
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ع. ش.م.ك.شركة التجارة واالستثمار العقاري 

 تها التابعة اوشرك
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المالية  المعلومات  

 )غير مدققة( 

  2022 سبتمبر 30



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 إدارة إلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

   ع.العقاري ش.م.ك. واالستثمار ةرركة التجاش
 

 مقدمة
 "الشركة األم"()  .عك.ري ش.م.لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة التجارة واالستثمار العقا

إليه )يشار  التابعة  بـوشركاتها  معاً  في  ،"المجموعة"(  ا  وا  يوبيان  2022  سبتمبر  30  كما  الخسائر  أو  الشامل  دلاألرباح  خل 

أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني التغيرات في حقوق الملكية   تسعةوالثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة  المرحليين المك

  عن   هي المسؤولةم  ة الشركة األارإدن  إ  أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  تسعةوالتدفقات النقدية المرحليين المكثفين المجمعين لفترة ال

. إن  "ي لرح"التقرير المالي الم  34  إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

  عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ريب عيتنا هي التمسؤول
 

 مراجعةلنطاق ا
بمراجقل قمنا  للعت د  وفقاً  قبل    2410الدولي    رايع منا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة    مستقل ال  مراقب 
إلى الموظفين   رئيسيةالمالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة    ماتوعلة الممثل مراجعتت  عة. جارالمتعلق بمهام الم"منشأةلل

أقل  ارجإلبية وتطبيق اسحاالمالية والم  األمورعن  لين  سؤوالم المراجعة  للمراجعة. إن نطاق  التحليلية واإلجراءات األخرى  ءات 

يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة   نه الإف  لدولية وعليه،ا  قدقيتليتم وفقاً لمعايير اق الذي  التدقي  نطاق  بشكل كبير من

 أياً يتعلق بالتدقيق. ر يد فإننا ال نب ياللتدقيق. وبالتيدها في ااألمور الهامة التي يمكن تحد
 

 النتيجة
المرفقة لم يتم   المكثفة المجمعة  المرحليةن المعلومات المالية  تقاد بأجب االعاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

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

 قابية األخرى رلوا ات القانونيةب طلرير حول المتتق

المباإل المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  ارحلضافة  ما  لمكثية  مع  متفقة  المجمعة  في  فة  وارد  دفاتر  الهو 

  ة لسن  1رقم    اتكشرلفات لقانون المخا  ة إلى علمنا وجود أيدنا، لم يرد  ا واعتقانلشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمالمحاسبية ل

عديالت والت  األساسي للشركة األمام  لنظاس وعقد التأسيلأو    ،اوالتعديالت الالحقة له  التنفيذيةوالئحته  والتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً تأثيرعلى وجه قد يكون له    2022  سبتمبر  30في    يةالمنته   أشهر  تسعةال  ةفترخالل    ،الالحقة لهما أو  مكة األالشرشاط  على ن  ا

 لي.امزها المرك
 

إليه علمنا واعتو  مراجعتنا،خالل  أنه  نبين أيضاً   القانون  كاألح  اتية مخالفا وجود أيرد إلى علمن  مل  ،قادناحسبما وصل    7م  رقم 

المال  اسوأهيئة  ب  ما يتعلقفي  2010لسنة     على   2022  سبتمبر  30  في  ةالمنتهي  أشهر  تسعةالفترة  خالل    تعلقة بهمال  يماتوالتعلق 

ً يدام اً رثيأتن له وكي جه قدو  نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ى عل ا

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ  208الحسابات رقم  بيقاسجل مر

 نست ويونغ  رإ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022 أكتوبر 26
 

 الكويت 



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.ش لتجارة واالستثمار العقاريشركة ا
  فلة(ق)م

 

 

 .ةلمجمعا مكثفةية المرحلية اللمالت ااوممن هذه المعل اً جزء تشكل 10 إلى 1ات المرفقة من إليضاحإن ا
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 ( ق)غير مدق المجمعالمكثف حلي المر أو الخسائراألرباح بيان 

  2022 سبتمبر 30في ة يته لفترة المنل

  
 ي  ف ةي لمنتها أشهر الثالثة

  سبتمبر 30
 ي ف  ةيلمنتها أشهر تسعةال

 سبتمبر 30

 2021 2022 إيضاحات  
 

2022 2021 

 دينار كويتي    دينار كويتي  
 

 دينار كويتي    دينار كويتي

    
   

 951,819 973,556  إيرادات تأجير 
 

2,965,756 2,898,819 

 1,091 1,063  يل غتشات وإيراد  أخرى اتمخدإيرادات 
 

16,869 21,896 

 (95,756) (50,203)  مصروفات تشغيل عقارات 
 

(233,899) (230,813) 

     -     - 5 ةاستثماري اتربح محقق من بيع عقار
 

430,000 -     

  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 857,154 924,416  ة ستثماريت اراا قع اتإيراد صافي
 

3,178,726 2,689,902 

  ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

     -     -    للمتاجرة اتبيع عقار
 

452,220 -     

     -     -  متاجرة لل اتعقارتكلفة مبيعات 
 

(251,905) -     

  ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

     -     -  عقارات للمتاجرة  تاادي إيرصاف 
 

200,315 -     

  ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 32,580 39,776 4 ركة زميلة ائج شنت حصة في
 

128,027 103,232 

  
────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

 32,580 39,776  ثمار االست إيرادات صافي
 

128,027 103,232 

  ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 889,734 964,192  رادات التشغيليي إإجمال
 

3,507,068 2,793,134 

  

────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 (221,207) (193,130)  دارية  إمصروفات 
 

(697,818) (695,287) 

 14,298 89,169    أجنبيةتحويل عمالت   (رئسا)خأرباح 
 

171,755 (43,537) 

 3,170 51  أخرى إيرادات 
 

51 3,270 

 

 ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 685,995 ,282860  غيل  التش راداتيصافي إ
 

2,981,056 2,057,580 

       

 (252,700) (320,879)  مويل  ت  ليفتكا
 

(843,694) (754,308) 

 (32,155) (114,660)  يننديمتوقعة لمال نامتئاالخسائر  مخصص
 

(97,237) (258,888) 

  ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

العلمي  دمق تلل يتوحصة مؤسسة الك قبل رةالفت ربح

 401,140 424,743    والزكاة يةوطنال العمالة وضريبة دعم
 

2,040,125 1,044,384 

 (3,610) (3,823)  لميعلا حصة مؤسسة الكويت للتقدم
 

(18,361) (9,399) 

 (11,583) (13,945)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 

(54,863) (34,452) 

 (4,633) (5,578)   ةزكا
 

(21,945) (13,781) 

 

 ────────── ────────── 
 

────────── ────────── 

 381,314 401,397  الفترة ربح 
 

1,944,956 986,752 

  

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 

 فلس 1.03 سفل 1.08 3 ةففخملاسية واالسهم األسربحية 
 

 فلس 2.67 سفل 5.26

   

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.ش لتجارة واالستثمار العقاريشركة ا
  فلة(ق)م

 

 

 .ةلمجمعا مكثفةية المرحلية اللمالت ااوممن هذه المعل اً جزء تشكل 10 إلى 1ات المرفقة من إليضاحإن ا
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 قق( دم ير)غثف المجمع لمكمرحلي االشامل ال لدخالبيان 

  2022 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  
 ي  ف ةي لمنتها أشهر الثالثة

  برمتسب 30
 ي ف  ةيلمنتها أشهر تسعةال

 سبتمبر 30
  2022 2021  2022 2021 

 كويتي  ار دين دينار كويتي   كويتي  ار دين دينار كويتي  إيضاح  

    
   

 986,752 1,944,956  381,314 401,397  الفترة ربح 

  

────── ──────  ────── ────── 

      :أخرىشاملة )خسائر( إيرادات 

 

  

ن ياب إلى قاحال هاإعادة تصنيف  مقد يت)أو(  متي  بنود
ي المرحلي المكثف المجمع ف أو الخسائراألرباح 

    :رات الحقةفت

 

  

ناتجة من تحويل  أجنبيةعمالت  تحويلفروق 

 14,548 94,974  أجنبية عمليات 

 

179,628 (36,959) 

 ناتجة من تحويل أجنبيةفروق تحويل عمالت 

 15,594 109,408 4 أجنبية شركة زميلة

 

210,661 (43,483) 

  

────── ──────  ────── ────── 

 (80,442) 390,289  30,142 204,382    للفترة أخرىة شامل ئر(ساخ) اتإيراد

  

────── ──────  ────── ────── 

 906,310 2,335,245  411,456 605,779  الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

  

════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 ابعة.ع. وشركاتها التك.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 )مقفلة( 

 

 ثفة المجمعة.ة المكمرحليلية الماعلومات الهذه الممن  اً زءج تشكل 10 إلى 1رفقة من ت المحاضااإليإن 
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 )غير مدقق( جمعثف المي المكالمرحل لكيةق المي حقوفت  راالتغيبيان 

  2022  سبتمبر 30ي ف  لفترة المنتهيةل

 
 رأس
 ل ماال

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي 
 عام

احتياطي خيارات 
 أسهم 

احتياطي تحويل 
 أجنبية عمالت 

   يطيا احت
 نة  خزي أسهم

 أرباح 
 المجموع  ةلمرح

 دينار كويتي  ر كويتي دينا كويتي دينار  ي تير كونادي كويتي ار دين دينار كويتي  كويتي دينار  ر كويتي نايد 
         

 40,169,000 1,629,284 18,132 206,779 142,253 586,276 586,276 37,000,000   2022ناير ي 1 فيا كم

 1,944,956 1,944,956 -     - - - - - الفترة ربح

 390,289 - - 390,289 - - - - ترةفلل أخرىشاملة  إيرادات

 

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

 2,335,245 1,944,956 - 390,289 - - - - الشاملة للفترة اإليرادات اليمجإ

 (1,110,000) (1,110,000) -     - - - - - ( 7توزيعات أرباح )إيضاح 

 

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

 41,394,245 2,464,240 18,132 597,068 142,253 586,276 586,276 37,000,000  2022 سبتمبر 30كما في 

 

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

 38,727,715 469,413 18,132 244,165 142,253 426,876 426,876 37,000,000 2021يناير  1كما في 

 986,752 986,752 -     - - - - - ةالفتر ربح

 (80,442) - - (80,442) - - - - للفترة أخرىلة امش رائخس

 

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

 906,310 986,752 - (80,442) - - - - ةفترالشاملة لل تااإليراد (ئرالخسا)إجمالي 

 

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

 39,634,025 1,456,165 18,132 163,723 142,253 426,876 426,876 37,000,000    2021 سبتمبر 30كما في 

 

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

 



 

 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 )مقفلة( 

 

 مجمعة.فة الكثملية المرحلمعلومات المالية اهذه ال من اً زءكل جشت 10 إلى 1يضاحات المرفقة من اإلإن 
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 )غير مدقق(المجمع  كثفالمبيان التدفقات النقدية المرحلي 

  2022  سبتمبر 30في   ةهينتلفترة المل

 

 
 المنتهية في  أشهر تسعةال

  سبتمبر 30

 

 2022 2021 

 

 ويتي  كدينار  ي كويت ناريد ضاحات يإ

    التشغيلأنشطة 

طنية  ة الولعمالا  عمضريبة دي ولعلما دمتقيت لللكومؤسسة اة صحبل الفترة قح رب

 1,044,384 2,040,125   والزكاة

ة وضريب مؤسسة الكويت للتقدم العلمية صح لبقتعديالت لمطابقة ربح الفترة 

      :ةنقديال قاتتدفي الفا صب اةكة الوطنية والزالعمال  دعم

 258,888 97,237  نمدينيللوقعة تمالئتمان الاخسائر  مخصص

     - (200,315)  للمتاجرة اتربح محقق من بيع عقار

 (103,232) (128,027) 4 ركة زميلة حصة في نتائج ش

     - (430,000) 5 ةتثماريسا اترقاربح محقق من بيع ع

 7,992 7,641  الك استه

 77,213 84,242  للموظفين  نهاية الخدمةمكافأة  صصمخ

 754,308 843,694    لتموي تكاليف

 43,537 (171,755)     أجنبية عمالتتحويل   رئخسا (حاربأ)

  

──────── ──────── 

  

2,142,842 2,083,090 

    :غيلشتالت لوبا في موجودات ومطالتغيرات 

 (165,013) (65,904)  ون ومدفوعات مقدماً  دينم  

 17,890 (151,301)  دائنون ومصروفات مستحقة  

  

──────── ──────── 

 1,935,967 1,925,637  ن العمليات دية الناتجة مالنق التدفقات

 (2,406) (27,092)  فوعة للموظفين مد نهاية الخدمة فأةمكا

  

──────── ──────── 

 1,933,561 1,898,545  يللتشغأنشطة االتدفقات النقدية الناتجة من  يفاص

  

──────── ──────── 

    االستثمار  أنشطة

     - 452,220  للمتاجرة اترن بيع عقامتحصالت م

 135,068 136,175 4 زميلة الستثمار في شركة يلأسمااد رردمن استالت حصمت

     - 4,450,000 5 ةاستثماري اتبيع عقارت من متحصال

     - (3,508,872) 5 ةيرمااستث اتعقارفات إلى إضا

 (18,040) (21,013)  ومعدات  فات إلى ممتلكاتإضا

  

──────── ──────── 

 117,028 1,508,510  االستثمار  طةنشأجة من الناتقدية ت النالتدفقاصافي 

  

──────── ──────── 

    تمويل لاأنشطة 

 (583,094) (811,481)  ني تمويل إسالميائد سداد

 (744,493) (814,394)  ة وعمدف ليموتكاليف ت 

 (18,345) (1,097,396)  باح مدفوعةات أرتوزيع

  

──────── ──────── 

 (1,345,932) (2,723,271)  التمويل طةنشأ ية فمخدالمستلنقدية التدفقات اي صاف

  

──────── ──────── 

 704,657 683,784  في األرصدة لدى البنوك والنقد    دةياالز فيصا

 (11,919) 18,184  يةأجنب ت تحويل عمال قوري ففاص

 3,882,346 4,627,469    يناير 1 يفلبنوك والنقد األرصدة لدى ا

  

──────── ──────── 

 4,575,084 5,329,437    والنقد في نهاية الفترةك صدة لدى البنورألا

  

════════ ════════ 



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 )مقفلة( 

 غير مدققة()ة معالمج مرحلية المكثفةلية الاملات حول المعلومااحات يضإ

 2022 سبتمبر 30ي ف تهيةرة المنفي وللفت اكم
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 معلومات حول الشركة  1
   

)"الشركة   ع.ستثمار العقاري ش.م.ك.االو  عة لشركة التجارةممجالثفة  كلما  ةيلمرحلالية ات الماعلومالم  ارإصدريح بالتص  مت

التاألم"(   إلي) ابعة  وشركاتها  بـهيشار  معاً  ً فقو  2022  سبتمبر  30في  تهية  المن  أشهر  تسعةال  لفترة عة"(  "المجمو  ا  ر  لقرا  ا

 . 2022 أكتوبر 26بتاريخ  صادر ال ة الشركة األممجلس إدار
 

من قبل مساهمي الشركة األم في    2021ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    مجمعةلا ة  ليالموافقة على البيانات الما  مت

 .2022 مارس 23 اريخبتالمنعقد  ة اجتماع الجمعية العمومية السنوي
 

ال دولة  وتأسيسها  جيلها  ست  تم  ةامع  كويتيةة  هممسا  ركةهي شألم  اشركة  إن  ت 1983يل  أبر  18  بتاريخ  ويتالكفي  عمل  . 

ً وف  عةالمجمو ا حأل  قا عنوان    .إلسالميةاعة  ريلشكام  األم  لشل  المسجل  مكتبالإن    ، 13057  الصفاة،  5655و ص.ب  هركة 

   .2005سبتمبر  26 بتاريخ ةياللألوراق المم في سوق الكويت األركة تم إدراج الش ويت.الك
 

 لية: التا نشطةباأل مكة األالشر تضطلع

 ها.  ات التجارية والسكنية وتأجيرها واستئجارمع ي والمجنابملة اا وإقامادلتهت ومبراضي والعقارايع األبو اءشر 

 لكويت وخارجها.وبالغير داخل ا إدارة العقارات الخاصة بها 

 مماثلة. الً تي تزاول أعماالات كشرلابصة مالية الخااألوراق الشراء ع ويب 

 ولحساب الغير.بها احسل ةعومجمخاصة باللا اتعقارر وبناء الويتط 

 الصيان اأعمال  بلعتملة  في  نباالمقة  بما  للمجموعة  المملوكة  والعقارات  والميكانيكي  المدنية  األعمال  وأعمال   ةيذلك 

 والعقارات.  كافة المباني مةسال  الهواء بما يكفل تكييف

 خرىمارات األستث األسهم واال في مارثتساال. 
 

 وعةمجملل لمحاسبيةسات االسيا يت ف التغيراو دادأساس اإلع 2.1
 

إعداد اوملعملا  تم  المجا  ةليلماات  المكثفة  فال  أشهر  تسعةللمعة  لمرحلية  ً وف  2022  سبتمبر  30ي  منتهية  المحاسبة    قا لمعيار 

   ."ليالمرح  رير الماليق"الت 34الدولي 
 

المجمعة  المالية  المعلوماتبإعداد  ة  لمجموعا  قامت المكثفة  أسا  المرحلية  أعلى  مبدأ   أعمالها  اصلستو  اهنس  أساس  على 

هذا االفتراض.   حول  هريًاا جو شكً ثير  جوهرية قد ت  أكدعدم ت  عواملمجلس اإلدارة أنه ال توجد  ء  ضاعأ  ىيراالستمرارية.  

التشغيلي في    هاوجودمرار في  وارد كافية لالست عة لديها مجموالمبأن    معقول  هناك توقع  لقد توصلوا إلى حكم يقضي بأن 

 .المرحلية المكثفة المجمعة يةلاملا المعلوماتشهًرا من نهاية فترة  12ال تقل عن لفترة و بقريلا لتقبالمس
 

لة كام  نات ماليةيااد بعدإلالمطلوبة    صاحاتواإلفعلومات  ال تتضمن كافة المفة المجمعة  رحلية المكث الية الملما  تمامعلوإن ال

  .2021 برميسد 31 المنتهية فيموعة للسنة سنوية للمجلجمعة امال ةيللماعليها مقترنة بالبيانات ا طالعالاويجب 
 

   المجموعةبل ق  المطبقة من الجديدة  توالتفسيرات والتعديالالمعايير  2.2
 

البيانات د  دافي إع   المتبعةلتلك  جمعة مماثلة  ملا  ةفثكالمعلومات المالية المرحلية المفي إعداد   المطبقةة  السياسات المحاسبي  نإ

في  هنتلما  ةنللس  للمجموعة  السنوية  ةعمجمال  ليةاالم باستثنا2021  ربديسم   31ية  المعايير  تطبي  ء،  تسري الجديدة  ق    التي 

المبكر ألي معياقم المجموعة بت  لم.  2022يناير    1  اعتباراً من لم    .دبعر  سي  مل  ولكن  رداصر أو تعديل  ر أو تفسيالتطبيق 

 .  موعةمجلل ركز الماليأو الم المالي ءدااأل أي تأثير على هذه المعايير تطبيقينتج عن 
 

 اسية والمخففةسألا السهم ربحية  3
 

ية القائمة خالل  العاد هملعدد األسجح  المرتوسط  الفترة على المح  بر  عن طريق قسمة يةساسم األسهالة  حيرب  مبالغ  حتسبت  

الخزينة(.    اءستثن)باالفترة   المخففةحتسب  ت  أسهم  السهم  المت  فترةلاح  رب  سمةق  قطريعن   ربحية  لعد مرجال  وسطعلى  د  ح 

دارها  تم إصتي قد  هم العادية الرجح لعدد األسالمتوسط الم  ادم الخزينة( زائء أسهناستث ا)برة  تالفل  الخة  العادية القائم األسهم

السهم   ةحيبرإن  فت مخففة قائمة،  اوأد  لعدم وجودنظراً  أسهم عادية.    إلى  فةلمخفة ااألسهم العادية المحتمل  ويل كافةعند تح

 ة. ماثلالمخففة ماألساسية و



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 )مقفلة( 

 غير مدققة()ة معالمج مرحلية المكثفةلية الاملات حول المعلومااحات يضإ

 2022 سبتمبر 30ي ف تهيةرة المنفي وللفت اكم
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 ( مة)تت ةاسية والمخففسالسهم األ ربحية  3

 
 ي  ف ةي لمنتها أشهر الثالثة

  سبتمبر 30
 ي ف  ةيلمنتها أشهر تسعةال

 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 
      

 986,752 1,944,956  381,314 401,397 تي( دينار كوي)الفترة ح بر

 

     

 370,000,000 370,000,000  370,000,000 370,000,000 * (أسهم)القائمة مرجح لعدد األسهم لا طتوسمال

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 2.67 5.26  1.03 1.08 (فلس) ةة والمخففيسساالسهم األ ربحية

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 .خالل الفترةسهم الخزينة أ ير التغيرات فيثأح لترجلمسط االمتوم هس ألل مرجحلط االمتوس يراعي  *
 

يح  التصريخ  تارو  التقارير الماليةبين تاريخ    أسهم عادية أو أسهم عادية محتملةمن  تتض  أخرىعامالت  م  إجراء أي   يتم لم

   فة المجمعة.كثلمة اليلية المرحلماعلومات اهذه المب
 

  ةلية زمكشر استثمار في  4
  

 زميلة: ركة ار التالي في شمستثاال  لدى المجموعة
  كما في  الملكية ة حص  

   سبتمبر 30  
 ر ديسمب 31
  سبتمبر 30 مدققة()

  2022 2021 2021  

 رئيسية طة ال األنش  % % % يستأس د البل م الشركة س ا
      

  .م.م.بية ذدار الذهة المركش

   "المدار"()
   يةالعرب المملكة

 %24 %24 %24 دية وسعلا

جير  وتأ ءشرا بيع و

  العقاراتاستئجار و

 ضي واألرا
 

 :زميلة شركةفي  الدفترية لالستثمار يمةالق ركة فيالح ا يليفيم
 

 

   سبتمبر 30
2022 

 ديسمبر  31
2021 
 )مدققة(

  سبتمبر 30
2021 

 ي  يتكوار دين دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 8,171,714 8,171,714 8,133,453 ة السن /بداية الفترةفي 

 103,232 156,248 128,027 في النتائجحصة 

 (135,068) (173,367) (136,175) ركة زميلةالستثمار في ش ياسترداد رأسمال ت منمتحصال

 (43,483) (21,142) 210,661 جنبية أعمالت  ليل تحويتعد

 

──────── ──────── ──────── 

 8,096,395 8,133,453 8,335,966 السنة /ةترالف ةهايفي ن

 

════════ ════════ ════════ 
 

تسجيل   نتائج  لحصة  اتم  للزميلالشركة  الفي  في  ة  المنتهية  اإلد  إلىداً  تنااس  2022  سبتمبر  30فترة   في   كما  ارةحسابات 

 . 2022 سبتمبر 30
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 ريةستثماعقارات ا        5

 

   سبتمبر 30
2022 

 

 ر مبيسد 31
2021 

 (مدققة)

  سبتمبر 30
2021 

 

 تي  دينار كوي ار كويتي  دين يتي ار كودين 
    

 60,347,404 60,347,404 60,612,161 نة الس /ترةفي بداية الف

     - 74,206 3,508,872 إضافات 

     -     - (4,020,000) * استبعاد

     - 230,351     - ات استثمارية  عقارل  دلةة العايمالقتغير في ال

 (84,749) (39,800) 409,517 ة جنبيأتحويل عمالت ( رئخسا)ح اربأصافي 

 

───────── ───────── ───────── 

 60,262,655 60,612,161 60,510,550 السنة /ةفي نهاية الفتر

 

════════ ════════ ════════ 
 

الي إجم  لقاءدينار كويتي    4,020,000  قدرها  بقيمة دفترية  ة ستثمارياال  اترعقابعض الة ببيع  موع، قامت المجترة* خالل الف

 دينار كويتي. 430,000 البيع بمبلغدينار كويتي مما نتج عنه ربح محقق من  4,450,000قدره مقابل 
 

في   االحت،  2022  سبتمبر  30كما  بتم  الفاظ  )  4,450,000بلغ  بمة  ماريستثاالت  عقارابعض  كويتي  بر  ديسم  31دينار 

و  دينار  4,450,000:  2021 بيتوكنار  دي  4,250,000  :2021  سبتمبر  30كويتي  آخر  طرف  باسم    ةاتفاقي  موجبي( 

 (.6إجارة )إيضاح 
 

  : 2021سمبر  دي  31ويتي )نار كدي  32,005,000ستثمارية بمبلغ  االعقارات  بعض ال  رهن  ، تم2022  سبتمبر  30في    اكم

كويتي  دينا  32,005,000 كويتيدي  31,953,000  :2021  سبتمبر  30ور  كضمان  نار  ام(  بلغ بممرابحة  قية  تفاقابل 

ينار د  25,250,000  :2021  سبتمبر  30و  يدينار كويت  24,750,000:  2021  سمبردي  31دينار كويتي )  24,550,000

   (.6( )إيضاح كويتي 
 

االستثملعقاا  تقييمات  إجراءتم   اثن  2021  يسمبرد  31ي  ف  حليةالم  اريةرات  قبل   تقلين مسال  يندممعتالقيمين  مالين من  من 

.  االتي يتم تقييمهرية  وفئات العقارات االستثماقع  موابة  الخبريتمتعون بصلة وذات  و  هاترف بمع   نيةمهمؤهالت    ملديه  نالذي

الق تحديد  العاتم  عيمة  القدلة  أساس  التقييمي لى  بين  من  األقل  طرين  يمة  ابواسطة  رسملة  وبإليرادقة  للعقارات ات.  النسبة 

 ادات. يرإلالة رسمارات بواسطة طريقة لعقذه ايم هي معة قام بتقحسن الس دممعت  قبل مقيمتقييم من لااء ، تم إجربيةجنألا
 

 .10يضاح إ ستثمارية ضمنت االلقة بالعقاراللقيمة العادلة المتعالهرمي ل  لجدوحات ااإفصعرض  تم
 

 مي نو تمويل إسالدائ  6

 اإلجمالي  مرابحة  تورق ة إجار  

 دينار كويتي  ي دينار كويت تي ينار كودي  يتيودينار ك 

      2022 سبتمبر 30

 39,318,229 31,359,764 4,477,317 3,481,148 جمل المبلغم

 (7,721,506) (6,809,764) (394,801) (516,941) ؤجلقصاً: ربح منا
 

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

 

2,964,207 4,082,516 24,550,000 31,596,723 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

     مدققة()  2021 سمبردي 31

  37,456,797   29,322,846   4,560,745   3,573,206  جمل المبلغم

 (5,156,233)  (4,385,695)  (296,792)  (473,746)  ناقصاً: ربح مؤجل
 

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

 

 3,099,460   4,263,953   24,937,151   32,300,564  

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

      2021  سبتمبر 30

  37,989,111   29,822,846   4,566,795  3,599,470 مبلغلجمل ام

  (5,382,564)  (4,572,846)  (309,390) (500,328) لناقصاً: ربح مؤج
 

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

 

3,099,142  4,257,405   25,250,000   32,606,547  

 

════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ة( )تتم الميويل إسدائنو تم 6
 

الحصول  ت ال  ودائن  لمثي تم  تسهيالت  اإلسالمي  إسال  من  اعليهمويل  مالية  و مؤسسات    بنسبة بح  معدل رمتوسط  مل  تحمية 

 (%3.25  إلى%  1.5:  2021  سبتمبر  30و  %3.25  إلى%  1.5:  2021ديسمبر    31% )3.25  إلى%  1.5  مناوح  تتر

تستحق بصورة رئيسية  مي  ل اإلساللتمويا  يئنداأرصدة  إن    المركزي.  الكويتالمعلن من قبل بنك  خصم  المعدل    ا فوق سنويً 

 . فة المجمعةثكالمرحلية الم ماليةللمعلومات ااريخ تا من واتسن 8 إلىبين سنة واحدة ا  فترة تتراوح م خالل
 

في   : 2021ديسمبر    31)تي  ويكار  دين  2,940,862غ  بمبل  اإلجارة  ينئداصدة  أر  تكان،  2022  سبتمبر  30كما 

بلغ  بمستثمارية  ارات  عقامقابل  ضمان  مكفولة ب  دينار كويتي(  3,095,644  :2021  سبتمبر  30ويتي ونار كدي  3,095,644

كويدي  4,450,000  ينارد  4,250,000  :2021  سبتمبر  30و  كويتي  ناردي  4,450,000  :2021بر  ديسم  31)تي  نار 

 (. 5ح )إيضا تي(كوي
 

فيكم )  24,550,000بمبلغ  لمرابحة  ا  يئنادأرصدة  نت  كا  ،2022  سبتمبر  30  ا  كويتي  :  2021ديسمبر    31دينار 

 ةارياستثمعقارات  مقابل    مانمكفولة بض  (يتيكو  دينار  25,250,000  :2021  سبتمبر  30و  ويتيدينار ك  24,750,000

 31,953,000  :2021  سبتمبر  30وار كويتي  دين  32,005,000:  2021بر  يسم د  31ينار كويتي )د   32,005,000بمبلغ  

 (. 5( )إيضاح كويتي دينار
 

 رأس المال       7
 

سهًما    370,000,000من    م، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة األ2022  سبتمبر  30في  

  سداد سهم. يتم  للفلس    100بقيمة    ا( سهمً   370,000,000:  2021  سبتمبر  30و  سهًما   370,000,000:  2021ديسمبر    31)

 جميع األسهم نقدًا.
 

للسنة    المجمعةالبيانات المالية    2022مارس    23  بتاريخلشركة األم المنعقدة  لمساهمي ااعتمدت الجمعية العمومية السنوية  

فلس للسهم الواحد بمبلغ   3  بقيمة  قديةاح نأرب  وية على توزيعت الجمعية العمومية السن. وافق2021بر  سمدي  31المنتهية في  

 : ال شيء(. 2020)  2021ديسمبر  31 في دينار كويتي للسنة المنتهية 1,110,000
 

 مالت مع أطراف ذات عالقةاعم       8
 

هذه   المعتمثل  وأعضاء مجمين  المساه  معامالت  تلك  اإلالرئيسين  اإلدومو  ينيذي التنفوالمسؤولين    ارةدلس  ااظفي   عليالرة 

عليها أو    نيسيطرو  لتيا أو اين الرئيسيين لهالكالم  لونيمث  لتياات  شركالو  األولىالدرجة  ن  هم موأفراد عائالت  مجموعةلاب

 ً ملموسا تأثيراً  السي ضمن  لمجموعة  ا  تجريهاالتي  ،  يمارسون عليها  األعمال  ط وشرو  اساتعلى سي  الموافقة تم  ي.  ياد عاق 

   . األمركة الش إدارةت من قبل معامالهذه الر سعيت
 

    :المجمع مكثفال حليلمرا أو الخسائراح ألرببيان ادرجة في المقة راف ذات عالأط معت  المعامال فيما يلي
 

 

 ي  ف ةي لمنتها أشهر الثالثة
  سبتمبر 30

 ي ف  ةيلمنتها أشهر تسعةال
 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 

 ويتي  كار ندي ويتي دينار ك  ويتي  كنار دي دينار كويتي  
      

 (49,512) 242,012  18,349 126,080   ةجنبيأت العميل تحو وقرف

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

في بيان    دينار كويتي(   49,512  بمبلغ  خسارة:  2021  سبتمبر  30ار كويتي )دين  242,012  لغبمب  ربحالمجموعة    سجلت

الخسائراح  األرب المجل االمرحلي    أو  السعلريا ا  عملة   صرف   عارسأ  في   قلبالت  تيجةنمع  مكثف  فودل  يتعي  باليما  بالغ ملق 

  114,607,396  :2021  سبتمبر  30لاير سعودي )  115,352,536  لغة بمبللمجموع  تابعةال  الشركات  حدى إحقة من  المست

 لاير سعودي(. 
 

  ت ومامعليخ التار  في  كما  معالمج  مكثفمرحلي الالكز المالي  المربيان  ة في  ق عال  أطراف ذاتى  يد لدراج أي رصلم يتم إد

 عة.مجمالفة حلية المكثالمر المالية
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 )تتمة( مالت مع أطراف ذات عالقةاعم 8
 

 اإلدارة العليا:  وظفوم

تخطيط    مسؤوليةوديهم صالحية ذين لالإلدارة اب يينالرئيس ءعضااألمجلس اإلدارة و من أعضاء ياإلدارة العلو اظفمو  تألفي

 يلي:ا ما كاإلدارة العليي ة بموظفمالت واألرصدة المتعلقعالمقيمة ا  جماليكان إ موعة.جمال ةنشطاقبة أومريه توجو
 

 

 ي  ف ةي لمنتها أشهر الثالثة
  سبتمبر 30

 ي ف  ةيلمنتها أشهر تسعةال
 سبتمبر 30

 2022 2021  2022 2021 

 ينار كويتي  د دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

 228,150 230,150  76,050 77,550 جل  األ يرة  صق   أخرى ا  ي مزا و   بروات 

 44,961 56,573  15,152 15,373 ن وظفي لم ة ل لخدم أة نهاية ا مكاف 
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 92,923 91,202  286,723 273,111 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 

 



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 ة( مقفل)

  ةية المكثفة المجمعحلة المريات الماللوميضاحات حول المعإ

 2022 سبتمبر 30 في نتهيةلما رةفي وللفت كما
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 ات  معلومات القطاع 9
 

 ي: ارير حولهما كما يلإعداد تق جبتشغيل ي ياعقط يهالدجد يووا، لديهتجات والخدمات المن  نادًا إلىاستال ات أعمحدو إلى جموعةلمم أعمال اتنقس ،ارةدإلا اضغرأل
 

 بهاقة لالمتع خرىة األريقاعاللخدمات ا ميقدتي ول العاداعممن سياق األرض بيعها ضت بغاراوير العقتطأو  ءانت وبالستثمار والمتاجرة في العقاراا تتضمن: اتإدارة العقار . 

 لدى المجموعة. اديق مالية وعقارية وإدارة متطلبات السيولةصن اركة فيالمش تتضمن: اتستثمارإدارة اال 

 تاثمارستاالو عقاراتبخالف أنشطة ال خرىاأل األنشطة منتتض: أخرى. 
 

 

 في  يةالمنته أشهر تسعةال
   2022 سبتمبر 30

 

 في   ةهيمنتلا هرأش تسعةال
 2021 سبتمبر 30

 

 ة نشط أ
 ت لعقاراا

 أنشطة 
 مجموع ال أخرى ات ثماراالست

 

 ة أنشط 
 العقارات 

 أنشطة 
 المجموع  أخرى ات راالستثما

 
 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي ويتيكار دين

 
 كويتي دينار  يتي نار كويد تي ويكر دينا يتي دينار كو

 
    

 
    

 3,178,726     - - 3,178,726 ةتثماريسا تاراقع إيراداتي صاف
 

2,689,902 -     -     2,689,902 

 200,315     - - 200,315 للمتاجرة  اتراقع إيراداتي صاف
 

-     -     -     -     

 128,027     - 128,027 - استثمار إيراداتي صاف
 

-     103,232 -     103,232 

 (697,818)     - - (697,818) رية إدات وفامصر
 

(695,287) -       -     (695,287) 

 171,755 171,755 - - بية أجن التعم تحويل(  رئاسخ) حاربأ
 

-     -       (43,537) (43,537) 

 51 51 - - أخرى  تإيرادا
 

 -       3,270 3,270 

 (843,694)     - - (843,694) تكاليف تمويل 
 

(754,308) -       -     (754,308) 

 (97,237)     - - (97,237) نينمديللعة متوق لامان ئتاال ئرخسا صصمخ
 

(258,888) -       -     (258,888) 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  

 (95,169) (95,169) - - والزكاة طنية لعمالة الوا
 

-     -     (57,632) (57,632) 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 1,944,956 76,637 128,027 1,740,292   رةالفتخسارة( )ربح 
 

981,419 103,232 (97,899) 986,752 
 

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

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 
 2021 ربتمبس 30  قة( )مدق 2021ر ديسمب 31    2022 سبتمبر 30

 

 شطة أن
 ارات العق 

 طة  أنش 
  المجموع  أخرى ات االستثمار

 أنشطة 
 ارات عقال 

 أنشطة  
  مجموع ال أخرى ات االستثمار

 نشطة أ
 ارات قالع 

 ة  نشط أ
 ع والمجم خرىأ ات رالستثماا

 
 ويتي دينار ك نار كويتي دي دينار كويتي  تي يدينار كو  ويتي دينار ك تي كوي دينار دينار كويتي  ي ينار كويتد  ييتدينار كو نار كويتيدي تيكويدينار  دينار كويتي

               

 74,127,160 22,870 8,096,395 66,007,895   74,487,881   15,056   8,133,453   66,339,372   75,027,405 28,428 8,335,966 66,663,011 الموجودات  ي إجمال

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

 34,493,135 1,033,047     - 33,460,088   34,318,881   1,045,087       -   33,273,794   33,633,160 1,102,237     - 32,530,923 إجمالي المطلوبات 

 

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



 ابعةك.ع. وشركاتها الت.م.لتجارة واالستثمار العقاري ششركة ا
 لة( )مقف

  ةمجمعلا ية المكثفةالية المرحلات الملومعمل الت حوإيضاحا      

 2022 سبتمبر 30 في هيةالمنت وللفترةفي  كما       
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   لعادلة ا قياس القيمة 10
 

إدر ا تم  االستثماج  العادلةبالق  اريةلعقارات  والمطليمة  المالية  للموجودات  بالنسبة   لفة بالتكدرجة  لما  خرىاأل  الية الم  باتو. 

المطلوبات ذات  ألن معظم هذه الموجودات و  نظراً العادلة  ا  رية عن قيمتهوهج  ةصورختلف بة ال تفتريالد  لقيمةن اإأة، فلمطفا

 . السوقب أسعار الفائدةفي ة حركال  إلىداً استنا فور ا على العادة تسعيرهرة األجل أو يتم إصياستحقاق ق فترة
 

 ادلة ة العلقيملرمي اله الجدول

ت يتملا  اتمطلوبات والدلموجوا  ةفيف كاصن يتم  قي  احصفاإل و  أ  تسجيل  تي  الماليةلافي    لعادلةامتها  عن  المرحلية   معلومات 

ية لقياس القيمة العادلة  الجوهر  خالتى من المدمستو  اقل  إلىة استنادا  مي للقيمة العادلرلهول اضمن الجد  ةكثفة المجمعالم

 ي: لككل، كما ي
 

 و ات المطابقة؛ وبلمطلأو اودات لموجل  شطةي األسواق النفدلة( المع )غير لنة المع عاراألس 1ستوى الم 

 بصورة  إما  ة العادلة ملحوًظاهمية لقياس القيمألذي ا  ى للمدخالتها أقل مستوفي التقييم والتي يكونساليب أ 2مستوى لا

 و  مباشرة؛أو غير شرة مبا

   التقييم    3المستوى فيهيكو  لتي اأساليب  أقلن  للممستو  ا  ذدخ ى  ال  هميةاأل  يالت  القيمة  غيلمسجل ا  ادلةعلقياس  ر ة 

   ظ.ولحم
 

 لعادلة. االقيمة  اتقياس من 3ى المستوة بواسطة للمجموعة ثماريست االارات م العقتم تقييي
 

تم    .دلةعاالقيمة ال  اتقياسمن    3  وى ستومن الم  إلىأي تحويالت    يتم إجراءلم  ،  2022  سبتمبر  30في    ترة المنتهيةخالل الف

 .5إيضاح في  3ى توسلملي والختامتاحي الفتامبلغ ال ابقةمط عرض
 


