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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف خل الديان ب

  2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 ي تيدينار كو  

  

 المنتهية في  هرأش  ةالثالثفترة 

  مارس 31

 2021  2022  حات إيضا 

     يرادات اإل

 23,307,490  25,468,421 11 ارية استثم تاراعقمن  إيرادات

 710,554  1,224,256 12  الضيافةمن  إيرادات

  26,692,677  24,018,044 

     يراداتلفة اإلتك

 (4,862,506)  (5,214,892) 13 ماريةتث اس   ت ا ر قا ت ع وفا مصر 

 (2,834,420)  (3,098,549) 5 ات استثماريةار عق ك  استهال 

 (893,539)  (1,066,387)   ق اد فن ال ت  لياعم ت  مصروفا 

 (369,438)  (401,156)    دقانعقارات فاستهالك 

  (9,780,984)  (8,959,903) 

     

 15,058,141  16,911,693   مجمل الربح

     

 13,764      -  اراتاستثم أرباحصافي 

 (783,004)  (1,333,872)  ةيراإدو  ةيوممع تفامصرو

 (1,136,791)  (1,332,635)  لموييف تالكت

 548,927  489,895  أخرى إيرادات

 88,614  206,870  شركات زميلةنتائج حصة في 

عم ة دريبوضلعلمي ا مدلكويت للتقمؤسسة ا حصةل  بق  ترةالفربح 

 13,789,651  14,941,951  والزكاة مالة الوطنية الع

 (125,955)  (133,374)   ميالعلقدم تيت للكوال ةسمؤسة حص  تحميل

 (350,721)  (374,931)  ريبة دعم العمالة الوطنية ض  تحميل

 (140,288)  (149,972)    الزكاة   تحميل

 13,172,687  14,283,674  الفترة ربح 

     بـــ: الخاص  

 13,103,643  14,517,773   األم كةمساهمي الشر

 69,044  (234,099)   ةريطلمسا يرالحصص غ

  14,283,674  13,172,687 
     

 فلس  11.19  فلس  12.39 14 اسية والمخففة ساأل  السهمربحية 
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 قق( )غير مد معمجلمكثف اللمرحلي ا ا  الدخل الشاملان بي

 2022 مارس 31في ية ه تنملا ةرتفلل
 ي كويت دينار 

 
 أشهر المنتهية   الثالثةفترة 

 مارس  31 في

 2022  2021 

    

 13,172,687  14,283,674 ة ر تفال ربح

    

      ملة أخرى:اش  ئر()خسا إيرادات

    بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:  إلىتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً د ي بنو

 (658,872)  793,442 أجنبية تجة من تحويل عمليات  نا  أجنبية مالت  فروق تحويل ع 

 (658,872)  793,442 ةفترلل رى ة أخشامل   )خسائر(   إيرادات 

 12,513,815  15,077,116 للفترة املة الش   ت ادا ير اإل   إجمالي 

    

    الخاص بــ:  

 12,617,291  15,109,056  األممي الشركة اهمس

 (103,476)  (31,940)  الحصص غير المسيطرة 

 15,077,116  12,513,815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ة شركاتها التابعش.م.ك.ع. و مبانيال ةكرش
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 )غير مدقق(المجمع ثف المكحلي مراللكية ق المحقو رات فيبيان التغي

  2022 مارس 31 منتهية فيلا ةرتفلل
 كويتيدينار  

 األم الخاصة بمساهمي الشركة حقوق الملكية   

 
 رأس  

 المال 

 ة والع

   مهر أساصدا

 ي تياطحا

 اختياري احتياطي  إجباري  

يل  واحتياطي تح

 أجنبية الت  عم

 ي طاياحت

 العادلة    يمةالق

   اتاحتياطي

 أخرى 

   باح رأ

   مرحلة 

   جمالياإل

 الفرعي  

 حصص  لا

 ر المسيطرة  يغ

 مجموع  

 حقوق الملكية  

            

 (ق ق د )م   2022  اير ين   1  ا فيم ك 
     

117,139,960  
   16,505,381     62,834,202     62,834,202     5,079,637    (1,373,784)   (972,684)    267,261,897  529,308,811     75,080,945   604,389,756  

 الفترة (  خسارة ) ربح  
                      

 -    

                   -  
  

                   -  
  

                   -                    -                     -                    -         14,517,773    14,517,773      (234,099)    14,283,674  

 شاملة أخرى للفترة   ت إيرادا 
                      

-    

                   -  
  

                   -  
  

                   -         591,283                     -                    -                        -           591,283         202,159          793,442  

 ئر( خسا ال )  يرادات اإل  لي ما إج 

 رةالشاملة للفت 
                  

        -    

                     - 
   

                     - 
   

                     -  
  

       591,283  
 

                   -    

 

                -    

 

  14,517,773  

 

  15,109,056  

 

       (31,940) 

 

   15,077,116  

 ص غير ص ح ل ا   إلى   المستحق 

 (5إيضاح  )  المسيطرة 
                      

 -    

                   -  
  

                   -  
  

                   -                     -                       -                    -                        -                       -            243,817          243,817  

 (16إيضاح  توزيعات أرباح ) 
                      

-    

                   -  
  

                   -  
  

                   -                     -                       -                    -    (16,399,594) (16,399,594)                    -    (16,399,594) 

 2022  مارس   31كما في 
     

117,139,960  
  16,505,381    62,834,202     62,834,202     5,670,920    (1,373,784)   (972,684) 265,380,076  528,018,273     75,292,822  603,311,095 

            

            

  (مدقق )  2021ر  اي ن ي  1كما في  
    

110,509,396  
  16,505,381    56,983,846     56,983,846     5,369,599    (1,360,023)   (972,684)  236,818,347  480,837,708     74,241,941   555,079,649  

 رة ت ف ل ربح )خسارة( ا 
                      

 -    

                   -  
  

                   -  
  

                   -                     -                       -                    -       13,103,643    13,103,643            69,044     13,172,687  

 شاملة أخرى للفترة   إيرادات 
                      

 -    

                   -  
  

                   -  
  

                   -      (486,352)                    -                    -                        -        (486,352)      (172,520)      (658,872) 

 الشاملة للفترة  يرادات اإل  مالي ج إ 
                      

   -    

                     - 
   

                     - 
   

                     -  
  

    (486,352)                    -                    -       13,103,643    12,617,291        (103,476)    12,513,815  

  (16)إيضاح   أرباح توزيعات  
                      

 -    
                   -   

                   -  
  

                   -                     -                       -                    -       (6,630,564)  (6,630,564)                    -      (6,630,564) 

  ( 16نحة )إيضاح  م  هم ر أس إصدا 
        

6,630,564  

                   -  
  

                   -  
  

                   -                     -                       -                    -       (6,630,564)                    -                       -                        -    

  560,962,900   74,138,465     486,824,435  236,660,862 (972,684)  (1,360,023)   4,883,247    56,983,846  56,983,846     16,505,381     117,139,960    2021  مارس  31كما في  



 ابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها الت المبانيشركة 
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 ع )غير مدقق(مجلما فثلمكلي امرحلا ةات النقديدفقالتبيان 

  2022 مارس 31في ترة المنتهية فلل

 دينار كويتي   

 ات ح إيضا 
 في   ةيأشهر المنته ثالثةالفترة 

  مارس 31

  2022  2021 

 التشغيل أنشطة
 

   

م العمالة يبة دعمي وضرلدم العويت للتقل حصة مؤسسة الكبق حبرال

 لزكاة طنية واالو
 

14,941,951  13,789,651 

 :  ـل تيالتعد
 

   

 استهالك  
 

3,754,093  3,424,310 

 االستخدام  جودات حقمو إطفاء
 

1,461,530  116,622 

 للموظفين   ةمنهاية الخدكافأة مخصص م 
 

163,207  176,509 

  استثمارات أرباح يفاص 
 

-  (13,764) 

 ات زميلة ركتائج شحصة في ن 
 

(206,870)  (88,614) 

   ليتمو تكاليف 
 

1,332,635  1,136,791 

  
21,446,546  18,541,505 

 الحركات في رأس المال العامل:  
    

  ميلةمن شركات ز مستحقة أرصدة
 

(70,104)  (7,936) 

   مقدما اتوعدفوم نونمدي
 

(1,790,633)  5,537,340 

 ى خرأ نة دائ أرصدةون ويرن تجادائنو
 

(2,974,912)  (6,101,814) 

 ةلواتدر ميغ رىأخمطلوبات 
 

(235,501)  199,237 

   الناتج من العملياتقد الن
 

16,375,396  18,168,332 

 للموظفين  سداد مكافأة نهاية الخدمة
 

(11,310)  (140,011) 

الوطنية لة عماال دعملمي وضريبة يت للتقدم العالكو ةسسمؤة حص سداد 

  زكاةوال
 

(2,575,885)  - 

 التشغيل أنشطةن مة تجانلا ةيدالنق  لتدفقاتاي صاف 
 

13,788,201  18,028,321 

 
 

   

 االستثمار   ةشطأن
 

   

 ممتلكات ومعدات   إلى إضافات
 

(2,978,501)  (5,415,804) 

 عقارات استثمارية   إلى اتافإض
 

(17,991,058)  (462,366) 

 زميلة في شركة  افيمار إضتثاس
 

(562,606)  - 

   يةراق مالوأفي ات رثماتسا بيعمن  تصالحتم
 

-  804,143 

   أشهر 3 تتجاوز فترة جلمحددة األ يعةاستثمار في ود
 

(96,500,000)  (32,811,030) 

 االستثمار    أنشطةفي النقدية المستخدمة  تدفقاتلصافي ا
 

(118,032,165)  (37,885,057) 
     

 التمويل  ةطشأن
 

   

 د سدم لاألجدد مح قرض
 

(1,000,000)  (2,000,000) 

 ول عليها لحصم ات حةبامر تتسهيال 
 

9,066,000  35,000,000 

 ددة ابحة مستسهيالت مر
 

(6,420,610)  (2,146,406) 

 تأجيرال طلوباتممبلغ  أصلمن جزء  سداد
 

(9,391)  (13,322) 

 ربات التأجيلومطلفائدة  سداد
 

(111,402)  (11,179) 

 عة فودم ليتمو يفلاكت
 

(2,514,936)  (2,056,918) 

   ويلمتال طةأنش لناتج منا (في  مدلمستخ)افي النقد اص
 

(990,339)  28,772,175 

 لدى البنوك   رصدةألاوي النقد ف  ( الزيادةالنقص) صافي
 

(105,234,303)  8,915,439 

   أجنبية عمالتر تحويل يأثت
 

237,502  (98,280) 

  الفترةبداية ي ف كولدى البن رصدةواألالنقد 
 

139,220,291  38,575,085 

 47,392,244  34,223,490 8 رة  تلفا ةيافي نه  البنوك دىل  رصدةواألالنقد 

     معامالت غير نقدية 

يد التطوير في المملكة العربية لمشاريع ق استثمارية تعقارا  إلىات افإض

 مساهم األقلية  ىلإقة تحمسسعودية والال
 

5 
 

243,817  
 
- 



 ابعة ا التتهركاشع. و.ك.ش.م يمبان الشركة 
 

 )غير مدققة( المجمعة  فةثلمكة ا حليالمرإيضاحات حول المعلومات المالية 

  2022 مارس 31 فية هيتنمال للفترة
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 الرئيسية  ةنشطأليس واالتأس 1
 

ســنة الكويــت فــي دولــة  فــي    يلهاجســ تويتيــة تــم تأسيســها وكة مســاهمة ك"( هي شراألمالشركة  )"  ع..م.ك.ش  يلمبانة اإن شرك

  :األمالشركة  افدهأ فيما يلي. 1964
 

 قيام بما  لا ماألللشركة فسه، يجوز لغرض نق احقيتلرى. وات األخشاءن إلا أعمال تنفيذو زةي الوحدات الجاهاني فالمب إقامة

 يلي:
 

o تحقيق أغراضهالت  آشنملوا عناالمص ءشاإن 

o هاة بطبيعة أعمالن ذات الصلائمكلاوات ة المواد واألدوفي كاف اجرةالمت 

o اءاتنشذ أعمال اإلفيتن 

o سكانإلواوإعادة البناء  ال اإلنشاءاالستثمار في أعم 
 

 التس  انيبلما  إنشاء اللمعوا  قوومراكز  والارض  وتجارية  بمختدتومسالمتاجر  أنواعهعات  للف    األم   ةكرشلا صالح  ا 

 لغير.آت نفسها المملوكة لالمنش ةوإدارة وصيانتأجير بيع و إلىة الح الغير باإلضافلصو

 األم ةكشرلا نشاط بطبيعة بطها مما يرتغيرو اتت والمعدع المواد واألدواافة أنواوتصدير كراد استي. 

  رة  إدا  إلىها باإلضافة  جار وخ  يتوكال  دولة  لاخد   األم  الشركة  صالح ها ليرطوالعقارات واألراضي وت  ءراع وشيتملك وب

اع اإلخالقارات  بلغير دون  اليها  المنصوص ع   امحكألال  اللقوانفي  والتين  المتاجي  سارية  القسائمتحظر  في  السكنية    رة 

 القوانين. ذه ه جبومب هليع  منصوص هولخاصة طبقا لما ا

 قط. جها فارخو تويكلا  لداخ األم ية لصالح الشركةارعقالت ء أسهم وحصص الشركاوشرا عبيو لكمت 

  الدر وتقديإعداد  الم  ماسات  في  االاجاالستشارات  أنواعها(  لعقات  )بكافة  يستوفي    شريطةرية  الش  دمقمأن  روط  الخدمة 

 ة.بالمطلو

 ياحيةالسشآت ندي الصحية والماولناوق نادفال ارجئست وا وتأجيرإدارة تملك و. 

   أعمال كافة  بالمباناصيلاتنفيذ  المتعلقة  في   وغيرها  األم  ةللشرك  كةولممال  ت اراوالعق  نية  الفوالذ   ذلك  بما  أعمال 

الترك  علىمشتملة  دنية  ل المل الصيانة واألعمام وأعماومنيولواأل المءية والطاليبات الصحأعمال  يكية نايكات واألعمال 

ذلك  واءاله  فوتكييلمصاعد  وا  ةئيابالكهرو في  وق  بما  اغلا  عطالتوصيالت  واألعمال   ينامبللى  راألخ  ملةلمكيار 

 مباني وسالمتها. افظة على الإلنشاءات لضمان المحوا

 واستثوتش  ةراإد واستغيل  وتأجير  والنئجار  مار  والالفنادق  الصحية  ووادي  الضياموتيالت  االستراحفدور  ودور  ة  ة 

  عاتورشمة والصحيوال السياحيةات جعتن لماوالسكنية والمجمعات اهي مقالواعم طوالم المعارضق وئداحلات واهلمتنزاو

والميفترال والرياضية  بكافة  هية  الخدماتفي    امب وفئاتها    هامستوياتتاجر  كافة  والالرئيسي  ذلك  باإلضاة    إلى فة  فرعية 

 الصلة.   ذاتاألخرى لخدمات المرافق وا

 من قبل الوزارة. بقةطمطبقا للوائح ال األم  شركةلل اريةقلمشروعات العح الصال اريةقعرض الاعلمتنظيم ا 

 يةارقعلا ت ادايزمة الامقإ. 

 كنيةسلاوالمجمعات  تجاريةلاالتسوق كز تملك وإدارة مرا . 

 يرللغ ناديقصلا  واستثمار االستخداماتواع نأمختلف تنفيذ ف فقط بخال العقارية مار الستثتطوير وإدارة صناديق ا. 

 الغالتاس الفوائض  خالل    األم  كةشرلل  اليةمل  فاماالستثمن  المر  والماالحافظ  ي  ا  منة  رداملا  ةلعقاريية  لجهات  قبل 

 . المتخصصة

 تطوير  ساهالم في  المباشرة  والمشروعنية  بل امة  للمناطق  االتحتية  والتجاسلات  والصناعكنية  نظامرية  بموجب  ناء الب  ية 

 لتشغيل والتحويل. وااء  البن موجب نظامة باريقلعا شآتمنلاارة دإو حويلوالتشغيل والت
 

األعمــال ذ فيــ نت األمللشــركة مالهــا. ويجــوز ة بأعرورية أو ذات صــللة ضــ مكم  ةلاثممل  اأو أعم  شطةنأذ  يتنف  األمة  كرللش  يجوز

دولــة  خــلاد عوالفــر سأن تؤســ  األمكما يجــوز للشــركة ة. وكالفة أصلية أو بالخارجها بصة الكويت أو ي دولمذكورة أعاله فال

تــي ه مــع الشــركات الي وجــ بــأ كرتتشــ  نأ ولحة ألهــا مصــ ون  تكــ   أن  األمة  كلشرز ليجو  ذلك،  إلىباإلضافة    ها.خارجوالكويت  

اأي األمة  ركلشــ يجــوز ل  ها.خارجالكويت أو  دولة  ضها في  أغرا  نها على تحقيقلتي قد تعاوأو ا  اهاول أعماالً شبيهة بأعمالتز  ضــً

 .ابه  قهاحلأو ت كاتالشر هذه تشتريأن 
 

 .يتلكوا بورصةفي  األم ةالشرك يتم إدراج
 

إن عنــوان  مجموعة الصناعات الوطنية )القابضــة( ش.م.ك.ع.وذ.م.م. تحدة  مالع  ياشلاة  كلشر  ة زميلةشركهي    األمركة  الشإن  

 الكويت.، 13052 الصفاة، 5132هو ص.ب.  المسجل األمالشركة 
 

 

 

 

 



 ابعة ا التتهركاشع. و..كش.م مبانيالشركة 
 

 )غير مدققة( المجمعة  فةثكلمحلية ا المرلومات المالية إيضاحات حول المع

  2022 مارس 31 فية هيتنمال للفترة
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 ( )تتمةة سيئيلرا نشطةالتأسيس واأل 1
 

 المجمعة بيانات الماليةلا 2022 سرما 8تاريخ د بالمنعق اجتماعها في األمة  ساهمي الشركلم  لسنويةة اوميمعدت الجمعية التماع

 .2021ر ديسمب 31لمنتهية في موعة للسنة اللمج
 

مــن قبــل مجلــس  2022 مــارس 31 فــي يــةللفتــرة المنتهة جمعالمثفة  المالية المرحلية المكهذه المعلومات    بإصدار  تم التصريح

 .2022  مايو 9يخ ارتبرة اداإل
 

  ةسبياحمال ساتياسلأساس اإلعداد وا        2
 

 .  ةالمرحلي المالية التقارير: 34 الدوليمعيار المحاسبة لفقاً عة وومجمجمعة للمحلية المكثفة الة المر ات الماليالمعلوم دادإع متي
 

تشمل المالالمعلو  ال  الممات  كجمعالمة  فثالمكلية  رحية  ا ة  المطلوبة  واإل  تاومللمعافة  افصاحات  المجفي  المالية  ة معلبيانات 

وفقع إ  متي  يتلا ،  ةلالكام للمدادها  للتقعايير  اً  الماليةالدولية  ا  . ارير  تم    إلدارةترى  قد  كافةإ أنه  اليالتعدال  دراج   تتضمنتي  ت 

إن    .معةمالية المرحلية المكثفة المجت الاموعلمالهذه  في    لعادال  رضعلية لرضرور  ية المتكررة والتي تعتبت العاداالستحقاقا

متوقعة تي قد تكون  تائج الالن  ىلعال تمثل بالضرورة مؤشراً    2022  مارس  31هية في  تنمال  هرأش  ثالثةالة  رتلف  غيلشلتا  نتائج

 ةمعلمجلمالية اا  اتنالبيا  ىلإرجوع  لا  ىيرج  ،لمزيد من التفاصيلى اع علطالالل  .2022ديسمبر    31نتهية في  ة المماليللسنة ال

  .2021 رديسمب 31في ية المالية المنته ة للسنةعجموللمالسنوية  المدققة
 

 . ر الكويتيدينالابلمكثفة المجمعة مرحلية الا ليةعرض المعلومات الما ميت
 

 اإلفصاحات المحاسبية و في السياسات راتتغيلا        3
  

  د عداإثلة لتلك المستخدمة في مما  جمعةالمرحلية المكثفة الم  يةمالمعلومات الال  هذهد  اد عإمة في  خدتة المست المحاسبياإن السياس

في  لا  يةالمال  اتناالبي المنتهية  للسنة  السنوية  التعباستثناء    2021ديسمبر    31مجمعة  السنتحسيوال  ديالتتطبيق  على نات  وية 

اعتبارا    دأبتي تالمجمعة السنوية ال  ةيلالميانات االبرة  لفتي  رس ت  والتي  عةموبالمج  ذات الصلةقارير المالية  المعايير الدولية للت

   المالي للمجموعة.  األداءو أو المركز ألى السياسات المحاسبية دي عما رثيأت يأ اه عن ينتج م، ول2022يناير  1من 

 

 
 



 

 التابعة ا ركاتهشع. و.ش.م.ك مبانيالشركة 
 

 ة )غير مدققة( مجمعال ثفةلمكا المرحلية مالية إيضاحات حول المعلومات ال

  2022 مارس 31 يتهية فلفترة المنل
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 ومعدات تتلكامم 4

 ويتي دينار ك 

  انيمب  ض أر 

ومعدات   كيباتتر

  مكتبية

  أدوات

  ت راا سيو

 ية  مالل رأس ا مأع

  ذينفتال قيد

 

 جمالي اإل

            لتكلفة ا

 152,953,920  77,146,804  825,311  11,997,092  57,339,935  5,644,778 2021بر  مسدي   31في  

 3,372,137  3,287,485  23,771  10,969  49,912      - إضافات 

 12,776      -  1,269  9,664  802  1,041 أجنبية الت  عم   تحويل 

 156,338,833  80,434,289  850,351  12,017,725  57,390,649  5,645,819 2022  مارس   31في  
            

            تراكمالك الم االسته 

 10,217,717      -  506,901  7,091,223  2,619,593      - 2021يسمبر  د   31في  

 655,544      -  8,257  243,773  403,514      -  ترة للفل  حم الم 

 4,934      -  670  4,127  137      - أجنبية مالت  تحويل ع 

 10,878,195      -  515,828  7,339,123  3,023,244      - 2022  مارس   31في  
            

            ةري ت ف د لا   ة م قي ال 

 145,460,638  80,434,289  334,523  4,678,602  54,367,405  5,645,819 2022  مارس   31في  

            

 125,389,074  60,318,595  239,019  4,565,196  54,621,588  5,644,676 2021  مارس   31في  
 

  ملة المرس  ي دينار كويت  402,243  بمبلغ قتراض  االالتجاري. ويتضمن ذلك تكاليف    " زفنيوألا"  كزمن مر  4ة  لالمرح  يف نيوزيفاألق  دافنء  انشإل لمتكبدة  ا  التكاليفالتنفيذ  ية قيد  األعمال الرأسمال  تمثل

 مارس  31و  %2.32  إلى%  2.27:  2021ديسمبر    31)%  2.29  قدره  رسملةل  بل معدمقا  (ي يتوك  راني د  294,206  :2021  مارس  31و  كويتيدينار    1,402,503  : 2021ديسمبر    31خالل الفترة )

  %(.2.5 إلى 2.25% :2021
 

    .داتيرااإلتكلفة  إلى( تيي كو رنادي 369,438: 2021 مارس  31و دينار كويتي 1,475,923 :2021ديسمبر   31دينار كويتي ) 371,449 غبمبل  االستهالك روفمص  وزيعتتم 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 التابعة ا ركاتهشع. و.كش.م. مبانيالشركة 
 

 ة( ة )غير مدققمجمعال فةلمكثا المرحلية مالية إيضاحات حول المعلومات ال

  2022 مارس 31 يتهية ففترة المنلل
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 (تتمة) ومعدات تممتلكا 4

 ويتي دينار ك 

 ض أر 

 

 اني مب

ومعدات  كيباتتر 

 ة مكتبي

 

 ت رااسيوات وأد

 ية  مالل رأسامأع 

 ذ ينفت ال قيد

  

 جمالي اإل

  لتكلفةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127,359,844  54,204,856  648,747  11,090,353  55,770,324  5,645,564 2020بر  مسدي   31في  

 6,494,016  6,113,739  38,453  75,520  266,304      - إضافات 

 (8,102)      -  (542)  (6,141)  (531)  (888) أجنبية الت  عم   تحويل 

 133,845,758  60,318,595  686,658  11,159,732  56,036,097  5,644,676 2021  مارس   31في  
            

          تراكمالك الم االسته 

 

 

 7,873,753      -  420,299  6,319,129  1,134,325      - 2020يسمبر  د   31في  

 589,890      -  27,681  281,923  280,286      - فات إضا 

 (6,959)      -  (341)  (6,516)  (102)      - أجنبية مالت  تحويل ع 

 8,456,684      -  447,639  6,594,536  1,414,509      - 2021  مارس   31في  

          ةري ت ف د ل ا   ة م قي ال 

 

 

 125,389,074  60,318,595  239,019  4,565,196  54,621,588  5,644,676 2021  مارس   31في  
 

 



 ا التابعة ركاتهشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ر مدققة( لمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتضاإي

  2022 ارسم 31 في هيةترة المنتللف

 

 

11 

 

 ية عقارات استثمار        5

 ويتي ك رنادي 

 

   مارس 31

2022 

  مدققة( غير)

 ديسمبر  31

2021 

  )مدققة(

   مارس 31

2021 

 ر مدققة(ي)غ

      فةالتكل 

 819,576,916  819,576,916  809,893,587 السنة   /   لفترة ية ا في بدا 

 1,088,287  5,049,105  19,014,934   إضافات 

 (569,096)  (464,545)  706,577  أجنبية عمالت    تحويل طي  تيااح 

      -  (14,267,889)       -  ي ض ا أر رد تعويض  

 

829,615,098  809,893,587  820,096,107 

 

     

      اكم ك المتر االستهال 

 (81,451,420)  (81,451,420)  (92,789,154) نةسل بداية الفترة / ا في  

 (2,834,420)  (11,337,734)  (3,098,549) ةلسن ا   المحمل للفترة / 

 

(95,887,703)  (92,789,154)  (84,285,840) 

 735,810,267  717,104,433  733,727,395  ية لدفتر ا   مة قي ال 

 2% - 3.33%  2% - 3.33%  2% - 3.33%  ة سنوي الك  استه عدالت  م 

 

 تثمارية مما يلي: كون العقارات االس تت
 

 ويتي دينار ك 

 

   سمار 31

2022 

  (ققةمد )غير

 سمبر دي 31

2021 

  )مدققة(

    مارس 31

2021 

 ر مدققة()غي

      التكلفة 

 504,830,678  496,228,755  493,146,251 بالكويت  لتجاري ا "نيوزياألف " مركز

 8,663,463  8,623,994  8,607,951 ت  يوبالك أخرىعقارات 

 222,316,126  212,251,684  231,973,193 ودية لسعي المملكة العربية اعقارات قيد التطوير ف

 733,727,395  717,104,433  735,810,267 
 

بالجوهري  اإلضافاتمن  ضتت رئيسة  كدينا  19,014,934  مبلغب  ةفلتكية  صورة  )ر   5,049,105  :2021  رديسمب  31ويتي 

كيناد كويتي(    1,088,287  :2021  مارس  31و  ويتير  تكبدها  دينار  ية العربالمملكة  "في    اريةعق  مشروعات  ر يوطلتتم 

يتي دينار كو 2,908,642  :2021  سمبردي  31ي )يتكو  دينار  615,601غ  قتراض بمبلاال  تكاليف. ويتضمن ذلك  "السعودية

كويادين  625,921  :2021  مارس  31و الفترةخال   املتهرسم  تي(  تر    :2021ر  مبسيد  31)%  2.29قدره  ملة  رس  لعدبم  ل 

يتم  %(.  2.5  إلى%  2.25:  2021  مارس  31%، و2.28  إلى  2.32% العقار ال   تحميللم  إن  استهالك حيث  قيد  أي   يزال 

ال  اإلضافاتن  تتضم  التطوير. المبالغ  تكويتي    اريند  243,817  غمبلير نقدية بغمعاملة    فترةخالل  م  مساه   ىإلتحقة  المسمثل 

  ترة. لفخالل ا اؤهاشرم ة التي تياراالستثمرات افيما يتعلق بالعقاألقلية 
  

   سنة. 50مدة بالتجاري " نيوز يفاأل " لمركزلعمر االنتاجي االقتصادي دارة بتقدير اقامت اإل
 

  خمس دة  لمدولة الكويت  التجاري بفينيوز  مركز األمن    جوهريجزء    ءناب  هوجبمب  تم  يالذ  ة ل ذي الص  رتأجيد العق  تم تجديد

 في الشروط واألحكام.  جوهرية رات تغي أيحدوث  دون ،2025 تمبرسب سنوات تنتهي في 
 

  .ريةمااالستث هاعقاراتلرية ة الدفتالقيم علىتأثير جوهري  أي د المجموعةلم تحد ،2022 مارس 31 كما في
 

 3توى  لمسا   منة ضجموعارية للمتثمالست ارااقعدراج كافة الإ  مقة. تسابة الييم مقارنة بالفترالتق   ساليبأ  في  ييرغأي ت  أيطر  لم

 . توياتمسالن راء أي تحويالت بي، لم يتم اج2022 مارس 31منتهية في ال الل الفترةادلة. خلجدول الهرمي للقيمة العا من
 



 ا التابعة هركاتشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ( ر مدققةلمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتاإيض

  2022 مارس 31 في للفترة المنتهية
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 ةل زمي شركات استثمار في        6
 كويتي  ردينا 

 

   مارس 31

2022 

  مدققة( )غير

 سمبر دي 31

2021 

  )مدققة(

    مارس 31

2021 

 ر مدققة()غي
      

 34,657,422  34,657,422  38,620,302 الرصيد االفتتاحي

 -  3,836,000  562,606 ستثمارة االيادز

الصروح ي وهوسبيتالتح الصرو في شركةازة استثمار حي

   ينسيزيزيدر

- 

 
6,113,543 

 

- 

 -  (6,113,543)  - صروحتحويل استثمار من شركة 

 88,614  160,356  206,870 كات زميلة شرمن نتائج الي  ف صةح

 (39,040)  (33,476)  65,890 أجنبية ت تحويل عمال

 34,706,996  38,620,302  39,455,668 الختاميالرصيد 
 

 خدامحق االست تموجودا          7

 كويتي  رادين  

 اإلجمالي   أرض مستأجرة   مبنى 

      فة لالتك

 3,275,561  1,399,105  1,876,456 2021 رناي ي  1في 
 27,946,407  27,725,793  220,614 فات إضا
 (1,391,589)  (1,391,589)       - عداتمستب 
 (8,579)  (7,516)  (1,063) أجنبية يل عمالت تحو

 29,821,800  27,725,793  2,096,007 2021ديسمبر  31في 
 297,267       -  297,267 إضافات 

 701       -  701 أجنبية  تمالعحويل ت 

 30,119,768  27,725,793  2,393,975 2022 مارس 31في 
      

      االستهالك المتراكم 

 701,387  358,481  342,906 2021يناير  1في 
 4,464,417  4,173,481  290,936 للسنة المحمل 

 (370,920)  (370,920)       - مستبعدات
 (1,867)  (2,173)  306 أجنبية مالت تحويل ع

 4,793,017  4,158,869  634,148 2021 رديسمب  31في 
 1,461,530  1,386,290  75,240 للسنة  حملمال

 76,777  -  76,777 أجنبية تحويل عمالت 

 6,331,324  5,545,159  786,165 2022 مارس 31في 
      

      القيمة الدفترية 

 23,788,444  22,180,634  1,607,810 2022 مارس 31في 

 25,028,783  23,566,924  1,461,859 2021ديسمبر  31في 

 2,730,494  1,030,388  1,700,106 2021 مارس 31في 
 

 عادل مالوالنقد  النقد        8
 

 ة: تاليال لغابالمع مالمجثف لمكي احلمردفقات النقدية الن التبياي ف المدرج ادللمعا والنقديتضمن النقد 
 نار كويتي دي 

   مارس 31  سمبر يد 31    مارس 31 

 2022  2021  2021 

 )غير مدققة(  )مدققة(  دققة(غير م) 
      

 21,807  9,118  24,571 نقد في الصندوق 

 14,747,278  36,233,037  27,624,729 البنوك  دىل ابات جارية وتحت الطلب  حس 

 32,623,159  6,478,136  6,574,190 أشهر  3تى لية تصل ح أص   ققا ح است  فترات  ذاتئع  ودا 

بي  في  المعادل  والنقد  النقدية  ا النقد  التدفقات  المكثف   المرحلي ن 

 47,392,244  42,720,291  34,223,490 المجمع

 32,811,030  96,500,000  96,500,000  أشهر   3  من  كثر أل ية  صل أ استحقاق  ائع ذات فترات  ود 

 130,723,490  139,220,291  80,203,274 



 ا التابعة هركاتشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ( ر مدققةلمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتاإيض

  2022 مارس 31 في للفترة المنتهية
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 )تتمة( عادلمالالنقد والنقد         8
 

الكويتي.  لدى بن  ئعدالوا  اعدإيتم  ي   مارس   31في  ائع كما  الودلهذه    ةعليالف  لفائدةا  معدالت  تراوحتوك تجارية محلية بالدينار 

 . ياسنو (%2.15 إلى% 1.03: 2021ديسمبر  31% )2.25 لىإ% 1.75بين  ما 2022
 

 تأجير المطلوبات         9

 نار كويتيدي 

 

   مارس 31

2022 

  مدققة( )غير

 سمبر يد 31

2021 

  ققة(مد)

    مارس 31

2021 

 ر مدققة()غي
      

 181,432  5,944,052  6,034,711  متداولة

 1,594,804  17,912,659  18,094,006 ةولدامتغير 

 24,128,717  23,856,711  1,776,236 

 

 تقارير القطاعات         10
   

أإد  لغرضأقسام وظيفية    إلىعة  المجمو  تنظيمم  ت   معلومات  إلى  جلةسالم  اتالقطاع  أرباح  ندتتس  .مالهاعارة مختلف خطوط 

لى  عالموارد   عوزيمن أجل تات التشغيلية  ارالقر  خاذات عن  ؤولمسالل  ن قبتظام ما بان مراجعته  متيتي  للية االداخرة  دااإلر  تقاري

كما    التشغيل  رئساخ  وأ  أرباحس  اعلى أس  اتالقطاع  أو خسائر المجموعة. يتم تقييم أداء  أرباحب  طابقتهاوم  م أدائهيوتقي  لقطاعا

 ها: التقارير بشأنداد إع بجيالتي  لتالية  ا تالقطاعاعة مولمجا لدى  .هالجدول أدنا موضح فيهو 
 

 المتأو  اريلعقاالتطوير  و  ارات العقتأجير    ضمنوالعقارات: تت  اتءنشا اإل  ياتعمل   صالح ل  ات ءنشاشاريع ونشاط االجير 

 .لغيرا أو مجموعةلا

  تالكوي  –إن جاردن ون يلته قة المقدمة من خالل فندقيدالفنات الضيافة  دمخ نضمتت: ادقنالفعمليات . 

 تي ال  الكويتدولة  ارج  واألدوات المالية داخل وخ  األسهمومحافظ  ال  أخرى فيت  استثمارا  تضمنت:  ةالماليارات  االستثم

 .شركات متخصصةأو  موعةالمج بلن قتدار م



ا التابعة شركاتھ. وش.م.ك.عي مبانالشركة 
 

قة)  علومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدقالمإیضاحات حول
2022مارس31یة فيمنتھلارة تللف

 

14

ة) (تتم تقاریر القطاعات 10

:يیلا كمي ھمارس31ي نتھیة فالمأشھرثالثةالفترة اعات لط قالیررا تقاتمن معلوإ

ي  یتور كدینا
سمار 31یة في  المنتھر أشھثالثةلاة فتر

المجموع  موزع  غیر  ة  الی مارات الم ثتاالسادق  ملیات الفنعنشاءات والعقارات اإلیاتلعم
2022202120222021202220212022202120222021

13,764489,895448,89827,389,44224,569,320-25,675,29123,396,1041,224,256710,554ات القطاع إیرادات
(11,396,633)(13,105,768)(754,463)(1,434,943)--(1,274,178)(1,459,276)(9,367,992)(10,211,549)اتقطاع المصرفات 

14,283,67413,172,687(305,565)(945,048)13,764-(563,624)(235,020)15,463,74214,028,112ات القطاعنتائج 

ات التشغیل لدى المجموعة:عا قطبات وطلمواتدجوموليلتا جدول اعرض الی

دینار كویتي 
مارس 31مبر یسد31مارس31

202220212021
(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

دات: جووالم 
954,703,372939,680,869876,685,891عقارات والات نشاءت اإلعملیا 
134,801,6949,8772137,6118,685,396لفنادق اات ملیع

1,898,2771,898,2771,914,903االستثمارات المالیة  
6,683,6056,539,9536,648,260أخرى

1,098,086,9481,085,748,9761,003,934,450دات جو الموإجمالي 

وبات: المطل 
480,108,380466,741,292429,586,129والعقارات ات نشاءاإلعملیات 
12,701,89512,693,28811,308,013الفنادق عملیات 

1,965,5781,924,6402,077,408ىرأخ 
494,775,853481,359,220442,971,550المطلوبات إجمالي 



 ابعة ا الت.ك.ع. وشركاتهش.م مبانيلاشركة 
 

 ققة( جمعة )غير مدرحلية المكثفة الملمالية اعلومات الممات حول الإيضاح

  2022 سمار 31 ة فيالمنتهيرة للفت
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  استثماريةعقارات من  إيرادات 11
 

 تي كويدينار 
 

 ة المنتهي أشهرثالثة رة الفت

  مارس 31في 
 

2022  2021 
    

 18,278,431  20,669,188 ة ستثماريامن عقارات  إيرادات

 2,198,777  2,141,671 من خدمات راداتإي

 728,929  200,397 نريأتعاب ترتيبات من مستثم

 1,036,431  1,570,075 نات للمستثمرين  العإدمات خ

 1,064,922  887,090 رى أخ
 25,468,421  23,307,490 

     :يراداتباإلاالعتراف توقيت  

 1,064,922  894,814 نة  معي زمنية فترةي ة فمسجل إيرادات

 3,964,137  3,912,143 الوقت  على مدارة جلسم إيرادات
 

4,806,957  5,029,059 
 

 الضيافةن م راداتإي 12
 

الفند  .التجاري  "زفنيوالفي مركز "ا  4مرحلة  ال  قها فياد فنأحد  ب  افةضيالعمليات  تتعلق   ارية قالع  ايرللشركة ا  كملومق  إن 

بموجب  "(  مشغل"ال)هيلتون العالمية    شركةقبل  رئيسية من  ورة  بص  ر داتووهي شركة تابعة للمجموعة    "(المالك)"  .و.ش.ش

 .("ةراداإل )"اتفاقية 2016س طأغس 23 في خةالمؤر ةراداإلة يشروط اتفاق
 

 
 تي كوي دينار

 

 المنتهية  أشهرثالثة لفترة ا

  مارس 31ي ف

 
2022  2021 

    

 541,163  1,025,466 حجز الغرف  من  إيرادات

 111,638  136,465 ت ومرطبا ةيأغذ

 57,753  62,325   أخرى

 1,224,256  710,554 
    

     :يراداتباإلاف االعتروقيت  ت

 710,554  1,224,256 نة  عية مينزم فترةي ة فمسجل إيرادات
 

 ماريةاستث ت امصروفات عقار      13

 
 دينار كويتي 

 

 المنتهية  أشهرثالثة ترة الف

  مارس 31في 

 
2022  2021 

    

 1,468,052  1,396,837   ستخدام(حق اال موجودات إطفاءرض )مدرج ضمن أ عقد تأجير

 1,486,994  1,661,860 إصالح وصيانة

 1,907,460  2,156,195 ية  مل عموغيتش تمصروفا

 5,214,892  4,862,506 
 

 المخففةربحية السهم األساسية و      14
 

ح  المرج  المتوسط  على  األمالشركة  همي  مساب   صطريق قسمة ربح الفترة الخا  عنسية والمخففة  هم األسالسية اتحتسب ربح

ة  اسياألسزمة الحتساب ربحية السهم  مات الالعلوالمإن  .  لةممحت   ةففمخ  ةاديهم ع توجد أسالالفترة.    ة خاللالقائم  سهماأللعدد  

ة للفترة  مخففوالة  يتعديل ربحية السهم األساس  مت  .يّنة كالتاليلفترة مب ا  خاللائمة  الق  هماألسدد  على أساس المتوسط المرجح لع

 .(16ضاح )إي ية سنولاة يمومعلا يةعمالج من قبل المعتمدةمنحة س تأثير أسهم التعكلالمقدمة رنة ة والمقاالحالي



 ا التابعة هركاتشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ( ر مدققةلمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتاإيض

  2022 مارس 31 في للفترة المنتهية
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 )تتمة( والمخففةربحية السهم األساسية       14
 كويتي  دينار 

 

 شهر المنتهية أ الثالثة فترة 

  مارس 31في 

 2022  2021 
    

 13,103,643  14,517,773 األمبمساهمي الشركة ة الخاص ترالفربح 
    

 األسهم  

 1,171,399,599  1,171,399,599 ترة ل الفخالة مئاالق مهساأللعدد المرجح المتوسط  

 فلس  11.19  فلس  12.39 ساسية والمخففة األ السهم ربحية
 

 ف ذات عالقةات األطراإفصاح       15
 

ا ي  ذات مثل  الرئي مي المساه ة  عالق   ألطراف  وأع سيي ن  وموظف مجلس  ضاء  ن  ا اإلدارة  ب  إلدارة ي  وال الم العليا  لتي ا   شركات جموعة 

المعامالت ه  هذ عير  ست   روط وش  موافقة على سياساتال م  يت   ملموساً. تركة أو تأثيراً  شرة م أو يمارسون عليها سيط   اه لي ع ن  و طر يسي

 ة. من قبل إدارة المجموع 
 

 : رصدةاأل 

  : لمكثف المجمعالمرحلي ا المالي  مركز  ي بيان ال ة ف المدرج القة  أطراف ذات ع   لدى   رصدة األ   فيما يلي 
 

 
 تي  كوينار دي

 

   رسما 31

2022   

  )غير مدققــة(

 ديسمبر  31

2021 

  مدققــة()

    مارس 31

2021   

 ققــة(د)غير م

 موجودات حق االستخدام
     

 1,012,212  920,193  889,520 مكتبية ي مبان
      

      مقدًما ومدفوعاتون ينمد

 1,228,435  608,149  697,435 ين من المستأجر أخرىة مدين أرصدةو عقد تأجير

 312,411  433,824  503,928 لب طلعند اشركة زميلة من  مستحقة دةأرص

      . يحمل فائدةال  ستحقم لغبم
      

 1,084,344  967,793  973,490 لتأجير مطلوبات ا
      

      ت ممتلكات ومعدا

 14,067  461,917  - التنفيذ ال رأسمالية قيد اعم
      

      خرى أدائنة  ةصدأراريون ونون تجدائ

 1,297,782  2,183,003  2,212,739 ةواحد ةنسخالل  اقدمً م لمتإيجار مس
 

 :المعامالت 

 :لمجمعا لمكثففي بيان الدخل المرحلي ا ةدرج المعالقة راف ذات طأ معمالت معاال   فيما يلي 
 

 

 ويتي ينار كد
 

 ية تهالمن أشهر ثالثةالرة فت

  مارس 31في 
 

2022  2021 
    

 3,545,365  3,839,131   يراداتإ

 141,642  44,979 مصروفات

 182,324  192,338 خرى(أ إيراداتضمن )مدرجة  ةرأتعاب إدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا التابعة هركاتشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ( ر مدققةلمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتاإيض

  2022 مارس 31 في للفترة المنتهية
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 تمة()ت عالقة ات األطراف ذاتإفصاح       15
 

 ليا: العإلدارة ا وموظف  أة كاف م 

 :الفترةخالل  ياعلإلدارة البا ناآلخري ضاءواألعرة دامجلس اإل اء أعض أةافمك فيما يلي
 
 

 تي ويكدينار 
 

 ة يهتنملا  رأشه ثالثةالرة فت

  مارس 31في 
 

2022  2021 
    

 227,750  244,000 ألجلاصيرة اتب ومزايا أخرى قرو

 20,775  26,934 الخدمة  ايةنهمكافآت 
 

270,934  248,525 

 

اع مكتتم  أعافأماد  مجة  بمبلضاء  اإلدارة  كوي دي  550,000  غلس  ا  تينار  في  لمنتللسنة  قبلم  2021ر  بديسم  31هية   ن 

 .2022مارس  8عقد بتاريخ نمية اللعمومية السنوعية االجم عامجتا يف مينالمساه
 

 ة ويلسنماع الجمعية العمومية اجتا      16
 

ينار د  117,139,960  بمبلغ  2022  مارس  31ي  فكما    األمة  رك به والمصدر والمدفوع بالكامل للش  رأس المال المصرح  رقد

ون ينار كويتي يتكد  117,139,960:  2021سمبر  دي  31)س للسهم  فل  100ة  م بقيمهس  1,171,399,599تي ويتكون من  كوي

 هم(. فلس للس 100سهم بقيمة  1,171,399,599من 
 

  14بقيمة    نقدية  احأربزيع  على تو   2022مارس    8  خبتاري  منعقدال  في اجتماعها  نيهماة للمسعاديال  معية العموميةالج  وافقت

( من رأس ينار كويتيد  6,630,564  لغمبب  همسلللس  ف  6:  2020ديسمبر    31)  ير كويتدينا 16,399,594  مبلغبس للسهم  لف

 .2022مارس  31توزيعات األرباح هذه الحقًا للفترة المنتهية في  سدادتم  .2021ديسمبر  31في  ع كمادفوالمال الم
 

 6 عدلبم %6 سبةنبمنحة م أسه على 2022مارس  8 بتاريخ المنعقد في اجتماعها ة العادية للمساهمينيم مووافقت الجمعية الع

بإجمالي  100لكل  أسهم   )  70,283,976  قدره   عدد   سهم  لكل    6:  2021سهم  بإجمالي  100أسهم  قدره   سهم   عدد 

أسهم    66,305,637 توزيع  تم  المسجلين.  للمساهمين  المساهمين  السهم(  على  في  ل  الحقًامنحة  المنتهية  مارس    31لفترة 

2022. 
 

 مطلوبات محتملة و التزامات      17
 

إدا مستق  مصروفاتوعة  المجم  ةراعتمدت   :2021ديسمبر    31)كويتي    ناردي  351,809,033غ  بمبل   ليةبرأسمالية 

    كويتي(. ناردي 16,115,350 :2021 مارس 31كويتي و ناردي 45,579,664
 

المنم،  2022  مارس  31ي  فا  كم اجموعحت  بنكية  ناموض  ئتمانة خطابات  دينار    50,842,350  بلغبموكفالة تضامنية  ات 

   .كويتي(نار دي 8,577,273 :2021 مارس 31و يتيودينار ك 7,253,196 :2021 ديسمبر 31)كويتي  
 

  يةادلة لألدوات المالالعيمة قلا      18
 

المستحق من شركات  الرصيد من  يةالمت التتكون الموجوداية. لمالت الوباطمالمالية والت جوداة من الموالمالي تتكون األدوات 

بالقيمالاق  رواألفي    تثماراتوالمدينين واالس  لةزمي المدرجة  العادلة ممالية   يف  تاراتثمساالوائر  الخسو  أ  رباحخالل األن  ة 

الية  لماات  بتتكون المطلو  . ادلعقد الموالن  داألخرى، والنقملة  الشا  يراداتمن خالل اإللة  المدرجة بالقيمة العاد  اليةمالوراق  ألا

األخرى  م المطلوبات  والقروضغن  المتداولة  ونيوالدائ  المرابحةدائني  و  األجل  محددة  ير  التجاريين  دائنة ال  رصدةاألن 

 رى.خاأل
 

 ةمة العادلالقي
 

ا المالية المدرجة باللموجوداتم تحديد   رحلي المكثف المجمعلمالمالي ا  مركزلايان  اريخ بت  يف  عةدى المجمول  العادلةقيمة  ت 

المعلنةاألعروض    إلىع  بالرجو العادلة  ال تختلف  ال  .المصدرة  سعار  بالتقيمة  المدرجة  المالية  ورة بصة  أمطفلا  لفةكلألدوات 

 .بطبيعتها األجل ةقصيرتها ث إن أغلبيحي تريةالدف ةيمقالن ع جوهرية
 
 

 

 
 

 

 

 



 ا التابعة هركاتشوع. ..كش.م نيمباالشركة 
 

 ( ر مدققةلمكثفة المجمعة )غيالمرحلية ا المالية  تاملوالمعل وح حاتاإيض

  2022 مارس 31 في للفترة المنتهية
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 )تتمة( يةالمال ادلة لألدواتعالة ملقيا      18
 

 (مةتت)  القيمة العادلة

 تحديدها:تم  لمستويات المختلفة التيما يلي اي وفقا لطرق التقييم. فدلة عاالقيمة الالمدرجة ب ليةلماا تدواجدول التالي األل الليح
 

 ثلة.ت ممالوبامطوجودات أو ي أسواق نشطة لمف (ةلمعدال غير)لسوق المعلنة : أسعار ا1 ستوىالم 

 ة بصــورا  لــة ملحوظًــ قيمــة العادال  يــاسلق  هريةالمدخالت الجو  ى منومست  ييم التي يكون بها أقلالتقليب  اس: أ2ى  المستو

 ة.رمباشرة أو غير مباش

 ادلة غير ملحوظ.لعا ةقيمال ياسقت الجوهرية لى من المدخال مستوأقل  يكون بهالتي : أساليب التقييم ا3وى المست 
 

 
 تي كويدينار 

 
 الي جماإل  3وى تلمسا  2المستوى   1توى المس

        2022 مارس 31

دلة من  مة العاية مدرجة بالقيلق مااورفي أاستثمارات 

 80,244     -    80,244     -   رى  ة األخملاالش يراداتخالل اإل

يمة العادلة من  لقاب ةرجمدلية افي أوراق مستثمارات ا

 1,818,033  1,818,033     -       -   خسائر و الأ رباحل األخال

 
  -     80,244  1,818,033  1,898,277 

        2021ر مبيسد 31

ن  ادلة ملعدرجة بالقيمة اماق مالية استثمارات في أور

 80,244     -    80,244     -   ألخرى  الشاملة ا يراداتخالل اإل

عادلة من  يمة الالقجة بمالية مدر وراقثمارات في أتسا

 1,818,033  1,818,033     -         -   ئر خساو الأ رباحخالل األ

   -     80,244  1,818,033  1,898,277 

        2021 مارس 31

من  عادلة لا جة بالقيمةت في أوراق مالية مدرثماراستا

 1,831,794  1,831,794     -       -   ى  خراأل  ةشاملال يراداتاإلل الخ

ن  لقيمة العادلة مجة بارة مديارات في أوراق مالاستثم

 83,109     -    83,109     -   ئر او الخسا رباحاألل خال

   -     83,109  1,831,794  1,914,903 
 

 رة:الل الفتة خلداعالمن الجدول الهرمي للقيمة  3 وىستملا ركة فيحلفيما يلي ا
 

 ي ار كويتدين 

 

 ــة()غير مدقق

   مارس 31

2022    

  ــة(قق)مد

 يسمبر د 31

2021  

 قــة(دق)غير م

    مارس 31

2021   
      

 1,831,794  1,831,794  1,818,033 الفتتاحيرصيد الا

    -          -          -      مار مباع فة استثلتك

    -       (13,761)     -      ة العادل لقيمةافي  ريالتغ

 1,831,794  1,818,033  1,818,033 لختاميالرصيد ا 
 

  مجمع ليس المكثف ال  ليق الملكية المرحويان التغيرات في حقأو ب  عمجمف الثمالي المرحلي المكلر على بيان المركز اتأثيإن ال

 %. 5بنسبة غير المسعرة  لألسهملة  العاد ةميلقحديد افي تخدمة تالمس طر ذات الصلةلمخا ا اترتغيم لعديتتم ا يًا إذماد
 

جراء أي  إ  تمي  لم،  2022  مارس  31في    ةينتهالم  ةفترسابقة. خالل الليم مقارنة بالفترة االتقي  أساليب  في  رجراء أي تغيإلم يتم  

   .تبين المستويا  تاليتحو

 


