات تشغيل

  

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

  
20,360,201 18,363,751  43,105,202 52,792,843 

  

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

       تكلفة اإليرادات 

 (1,680,185) (2,210,955)  (698,935) (1,196,738)  ات تكاليف تشغيل عقار 
 (997,721) (989,574)  (499,043) (492,739)  أجرةمستت فات إيجار عقارا ور صم

 (3,408,014) (3,019,746)  (964,079) (1,626,445)  تكاليف ضيافة
 (3,954,634) (115,842)  (965,850) -  مباعة   لمتاجرةظ بها لتكلفة عقارات محتف

 (1,579,491) (1,442,960)  (780,828) (725,090)  استهالك فنادق 
 (32,901,434) (25,801,169)  (12,324,788) (11,576,152)  تكلفة مقاوالت وخدمات  

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

  
(15,617,164) (16,233,523)  (33,580,246) (44,521,479) 

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

 8,271,364 9,524,956  2,130,228 4,743,037  مجمل الربح  

 (3,160,211) -  (3,160,211) -  ثمارية  ستت ااراقعخسائر تقييم 

 (2,883,499) (2,816,539)  (1,257,370) (1,414,879)  مصروفات عمومية وإدارية

 (144,300) (126,405)  (62,639) (63,150)  هالك ممتلكات ومعدات  است

 (1,251,468) (129,164)  (1,057,649) (94,420) 7 أخرى   يةصافي خسائر تشغيل

 818,151 -  (1,540) - )ج( 13 انونية  ق ةضيق ص خصم در 

  

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

 1,650,037 6,452,848  (3,409,181) 3,170,588  ربح التشغيل  

       

 152,583 (361,183)  75,895 (445,565) 8 أخرى  ةغير تشغيلي إيراداتصافي  
 388,856 788,491  78,817 238,943  ة  نتائج شركات زميلحصة في 

 (6,931,259) (5,741,497)  (3,239,206) (2,905,379)  بالصافي  -تكاليف تمويل

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

 (4,739,783) 1,138,659  (6,493,675) 58,587    ائب  بل الضرق )الخسارة( الربح

 (1,212,689) (144,535)  (1,129,865) (65,191) 9 مصروفات ضرائب  
  

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

 (5,952,472) 994,124  (7,623,540) (6,604)  الفترة  سارة( )خ ربح 
  ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

       الخاص بـ: 

 (5,650,870) 1,271,478  (7,319,242) 139,967  م ركة األشالمساهمي  

 (301,602) (277,354)  (304,298) (146,571)  المسيطرة غير  الحصص  
  

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

  (6,604) (7,623,540)  994,124 (5,952,472) 
  

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

         السهم:  )خسارة( ربحية 

ة  مي الشركبمساه الخاصة -االساسية والمخففة 
 (5.26) 1.18  (6.82) 0.13 10 س(لف) ماأل

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



 عة كاتها التابم.ك.ع. وشرالمتحدة ش.شركة العقارات  
 

 

 المجمعة. ثفة ية المكرحلالم الماليةلمعلومات ه اتشكل جزًءا من هذ 15إلى  1مرفقة من ات الضاحإن اإلي
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 )غير مدقق(امل المرحلي المكثف المجمع شلا خلالدبيان 

   2021يونيو 30 فيللفترة المنتهية 

  
 نتهية في  أشهر الم  الثالثة

 يونيو 30

 
 في   أشهر المنتهية   الستة

 يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

       

 (5,952,472) 994,124  (7,623,540) (6,604)    الفترة)خسارة(   ربح
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

       : ىرخ شاملة أيرادات إ )خسائر( 

ي حلن الدخل المرإلى بيا صنيفها بنود يتم أو قد يتم إعادة ت
       : المجمع في فترات الحقة ثفمكال

 3,761,632 (2,747,765)  813,453 (1,077,462)  بية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية عمالت أجن فروق تحويل
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

يتم    يتال  ة رملة األخرى للفتشاالت رادااإليائر(  )الخسي  صاف

رحلي  إلى بيان الدخل المقاً الح تصنيفها  تم إعادةي  دقأو 

 3,761,632 (2,747,765)  813,453 (1,077,462)  لمجمع  ا المكثف 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف
       لمجمع:ا

 (96,919) -  (96,919) -  ت  ت ومعداتقييم ممتلكا  إعادةخسائر 

رجة  في أسهم مدت راما الستث يرات في القيمة العادلةتغال

 2,225 (3,942)  2,225 12,932   خرىت الشاملة األاإليرادا لالة من خ لمة العاديلقبا 

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

ة  تم إعادن يي لالتالشاملة  (الخسائر )  اإليرادات صافي 

في فترات   المجمعدخل المرحلي المكثف ال ها إلى بيان تصنيف

 (94,694) (3,942)  (94,694) 12,932  الحقة

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

 3,666,938 (2,751,707)  718,759 (1,064,530)  فترة الشاملة األخرى للادات ر ياإل( )الخسائر الي إجم
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 (2,285,534) (1,757,583)  (6,904,781) (1,071,134)  فترة ة للاملالش الخسائر إجمالي 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

       الخاص بـ:  

 (1,401,537) 1,256,656  (6,308,777) 968,752  مساهمي الشركة األم  
 (883,997) (3,014,239)  (596,004) (2,039,886)  ةرطيسغير المالحصص  
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

  (1,071,134) (6,904,781)  (1,757,583) (2,285,534) 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 



 

 

 بعة اتها التارك. وشش.م.ك.ع ةدمتحلرات اعقاشركة ال
 

 

 ثفة المجمعة. مرحلية المكالمالية الالمعلومات تشكل جزًءا من هذه  15إلى  1رفقة من ت المإن اإليضاحا 
 

5 

 

  قق(در م)غي معالمج المرحلي المكثف  ملكيةلابيان التغيرات في حقوق 
 2021يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 
 س رأ

 المال 
 عالوة 

 سهم إصدار أ
 احتياطي 

 اجباري 
 يطايتاح 
 تياري اخ 

 أسهم 

 نةخزي
 ي ياطاحت

 أسهم خزينة 
  احتياطي

 آخر  

يرات تغال
ي ف اكمةلمترا

 القيمة العادلة

 احتياطي 

 تحويل 

 عمالت أجنبية 
  فائض

 دة التقييمإعا
 أرباح 
 ع الفرعي ومج الم ة مرحل

 الحصص

 غير 

 المسيطرة 
 موع ج م
 وق الملكيةقح 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار دين ي يتكودينار   دينار كويتي دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  ي يتدينار كو دينار كويتي  تي دينار كوي 
               

 2021يناير  1في ا كم 
 

118,797,442   15,550,698  20,511,526  2,582,767 (14,478,743)  491,325   (16,357,247) (2,010,720) (10,783,991) 37,923,038 23,871,500 176,097,595 20,141,937 196,239,532 

               

 994,124 (277,354) 1,271,478 1,271,478 - - - - - - - - - - خسارة( الفترة  ربح )

ى  أخرملة خسائر شا

 (2,751,707) (2,736,885) (14,822) - - (10,880) (3,942) - - - - - - -   للفترة

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

  الخسائر(اجمالي )
 (1,757,583) (3,014,239) 1,256,656 1,271,478 - (10,880) (3,942) - - - - - - - الشاملة للفترة   ت اادير اإل

تحويل استهالك ارض  

 - - - 146,718 (146,718) - - - - - - - - - ى  ملك حر ومبن

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

 2021  يونيو 30كما في  
 

118,797,442   15,550,698  20,511,526  2,582,767 (14,478,743)  491,325   (16,357,247) (2,014,662) (10,794,871) 37,776,320 25,289,696 177,354,251 17,127,698 194,481,949 

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

               

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي 

 اجباري 
اطي تياح 
  رييااخت

 أسهم 

 نةخزي
 ي ياطاحت

 أسهم خزينة 
  احتياطي

 آخر  

ات ريتغال
ي لمتراكمة فا

 القيمة العادلة

 اطي تياح 

 تحويل 

 عمالت أجنبية 
  فائض

 دة التقييمإعا
 أرباح 
 ع الفرعي جموالم ة مرحل

 الحصص

 غير 

 المسيطرة 
 مجموع 

 حقوق الملكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويت دينار دينار كويتي  كويتي ار دين ي يتكودينار   دينار كويتي دينار كويتي  كويتي دينار  تي يوك اردين يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  

               

 210,520,375 23,605,681 186,914,694 39,526,685 38,559,952 (16,839,291) (1,430,420) (16,357,247) 491,325 (14,478,743) 2,582,767 20,511,526 15,550,698 118,797,442 2020يناير  1كما في 

               

 (5,952,472) (301,602) (5,650,870) (5,650,870) - - - - - - - - - - الفترة   ة ارخس

شاملة  ( ئرسا)خ  داتراإي

 3,666,938 (582,395) 4,249,333 - (96,919) 4,344,027 2,225 - - - - - - - للفترة   أخرى 

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

  اإليرادات لي ما جا

 (2,285,534) (883,997) (1,401,537) (5,650,870) (96,919) 4,344,027 2,225 - - - - - - -   رة)الخسائر( الشاملة للفت 

ارض  تحويل استهالك  

 - - - 139,868 (139,868) - - - - - - - - - ملك حر ومبنى  

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

 208,234,841 22,721,684 185,513,157 34,015,683 38,323,165 (12,495,264) (1,428,195) (16,357,247) 491,325 (14,478,743) 2,582,767 20,511,526 15,550,698 118,797,442 2020 يونيو 30كما في 

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

 



 التابعة وشركاتها  ع. شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.
 

 

 عة. فة المجملية المكثرح الم المالية تا لومعه المهذ  جزًءا من تشكل 15 إلى 1ن م المرفقة احاتن اإليضإ
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   غير مدقق( ) المجمع لي المكثفمرحال بيان التدفقات النقدية
   2021يونيو 30للفترة المنتهية في 

   

 ة هينتالم  ره شأ  الستة
 يونيو  30 في  

  2021 2020 
 دينار كويتي   دينار كويتي  اح إيض 

      التشغيلأنشطة 

 (5,952,472) 994,124     ترةالف )خسارة( ربح

      لـ:ديالت  تع
 2,446,236 2,309,240  استهالك  

 55,724 55,128  إطفاء 

 433,317 129,164 7 أخرى   يةئر تشغيلخسا صافي

 (157,044) (91,115)  ائد فو  إيرادات

 3,160,211 -  عقارات استثمارية  يم تقي إعادة خسائر 

 39,464 34,180  قارات للمتاجرة  ن بيع عة مار خس

 7,088,303 5,832,612  تكاليف تمويل 

 (388,856) (788,491)  حصة في نتائج شركات زميلة  

 599,317 363,751    مكافأة نهاية الخدمة  فرومص

  ────────── ────────── 

  8,838,593 7,324,200 

    :  التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 (2,939,231) (4,057,998)    ما وموجودات أخرى ومدفوعات مقدمدينون 

 3,728,556 30,954  رة  للمتاجعقارات محتفظ بها  

 3,128,075 805,576  دة دائنة أخرى  رصأة وت مستحقفارودائنون ومص

 (318,415) (191,042)  ية الخدمة مدفوعة  ة نهامكافأ

  ────────── ────────── 

 10,923,185 5,426,083  التشغيل  أنشطة صافي النقد الناتج من 

  ────────── ────────── 

    االستثمار أنشطة

 (32,652) (7,183)  ارية ركة في عقارات استثمصافي الح

 (84,749) (2,081,789)  ة  يلزم كةشر قرض الى صافي الحركة في 

      - 247,881  استثمارية  عقارات من بيع المحصل 

 (439,299) (284,243)  دات  كة في الممتلكات والمعصافي الحر 

 85,458 17,554  ستلمة  فوائد م

 7,951 997,242  مستلمة   أرباحتوزيعات   تاد ااير 

  ────────── ────────── 

 (463,291) (1,110,538)  االستثمار   ةشطأن  يف دم ستخالمصافي النقد 

  ────────── ────────── 

    التمويل أنشطة

 7,399,721 7,715,757  تحمل فائدة   فالمحصل من قروض وسل

 (5,468,713) (4,450,356)  روض وسلف تحمل فائدة  د قسدا

 (5,237,165) (4,185,030)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  ────────── ────────── 

 (3,306,157) (919,629)    التمويل أنشطة  يف المستخدم لنقد ا  فياص

 (1,119,094) 166,911  تحويل عمالت أجنبية  تعديالت 

  ────────── ────────── 

 6,034,643 3,562,827  عادل النقد الم صافي الزيادة في النقد و

    

 (3,238,181) 9,033,321  ادل في بداية الفترة  والنقد المع د النق

  ────────── ────────── 

 2,796,462 12,596,148 4 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة  

  ══════════ ══════════ 
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 شركةمعلومات حول ال - 1
 

  تأسست في دولة الكويت بموجب مةعا هي شركة مساهمة  ("الشركة األم") ع.ش.م.ك. دةالمتح  العقاراتركة ش إن

سجل هو  الم األم ةكرشب المكت وانعن إن .ة الكويترصبووهي شركة مدرجة في  1973 ةنس درا أميري صمرسوم 

 . لكويت ة ادول 13023 ،الصفاة 2232د صندوق بري
 

 ما يلي: في (وعة"مجم"ال)ابعة تلا ها وشركاتاألم لرئيسية للشركة نشطة اتتمثل األ
 

  والمباني. ئجاراألراضي ستوا اريج إوبيع و خص شراءالعقارية وعلى األ فـة األعمالالقيـام بكا 

 أو نقدا  العقارات يع وب رغيالاسطة باشرة أو بوا موالعامة وتنفيذه ة الخاصةاريلعقت اوعا شرموال بانيإقامة الم

 خارجها. أو ت كويال داخل في اءسوتها أو تأجيرها قسيط وإدارتبال

  نادق في الكويت وفي الخارج. لفا وتشغيلإنشاء 

  الخارج. الكويت وفي  في يرلغا عقاراتإدارة 
 

قبل من  2021يونيو 30ي ف ةيتهمنرة المجموعة للفتلل المكثفة المجمعةالمرحلية ية مالال ماتعلوالم صدارصريح بإ التتم 

 . 2021 أغسطس 12خ بتاريركة األم س إدارة الشلج م
 

(، وهي شركة مدرجة  ى"كبرالم )"الشركة األ ع..م.ك ش. شاريع الكويت القابضةإن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة م

   كويت.لابورصة في 
 

المدققة   جمعةالم اليةلمنات االبيا باعتماد  2021أبريل  28يخ اربتعقدة لمنن االسنوية للمساهمي الجمعية العمومية تمقا 

ي  أ توزيعأن عدم األم بشمن مجلس إدارة الشركة  ةالمقدم والتوصية 2020ديسمبر  31منتهية في ة النسللموعة للمج 

 (. شيء  ال: 2019ر بمديس  31حة )ات أرباح أو أسهم منيعتوز
 

 اسبية للمجموعة والتغيرات في السياسات المح اإلعدادأساس  - 2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

 يالمالر ريالتق" 34لدولي حاسبة اطبقاً لمعيار المة للمجموعفة المجمعة المكث ليةمرح اللية ماالومات لمعال ادإعدتم 

 ".المرحلي
 

 ةيلالما نات ا يلبرض الع ةال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم المكثفة المجمعة الية المرحليةومات المعلالم نإ

وية  سنال جمعةلية الملبيانات الما با  رنةمقتيها ويجب االطالع عل ةليامالر قاريلتل دوليةال ييرللمعا المعدة طبقا  ملةالكا المجمعة 

   .2020ر يسمبد 31 فية المنتهي لسنةعة لجموللم
 

لمكثفة ية المرحلية الا الم تلوما عمضمن ال دلا عالعرض لترى اإلدارة أنه تم إدراج كافة التعديالت التي تعتبر ضرورية ل

مبر ديس  31 في تهيةالمنة نسوقعها للتائج التي يمكن تعن الن ال تعبر بالضرورة ليةرح المفترة لل تشغيلال ائجإن نت .المجمعة

2021  . 
 

 مطبقة من قبل المجموعة التعديالت ال و  تفسيرات الوجديدة ال يير اعمال  2.2
 

اد في اعد عة بتالملك المجمعة مماثلة لتة ثفالمرحلية المك ةلماليات اموعداد المعلإ فين السياسات المحاسبية المطبقة إ
الجديدة السارية  بيق المعاييرتطاء ثنستبا  2020ر سمبدي 31ي ية فللسنة المنته مجموعة وية للعة السنمجمنات المالية اليا بال

م  ل أخرى صدرت ولكن ت تعديالأو  تار أو تفسير. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايي2021يناير  1 اعتبارا من
 تسر بعد.  

 

ية حلالمرة ليلما لومات الى المعوليس لها تأثير ع 2021عام  مرة فيول رات األخرى أليسفتلت واديالتعلاد من يعدال تسري
 لمجموعة. مكثفة المجمعة لال
 

  ر المحاسبة اعي، وم9ة لدولي للتقارير المالياى المعيار تعديالت عل : 2المرحلة  - ح لمعدالت الربي المعيار اإلصالح
  ماليةللتقارير ال الدولي  المعيار  ، و 4 لمالية المعيار الدولي للتقارير ا، و7 تقارير الماليةللدولي ل المعيار ا و، 39الدولي 

16 
ة المجمعة عندما يتم استبدال معدل الربح لى البيانات الماليات عيرالتأثامل مع مؤقتة تتع إعفاءاتيالت عدالت دمتق

 . رالمخاط تقريبا منل الخالي لبديدل االمعروض بين البنوك بالمع
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 )تتمة(اسبية للمجموعة المحوالتغيرات في السياسات  اإلعدادأساس  - 2
 

 )تتمة(   مطبقة من قبل المجموعةالتعديالت ال و  تفسيرات الوة يدجدال ر معاييال  2.2
 

دولي  لاسبة ار المحا عي، وم9ة الماليلدولي للتقارير اى المعيار تعديالت عل: 2المرحلة  - ح لمعدالت الربي المعيار اإلصالح
 )تتمة(   16 مالية ي للتقارير الولالد ر المعيا ، و 4 لماليةقارير االمعيار الدولي للتو ، 7 تقارير الماليةالمعيار الدولي للو، 39

  تية:تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآل
 

  اإلصالحعملية  لاشرة خالبم مطلوبةلاية ي التدفقات النقدف راتالتغيأو  التعاقديةالتغيرات الذي يتطلب المبرر العملي 

 سعر الربح بالسوق.  ة في ركالح ل ا يعادالمتغير بمة لفائدا عرعها كتغييرات في سبحيث يتم التعامل م

 توثيق دون وقف عالقة التحوط.  ية التصنيفات والصالح ايبور لتغطإطار إالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

  الخالية  األداةنيف فصلة عندما يتم تصحددة بصورة منالمتطلبات الم ءاستيفا  من ضرورةللشركات  مؤقت ءفا إعتقديم

 اطر. مخال وطبند تح المخاطر ك نمتقريبا 
 

استخدام مجموعة. وتنوي المجموعة ثفة المجمعة للالمعلومات المالية المرحلية المككن لها تأثير على عديالت لم يهذه التإن 

 لمفعول.  تصبح سارية ا ا مدلية عنترات مستقبليات في فلعمت االمبررا
 

 خرى أوجودات عات مقدما وممدينون ومدفو     - 3

 
 يونيو 30

2021 

 ة( )مدقق
 ر يسمب د 31

2020 
 يونيو 30

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  تيوير كنادي 
    

 50,059,141 48,224,761 51,893,282 ن  مدينو

 1,780,521 2,551,581 2,395,056 ستحقة  م فةإيرادات تأجير وضيا

 4,200,972 2,007,636 3,089,295 (11المستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 516,052 707,687 726,147 ما  دقمت فوعا دم

 8,950,037 5,890,349 5,324,180 أخرى  ةنمديدة أرص
 ────────── ────────── ────────── 
 63,427,960 59,382,014 65,506,723 

 (6,395,685) (5,901,167) (5,940,391) متوقعة الن ئتما االئر مخصص خسا 
 ────────── ────────── ────────── 
 57,487,569 53,480,847 59,111,038 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ر االئتمان المتوقعة:ص خسائصخ ما يلي الحركة في ميف
 

يونيو  03المنتهية في    أشهر   الستة    

  2021 
 كويتيار دين

 2020 
 تي دينار كوي

   

 5,102,800 5,901,167 يناير 1كما في 

 1,127,419 51,283 للفترة ةعقلمتون اتما االئئر خسا 

 (42,269) (5,109) ب شط

 207,735 (6,950)    أجنبية تعمال تحول وقفر
 ────────── ────────── 

 6,395,685 5,940,391 يونيو  30كما في 

 ══════════ ══════════ 
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 المعادل والنقد   النقد - 4

 
 يونيو 30

2021 

 )مدققة( 
 ر ب ديسم 31

2020 
 يونيو 30

2020 

 ر كويتي نادي ي تيكو  رادين يتير كودينا 
    

 10,733,874 11,284,698 11,721,609 ندوقصوفي ال نوكى البلد نقد
 352,943 327,771 2,074,541 أشهر(  ثالثةإلى  ن يومة األجل )مودائع قصير

 

────────── ────────── ────────── 

 11,086,817 11,612,469 13,796,150 نقد وودائع قصيرة األجل
ض وسلف  )مدرج ضمن قرو البنكى لد فومكش  حسابقصاً: ا ن

 (8,290,355) (2,579,148) (1,200,002) ائدة(ف حملت
 

────────── ────────── ────────── 

مكثف لي التدفقات النقدية المرح ل لغرض بيان الوالنقد المعاد النقد

 2,796,462 9,033,321 12,596,148 المجمع
 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 ، كويتي دينار 1,941,655 :2020 ديسمبر 31ر كويتي )نا دي 5,406,555 غبمبلاالجل قصيرة  ئعاودالنقد وإن ال

     (. 11يضاح عالقة )إة لدى أطراف ذات مودع ينار كويتي(د 1,104,753 :2020 يونيو  30و

 
   تحمل فائدة قروض وسلف  - 5

 

 نيويو 30
2021 

 ي ار كويتندي

 )مدققة( 
 سمبر دي 31

2020 
 ي  دينار كويت

 يونيو 30
2020 

 دينار كويتي  
    

      الشركة األم 

 61,202,256 25,017,526 21,097,568 ل  متداو
 121,692,321 154,807,160 163,097,870  غير متداول

 ─────────── ─────────── ─────────── 
 184,195,438 179,824,686 182,894,577 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

    عة  ابالشركات الت

 8,578,962 11,364,159 9,635,304 متداول  
 42,581,603 48,851,087 48,154,633  ولادمت رغي
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 57,789,937 60,215,246 51,160,565 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 241,985,375 240,039,932 234,055,142 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 أسهم خزينة  - 6

 
 يونيو 30

2021 

 ( )مدققة
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو 30

2020 
    

 113,669,873  113,669,873  113,669,873 زينةلخ ا هم عدد أس

 %9.568 %9.568 %9.568 صدرةلما النسبة المئوية لألسهم

 5,569,824  5,342,484  7,161,202 ر الكويتيدينالا القيمة السوقية ب

 14,478,743  14,478,743  14,478,743 بالدينار الكويتي ة لفتكلا
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 أخرى يةتشغيل خسائر صافي -7

 
 ية في  منتهر ال أشه   ثةثاللا

  يويون 30
 ية في  منتهر ال أشه   الستة

 يويون 30

 
 2021 

 كويتيدينار 
 2020 

  ر كويتي نادي
 2021 

 دينار كويتي
 2020 

 ر كويتي نادي
      

 (132,000) (132,000)  (66,000) (66,000) ةمستأجرنة عقارات مخصص صيا 

 (1,127,419) (51,283)  (999,844) (51,283) صافي مخصصات انخفاض القيمة 

 - 30,511  - - ربح بيع عقار استثماري

 7,951 23,608  8,195 22,863 استثمار (خسائر) إيرادات
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (94,420) (1,057,649)  (129,164) (1,251,468) 

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

 
 رى غير تشغيلية أخ إيرادات  افيص -8

 
 ية في  منتهر ال أشه   ثةالثال

  يونيو 30
 ية في  تهمنر ال ه أش  الستة

 يويون 30

 
 2021 

 يكويتدينار 
 2020 

  دينار كويتي 
 2021 

 يكويتدينار 
 2020 

 دينار كويتي 
      

 (55,725) (55,128)  (34,804) (27,509) موجودات غير ملموسة   إطفاء

 207,201 204,082  104,340 116,403 خرى أ إيرادات

 1,107 (510,137)  6,359 (534,459) أجنبية  ل عمالتتحويربح سارة( )خ 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (445,565) 75,895  (361,183) 152,583 

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

 
 ائب الضر - 9

 
 ية في  المنتهر  أشه   الثالثة

  يونيو 30
 ية في  نتهمر ال أشه   الستة

 يويون 30

 
 2021 

 ر كويتيانيد
 2020 

  يتي ر كودينا
 2021 

 ر كويتيانيد
 2020 

 يتي ر كودينا
      

      - 12,018      - 12,018 للتقدم العلمي لكويتحصة مؤسسة ا

      - 37,054      - 8,795 نيةضريبة دعم العمالة الوط

      - 14,822      - 2,816 كاةزال

      
      جنبيةضرائب على الشركات التابعة األ

 (24,803) 5,415  (47,025) 2,505 ية حالريبة ضفات رومص

 1,237,492 75,226  1,176,890 39,057 لةج ؤممصروف ضريبة 
 

───────── ─────────  ───────── ───────── 
 65,191 1,129,865  144,535 1,212,689 
 

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

  والمخففة  ألساسيةاالسهم )خسارة(  ربحية - 10
 

لى المتوسط ة األم عكشرلمي اص بمساهالفترة الخا  ربح)خسارة(  قسمة بية األساسالسهم ربحية ة( )خساريتم احتساب 
    .خزينةناقصاً أسهم ال ةالفترل القائمة خال لعدد األسهم المرجح

 

على المتوسط  ساهمي الشركة األم بم صالخا  الفترة ربح)خسارة(  مة قس بففة مخ ال السهم ربحية  )خسارة( تسابيتم اح 
تحويل  دإصدارها عن ة التي سيتمسهم العادياأل دلعد مرجحالزائداً المتوسط  ترةالفألسهم العادية القائمة خالل لعدد ا جحالمر

جب م إصدارها بموقائمة ت نم للموظفيسهأ ءت شراخيارا ماأل ركةلشا ن لدىا ك .ينفظوسهم للماألراء رات شكافة خيا
   .ربحية السهم)خسارة( تأثير مخفف على  لها ليس  يوالتم للموظفين،  سهاألشراء  اتمج خيارا نبر
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 تتمة()والمخففة  ألساسيةا لسهما )خسارة( ربحية - 10
 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 يونيو 30

 في  أشهر المنتهية   الستة
 يونيو 30

 

 2021 
 كويتي دينار 

 2020 
 كويتي ار  دين

 2021 
 يتيكو ينارد 

 2020 
 كويتي ار  دين

       :ساسية والمخففةألا)خسارة(  ة ربحي

 (5,650,870) 1,271,478 (7,321,938) 139,967   ماألكة لشرا ميمساهخاص بالفترة ال ربح
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 سهم سهم  سهم سهم  

     عدد األسهم القائمة: 

 1,187,974,420 1,187,974,420 1,187,974,420 1,187,974,420 األسهم المدفوعة ح لعدد لمرج اوسط المت

 (113,669,873) (113,669,873) (113,669,873) (113,669,873) أسهم الخزينة  عددالمرجح لسط المتو

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

 1,074,304,547 1,074,304,547 1,074,304,547 1,074,304,547 القائمة  سهم جح لعدد األرط الممتوسال

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

ية  سساألالسهم ا)خسارة(  ربحية 

م  مخففة الخاصة بمساهمي الشركة األوال

 (5.26) 1.18 (6.82) 0.13   فلس()

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

 

هذه  بإصدارالمجمعة وتاريخ التصريح ة اليالم ن تاريخ البياناتمالت تتضمن أسهم عادية بيمعا  أي لم يتم إجراء

 والمخففة.   األساسيةهم ة السيربح  راجإد إعادةمات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ما قد يتطلب لمعلوا

 
 



 

 ة تابعكاتها الرش. وعش.م.ك.ة ات المتحدالعقاركة شر
 

 لمرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( لية اا معلومات المت حول الإيضاحا 

 2021 يونيو  30كما في 
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 قةراف ذات عالأطالت مع معام -11
 

يمثلون التي شركات الة وليا للمجموعاإلدارة العي موظفولس اإلدارة اء مج وأعض ينالرئيسي ينساهملماى ورلكباألم ا ركةالشي قة أذات عال طرافمع أة القائم تالالمعام معامالت تلكال هذهتمثل 

 يلي:   كما ي  قة هذات عالطراف مع أ  تلمعامالاو ة األم. إن األرصدةشركال معامالت من قبل إدارةالوط هذه وشر ياسات تسعيرعلى سافقة . يتم الموا له نيسييرئلان المالكي
 
 

 
 ة  ركلشا
 م الكبرى  ألا

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة  

 يونيو 30
2021 

 )مدققة( 
 2020 ديسمبر  31

 يونيو 30
2020 

 تي دينار كوي ي كويتنار  يد دينار كويتي ي تكوي  رنادي دينار كويتي  

      المجمع  لي المرحلي المكثفركز المام بيان ال

 1,104,753 1,941,655 5,406,555  5,406,555      - (4اح )إيضاألجل  رةقصي ع ئادنقد وو

 4,200,972 2,007,636 3,089,295  3,089,295      - (3ح وموجودات أخرى )ايضا دماً  مقدفوعات مدينون وم 

 17,699,896 21,536,212 22,830,860  22,830,860      - لةقرض إلى شركة زمي

 160,253 121,700 123,426  123,426      -  رىلة األخ مالشا  راداتاإليل ن خالدلة ممة العا يقلبا موجودات مالية مدرجة 

 7,989,188 3,391,139 4,155,787  4,032,946 122,841 ة أخرى دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائن

 64,197,339 75,513,903 80,576,000  80,576,000     - ائدحمل فوقروض وسلف ت
 

 يونيو 30ي هية فلمنتا  رأشه   الستة   

  

 أطراف أخرى 
 2020 2021 ذات عالقة  

  

 ي دينار كويت كويتيدينار  ي ر كويتنادي

     لمجمع المرحلي المكثف ابيان الدخل 

 1,200 255,746  255,746   تأجيرإيرادات ال مجمل

 1,026,697 1,763,986  1,763,986   ت وخدماتاوالات مقإيراد

 289,750 677,172 677,172  رىإيرادات تشغيل أخ 

 157,962 267,277  267,277   اتعقارتشغيل ف يتكال
 168,488 180,761  180,761   ريةصروفات عمومية وإدام

 87,108 73,554  73,554   رادات فوائد يإ

 1,268,913 1,247,220  1,247,220   ليف تمويلتكا 
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 تمة(قة )تت عالراف ذاطمعامالت مع أ       -11
 

 عليا ال ارةظفي اإلدموت افآك م  

  
   منتهية في ال   أشهر  الستة

 يونيو 30

  2021 2020 

 كويتي   دينار ينار كويتيد  
    

 362,098 347,070  ألجل للموظفينيا قصيرة ااومز رواتب

 44,512 17,223  ة اية الخدممكافأة نه
  ────────── ────────── 

  364,293 406,610 
  ══════════ ══════════ 

 

 اعات  القطومات علم -12
 

قييم األداء. يتم  أن توزيع الموارد وتشت بااذ قراراتخ  بصورة منفصلة بغرضلقطاعات لديها دارة نتائج تشغيل اإلاقب اتر
  ي الجدول أدناه.ل كما هو موضح فو خسائر التشغيباح أاً إلى أردالقطاع استنا  ءتقييم أدا

 

 قطاع.بال مباشر بشكلعلقة متصروفات الات والمداع اإليرالقطائج نتا  تضمنت
 

 ها:نقارير عالت تية القابلة لرفععات التشغيل اآللدى المجموعة القطا 
 

 من تأجير العقارات.عمليات التأجير: يتض 
  ق  وفند دون بحم فندقو ونهيلترينا وفندق من قبل فندق ما  لضيافة المقدمةمات ايتضمن خد :مليات الفنادقعأنشطة

 .صاللة
 ات.ارالعق بيع وإعادةراء ضمن شيتعقارات: تجارة ال 

 اف طرأاإلنشاءات التي يتم القيام بها نيابة عن  تاوالمقمن  ىألخرواألنواع ادنية الم المقاوالتمن : يتضالمقاوالت

 أخرى.

 ير.يابة عن الغن لعقاراتا ولشركة قارات المملوكة لالعمن صيانة وإدارة ارات: تتضمات عقخد 
 ير العقارات.  تطولق بن ما يتعات: يتضمارقطوير عت 

 

 :غيل بالمجموعةشالت تعا بقطا لقة ادات واألرباح المتعات حول اإليرلومعتالي مدول الج لا يعرض
 

يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة   يونيو   30في    المنتهية  أشهر   الستة    

 
يرادات إ
 ع قطا ال

 إجمالي  
 نتائج القطاع  ربح القطاع 

إيرادات  
 اع قطال

 إجمالي  
 ائج القطاع نت اع ربح القط

 2021 2021 2021 2020 2020 2020 

 ر كويتي دينا كويتي دينار   كويتي ار  ندي يتينار كويد دينار كويتي دينار كويتي 
       

 أجيرعمليات الت
 

11,196,397   6,757,098 5,366,009 10,277,079 6,284,164 1,572,516 
 (2,218,452) (1,400,195) 3,564,600 (1,534,369)  (1,081,640) 3,381,066  الضيافة لياتمع

 (575,899) (23,564) 3,915,170 (62,044)  (34,180) 81,662  اراتالعقتجارة 
 2,359,525 2,571,060 28,963,537 1,999,831  2,483,478   20,063,041 المقاوالت

 877,717 1,272,819 7,705,273 1,132,626  1,674,235  9,895,841  اراتدمات العقخ 
 (206,326) - - (228,699) - - ير العقاراتتطو

بين  ا ت ماالستبعادا

 382,342 (432,920) (1,632,816) 289,511 (274,035) (1,512,805) عاتاالقط
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 2,191,423 8,271,364 52,792,843 6,962,865 9,524,956 43,105,202 عاإيرادات ونتائج القط
 (1,405,020)   (1,438,603)   *ريةداإمصروفات 

 (5,526,186)   (4,385,603)   يف تمويل*لتكا 
 (1,212,689)   (144,535)   رائب*ض اليفتك

   ──────   ────── 
 (5,952,472)   994,124    الفترة ربح

   ══════   ══════ 
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  )تتمة( طاعات مات القمعلو  -12
 

مركزية ال ةشركالة وع من النشاط يتم القيام به من قبل إدارنا الألن هذاً لقطاعات نظرلى اكاليف عذه التتوزيع ه* لم يتم 

 لمجموعة. تدار على مستوى اوالتى 
 

 اإليرادات   توزيع حول ات معلوم 

   عة:مجموال تإيرادالي توزيع تاض الجدول اليعر
 

  المنفذة دمات الخ  ذةلمنفا اتدمالخ 

   يرادات اإلب ت االعتراف قي تو
ى مدار  عل

 الوقت 

قطة  د نعن
 حددةمنية زم

 اإلجمالي

2021 

على مدار  
 الوقت 

نقطة  عند 
 زمنية محددة 

 اإلجمالي 

2020 
 نار كويتي دي ينار كويتي د دينار كويتي  ر كويتييناد يدينار كويت ويتيدينار ك 

       يونيو  30

 10,277,079 1,036,814 9,240,265 11,196,397 1,425,376 9,771,021 يرأج تليات العم
 3,564,600 3,564,600     - 3,381,066 3,381,066 - فةالضيا  ملياتع

 3,915,170 3,915,170     - 81,662 81,662 - تجارة العقارات
 28,963,537     - 28,963,537 20,063,041 - 20,063,041 والتالمقا 
 7,705,273     - 7,705,273 9,895,841 - 9,895,841 قاراتلعا تخدما 

بين  ما االستبعادات 

 (1,632,816)     - (1,632,816) (1,512,805) - (1,512,805) القطاعات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

ادات الناتجة من  إجمالي اإلير
 52,792,843 8,516,584 44,276,259 43,105,202 4,888,104 38,217,098 ء عمالالعقود مع ال

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

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

 دينار كويتي  يتي كو  دينار كويتيار دين 

    الموجودات:

 238,764,503  225,095,626  222,867,483  عمليات التأجير

 135,749,885  132,467,251  131,270,554  الضيافة ملياتع

 62,149,489  57,350,092  56,753,305  لعقاراتتجارة ا

 47,651,299  51,264,066  49,303,323  المقاوالت

 11,615,645  18,880,904 22,552,675  اتدمات العقارخ 

 106,739,250  106,070,990  104,964,605  ر العقاراتتطوي

 25,520,942  29,134,092 36,523,739  غير موزعة

 (6,360,234)  (12,202,967)  (13,229,903)  لقطاعاتبين ا ا االستبعادات م

 ───────── ─────── ───────── 

 621,830,779 608,060,054 611,005,781 ودات الموج الي إجم
 ═════════ ═══════ ═════════ 

 

    :مطلوباتلا

 161,714,414  151,754,526  151,631,879  عمليات التأجير

 87,123,964  86,330,294  87,186,426  لضيافةا ملياتع

 37,343,570  29,744,085  30,531,476  راتتجارة العقا

 59,251,162  66,311,039  61,715,947  توالمقا ال

 9,675,986  20,630,096  25,168,975  ات العقاراتخدم

 50,333,290  49,758,483  49,884,698  تطوير العقارات

 9,013,151  7,932,084  11,055,120  غير موزعة

 (859,599)  (640,085)  (650,690)  بين القطاعات بعادات ما االست
 ───────── ─────── ───────── 

 413,595,938 411,820,522 416,523,832 لمطلوبات االي إجم
 ═════════ ═══════ ═════════ 
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 ملة محت ت لوبالية ومطرأسماامات التز - 13
 

 ومطلوبات محتملة  لية رأسماات مزا الت

ي مارتثار اسق بعقبلي فيما يتعلتقمس اليأسمر قموعة عقود إنشاءات مع أطراف أخرى وبالتالي التزمت بانفا مج أبرمت ال

ر دينا  534,191 :2020يونيو 30و تييدينار كو 79,794: 2020ديسمبر  31ار كويتي )دين 68,583 مبلغء بنشا قيد اإل

ي  تدينار كوي 250,117 : 2020ديسمبر  31)دينار كويتي  249,417 بمبلغ ر محتفظ به للمتاجرةبعقا  علقتي( وفيما يتيكو

   تي(.  ر كويدينا  5,591,684 :2020 يونيو  30و
 

ة ضمن ناتج  رىت وأمور أخ االفعلق بكفاالت بنكية وكيت لة فيما مطلوبات محتمان لدى المجموعة ، ك2021يونيو 30 في

  يونيو 30دينار كويتي و 11,763,951 : 2020ر ديسمب 31دينار كويتي ) 10,507,492 غلمبي بال الطبيعمعاأل سياق

    ات مادية. لتزامانها نتج عال يتوقع أن تو  يتي(وار كيند 10,989,615 :2020
 

 اوى قضائية دع
 

هم  س بعض األ لى بيعع ص( تن)" المشتري" ألغا امع عائلة  يةقبإبرام اتفا 2014ريل أب 16 بتاريخ المجموعة تقام (أ

 تزاماتهبال يمشترال يفي لم  . ولكن(لالستثمار العقارية )ش.م.م.( )" منازل"( متحدةشركة منازل ال)شركة تابعة في 

 . ألغا من قبل عائلة ا مبرمةالالتفاقية بما يخالف شروط ا عةجمولمللشراء ا قابلم ادبسد ةالمتعلق
 

زعة للمطالبة يتعلق بتلك المنا  ازل فيما ى منن لداآلخري ساهمينلماعة وية ضد المجموقضائ عدة دعاوى فعتم ر

صالح درجة ل أولدرة عن محاكم نت األحكام الصا ا بقة، كا لسوات اازل. وخالل السنشركة من مأسهبحقوقهم في 

جة  در أول  درة عن محاكمالصا  اء األحكاملغ، تم إالسابقةكن خالل السنة . ولازلنمل خرينوالمساهمين اآل عةجموالم

تم تعليق عملية تحويل األسهم   .% في شركة منازل71.3ة بنسبة حصة ملكية المجموعيز بشأن لتميمة اقبل محكمن 

 الحكم في الدعوى القضائية. رين صدوح ل

 

يز التمي حكمةمالصادر عن ذ عقود البيع ن ومدى صحة ونفا بالبطال فإن الحكمي لدى المجموعة، ستشار القانونلموفقا ل

دة إعا م يتقد  على ذلك، لة. عالوة في قضايا مماث سها نف التمييزة قة الصادرة عن محكمسابم الاألحكا ع مارض يتع

تم ق التي ائزييف الوثأدلة كافية على توعة ترى وجود جمالم ئية حيث أنيشمل األحكام النها  لحكم الذياي النظر ف

عن حكام الصادرة الحكم ببطالن األ ف يتمسووني أنه نالقا ر لمستشا رى الي يا مقابل، وبالتجانب الطرف التقديمها من 

 محكمة التمييز.
 

 2021يونيو 30ي ف كما  ينار كويتيد 1,982,349بمبلغ  ةسارة مؤقتخ ل دارة بتسجياإلت ام، قكرغم من ذلوعلى ال

  30ي، ويتدينار كو 1,982,349: 2020بر ديسم 31نازل )ملكية في شركة محصة ال يمحتملة ف والمتعلق بخسارة

  تأثير ماديمر ألا هذاللن يكون  جموعة أنهشار القانوني للمت(. ويرى المستيدينار كوي 1,982,349: 2020يونيو

 .  مجمعة المرفقةالمكثفة رحلية العلومات المالية المالمسي على كع
 

شركة  ة فيكين حصة الملم هريوخسارة جزء ج ة، بالرغم من القانوني للمجموعمستشار ووفقا لل فضال عن ذلك،

 مة. نظراً ألن األمر محل تنازع أمام المحكل زة على شركة منا مر سيطرة المجموع، تستنازلم
 

  30: ال شيء، و2020ديسمبر  31) 2021يونيو 30 تهالكها بالكامل كما في سم ادات تجووجموعة مى الملد ( ب

العقارات ض بع نشاءال( (BOTالتحويل ولك مالبناء والت( ما يمثل مشروعات بنظام شيء  : ال2020يونيو

  ةفتر دوتم منة س 25ة مدة مبدئيمستأجرة من وزارة المالية ل يضارأى قطع ت علذه العقاراه ناءرات"(. تم بعقا )"

د فترات االيجار وزارة المالية بمتقم لم تجديد، بلة للجار القااليدة اتهاء منضافية. بناءا على اات إسنو 10لى ر اا االيج

امت المجموعة برفع دعاوى  إضافي. قايجار لعقارات ودفع ا موعة الخالءج الم ة ضديبرفع دعوى قضائ تقامو

يجار اال فترةتجديد  نوني، يحق للمجموعةالقا للمستشار قا بجار. طياال ةد فترجديلية لتزارة الما قضائية مضادة على و

ارات نظرا عقة عمليات الرإدا تولى تازالت المجموعة مة. ة مع وزارة الماليية للعقود المبرمالصلط اى الشرواءا علبن

دات يرالعلى ا للحصواة في موعة المج نوني احقيايا امام محكمة التمييز. أوضح المستشار القا نظر القضتمرار الس

ارات قالعجيل اإليرادات من ناءا عليه، تم تس. وبكيةقل الملفعيل ني ويتم تهائالن الحكم رن العقارات حتى يصدجة مالنات

دينار  1,600,593 لمرحلي المكثف المجمع بمبلغ الدخل ا ي بيانبل المجموعة فق علقة بها من تالم شغيلتوتكاليف ال

  1,104,020 :2020 يونيو 30دينار كويتي ) 1,174,860 و تي(ينار كودي 1,440,678 :2020 يونيو 30ويتي )ك

 . تي( على التواليينار كودي
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 )تتمة(حتملة م ات بومطلولية رأسمات التزاما - 13
 

 )تتمة(  ائية ضوى قعاد
 

ل فيما قضائية ضد مقاوزعة ا ة تابعة للمجموعة، بالدخول في منشرك (،مقفلةارية ش.م.ع. )شركة الريف العقمت ا ق (ج

ة لصالح المقاول وتم  النتيج  ة أول درجةمحكمنت ، أعل2019أبريل  29ن الطرفين. وفي ت وتعديالت بيبمطالبا  يتعلق

، قامت  2020 رايرفب 2في  كثفة المجمعةة المرحلية المماليلا معلوماتاليخ را لت قا ح وعة والل المجمقبمن ليها الطعن ع

  غ هائي ضد المجموعة يلزمها بسداد مبلر أمر تحكيم نقاول وتم إصداالح المصلحكم الصادر لييد امحكمة ثاني درجة بتأ 

 السداد.  خريحتى تا  %7بة سنة بئدفا قاول وإلى الم( يتيار كودين  6,164,472ما يعادل مبلغ عماني )لاير  7,815,464
 

يمثل التزام  كويتي ردينا  7,122,141يمة ، بتسجيل التزام بق2019ديسمبر  31في عة كما قامت المجمو ،يالوبالت

 تزامثل الدينار كويتي يم 1,712,917غ ام بمبلوالتز لمجمعل االدخ في بيان دينار كويتي تم تحميله  5,409,224بقيمة 

 . ضمانحجوز الي خطاب ضمان ومفمطالبة المجموعة  ثلبما يم سابقةلاوات سنله في اتم تسجيل
 

 مما أدى ،مانيمليون لاير ع 8المقاول لقاء مبلغ مع بالتراضي  يةة تسوقامت المجموعة بتوقيع اتفاقيفي السنة السابقة، 

 ةلماليومات المعلا في لهتسجي كويتي( تم دينار 818,151 مبلغ عادل ي )ما   عمانيلاير 1,029,619مبلغ  إلى رد

 ".  يةدعوى قضائ صصمخ  "رد بند ضمن المجمعة المرحلية المكثفة
 

 ليةات المادوألعادلة لالقيمة ال  -14
 

 بين عه لتحويل التزام في معاملة منظمةو دفع أصل ألبي دلة على أنها السعر الذي سيتم استالمها ة العيمم تعريف القيت

ستمرارية اً لمبدأ االوفقعمل ض أن المجموعة تافتراالعادلة هو ة القيم إن تعريف .قياسالخ ق في تاريالسو ن فيشاركيالم

 .  ط مجحفةلشروبصورة جوهرية أو إتمام معاملة وفقاً  ا عمالهأ تخفيض نطاق أوصفية إلى التة اج ية أو ح دون وجود أي ن
 

 المالية.بات ولمطلية والمالات اتتكون األدوات المالية من الموجود
 

 مالية:ة لألدوات الادلالع في تحديد القيمةخدمة راضات المستفتت واالالمنهجيا  يا يليمف
 

شراء ر الأو أسعا سوق طة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في الشواق نأسمتداولة في الالية وات المدلأللعادلة تتحدد القيمة ا

 ة.ليف المعاملكا خصم لتبدون أي  ،ئنة(داالللمراكز  لطلباسعر ينة والمداكز للمتداولين )سعر الشراء للمر
 

ضمن هذه تتقد  يم.قيأساليب الت اماستخدعادلة بالة د القيملة في أسواق نشطة، تتحدغير المتداو ليةالما النسبة لألدوات ب

 ةماثلم داة أخرىية ألالة الحلعادلايمة وط تجارية بحتة أو الرجوع إلى القسوق بشرة في الثاألساليب استخدام معامالت حدي

 تقييم أخرى.ذج نما  دية المخصومة أولنقا يل التدفقاتو تحل، أإلى حد كبير
 

  قييم:تلية واإلفصاح عنها حسب أسلوب الت الما ة لألدوالالقيمة العاد لتحديد تاليالي ل الهرمدوتستخدم المجموعة الج 

 مماثلة.  لوباتمط دات ولموجولنشط : أسعار )غير معدلة( في السوق ا1المستوى 

 رةإما بصوة عـادلة المسجلة ملحوظلى القيمة الي عجوهرذات التأثير ال ـها تن جميع مدخالى تكوأخر: أساليب 2ى ولمستا

 مباشرة: و   رة أو غيباشرم

ات انالبي د إلىتستن ير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال أثذات ت اليب األخرى التي تستخدم مدخالت : األس3لمستوى ا

 . قالسو يمعروضة فال
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 )تتمة( ليةلماات ادوألدلة لعاال القيمة  -14
 

 :   قيمة العادلةالس مي لقيا هرلجدول الب المستوى با سعادلة ح ة القيمبال دوات المالية المسجلةول التالي تحليل األيوضح الجد
 

 اإلجمالي   3ى توالمس 1 ى المستو 

 دينار كويتي  كويتي ينار  د تي دينار كوي 2021 يونيو 30

إليرادات الشاملة  ل اة من خاللعادل يمة االية مدرجة بالق مدات و وج م 
    رى: األخ 

 208,001 - 208,001 أسهم مسعرة 

 3,154,778 3,154,778 - ر مسعرة م غيأسه
 ─────── ─────── ─────── 
 208,001 3,154,778 3,362,779 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 ي  ل جمااإل 3ستوى الم 1مستوى ال 

 دينار كويتي  تي كويدينار   كويتي   ردينا 2020ديسمبر  31

ملة  ت الشا ا دخالل اإليراالعادلة من  يمة بالق موجودات مالية مدرجة 
    : األخرى

  209,293      - 209,293 مسعرة   أسهم 

 3,185,168 3,185,168     - ر مسعرة م غيأسه
 ─────── ─────── ─────── 
  209,293  3,185,168 3,394,461 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 اإلجمالي   3مستوى ال 1مستوى ال 

 يتي ار كودين تي دينار كوي يتي دينار كو 2020 يونيو 30

ة  ل اإليرادات الشاملالعادلة من خالمدرجة بالقيمة دات مالية  و ج مو
    ى: األخر

 173,471     - 173,471 مسعرة   سهم أ

 3,890,932 3,890,932      - ة مسعر  م غير أسه
 ───────── ───────── ───────── 
 173,471 3,890,932 4,064,403 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 دول الهرمي.ين مستويات الج أي تحويالت ب اكل الفترة، لم يكن هنخال
 

ا فيه المستثمر ركاتاحة للشمالية مت ناتا ث بيحدأ تخدامباسمة الدفترية صافي القي مسعرة بطريقةال سهم غيرييم األيتم تق

 ة. سيسا القيمة العادلة للموجودات األ ديديث يتم تح ح 
 

المكثف وق الملكية المرحلي التغيرات في حقمجمع أو بيان الالي المرحلي المكثف الم ركزالمبيان  ثير علىسيكون التأ 

المالية  راقلألوالعادلة  قيمةحديد الخدمة في تمستللة الصا ر ذاتخاطمتغيرات الم رأ تغير فيجوهري إذا ط غيرالمجمع 

 %. 5المسعرة بنسبة  غير
 

 : 3لمصنفة ضمن المستوى ا لقيمة العادلةبا تن المالية المقاسة لموجوداي لالختامتتاحي وقة المبلغ االفابمطفيما يلي 
 

 

 ويوني 30
2021 

 )مدققة( 
 ديسمبر  31

2020 
 يونيو 30

2020 
 

 نار كويتي دي ي كويتر  دينا تير كويدينا
    

 3,830,427 3,830,427 3,185,168 احي يد االفتتالرص
      - (580,300) (3,942) ى  خرشاملة األل ات اجلة في االيرادمسال ادة القياس إع

 60,505 (64,959) (26,448) مبيعات( )ال  تريات والتحويل المشي افبنود أخرى تتضمن ص
 ─────── ─────── ─────── 
 3,890,932 3,185,168 3,154,778 ي  ملختا ا رصيد ال
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 19- كوفيد وسفير تأثير  -15
 

 األنشطةوعمال ف األتوقإلى  لجغرافية حول العالم ما يؤدي مختلف المناطق اعبر  19-حة كوفيدئجا يستمر انتشار 

عدد الم ول العلية والنقدية ح الهيئات الما  أطلقتوقد  .لميةة العا ادية االقتصحول البيئويثير عوامل عدم التيقن االقتصادية 

 حة. جائلل الشديدة السلبية التبعاتلتفادي المكثفة  اتءجرااإلمن 
 

ر للموجودات المالية وغيمبالغ المسجلة على ال قتصادية الحاليةت االها التأثير المحتمل للتقلبا ذت المجموعة في اعتبارأخ 

تستمر  . ومع ذلك متوافرةلومات الملحوظة الفي ضوء المع لإلدارة المسجلة تمثل أفضل تقييم بالغإن المة. للمجموع المالية

بيئة على ال ويخضع التأثيرتلك التقلبات السوقية. إلى  وجوداتلدفترية للما لقيمةاسية تستمر حسا ا التقلبات في السوق كم

   تظمة.ات ذات الصلة بصفة منأثيرتقييم مركزها والت ةدإعا  مجموعةال تواصل ه،بناءا عليولألحكام، االقتصادية المتقلبة 

 






