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 المجمعة  المكثفةالمالية المرحلية  المعلومات تقرير المراجعة حول 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس  

 ع. شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. 
 

 مقدمة 
ا هكاتالمرفق لشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشرلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع  

به لفترتي  المتعلق المجمع المكثف الشامل المرحليالدخل  وبيان  ، 2022 يوليو 31المجموعة"( كما في "بـ ا معاً التابعة )يشار إليه

وال أشهر  وبيان  تسعةالثالثة  التاريخ،  بذلك  المنتهيتين  المك  يأشهر  المرحليين  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  ين  فثالتغيرات 

التعلقين  المعين  مج الم التاريخ. إن إدارة الشر  تسعةبه لفترة  كة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات  أشهر المنتهية بذلك 

تعبير الي  . إن مسؤوليتنا هالتقرير المالي المرحلي:  34المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

 عة. الية المرحلية المكثفة المجمومات الممعلنا لهذه الت عج اعن نتيجة مر
 

 نطاق المراجعة
الدول  للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية    2410ي  لقد  المعلومات  قبل  "مراجعة  من  المنفذة  المستق  مراقبالمرحلية  ل الحسابات 

المراجعة.    "للمنشأة بمهام  اتوجي  على  يةلحرملاالمالية  مات  علولما  مراجعة  تشتملالمتعلق  بصفة  الستفساره  إلى    رئيسيةات 

المس اإلجراءاتؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق   التحليلية  ولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا لحصول على تأكيده، فإنه ال يمكننا اليوعالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية  نطاق من بشكل جوهري المراجعة أقل

 علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.  لىع
  

 النتيجة 
يتم  المرفقة لم    المجمعة   المكثفةوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

 . 34جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   ، منإعدادها 
  

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

اباإل المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  وارد    المجمعة   المكثفةحلية  لمرضافة  هو  ما  مع  تر دفا الفي  متفقة 

ل المحا  إليه علمنا واعتقادنا حسبما وو.  األم  لشركةسبية  أيلم    ،صل  لسنة   1  رقملقانون الشركات  مخالفات    ةيرد إلى علمنا وجود 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلن لولعقد التأسيس أو  ،والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية والئحتهوالتعديالت الالحقة له  2016

 أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة اً مادي اً د يكون له تأثيرعلى وجه ق 2022 يوليو 31 فيتهية نالم شهرأ تسعةال
 

أنبن  7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي،  ادنا تق نا واعما وصل إليه علمحسبو،  مراجعتنا ه خالل  ين أيضـاً 

على وجه قد   2022  يوليو  31أشهر المنتهية في    تسعةال فترة  ل  ة به خاللقتعالم  تا لتعليموايئة أسواق المال  بشأن ه  2010لسنة  

 أو مركزها المالي.األم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأ وكي

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي 

 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022 سبتمبر 12
 

 تيلكوا



 

 التابعة  .ع. وشركاتهاقارية ش.م.كعلشركة اإلنماء ا
 

 

 

 ة. جمعثفة المرحلية المكالممالية ن هذه المعلومات التشكل جزًءا م 14 إلى 1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الشامل بيان الدخل 

 2022 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر ال أشه   الثالثة

  يوليو  31
 منتهية في ر الشهأ تسعة ال

 يوليو  31

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي    إيضاح  

       يرادات اإل

 5,565,488 4,468,017  1,747,583 1,309,561  من خدمات مقدمة  إيرادات

 1,539,368 1,415,777  520,868 457,482  من أنشطة عقارية إيرادات

 894,834 1,376,640  98,160 174,124  من عقود إنشاءات  إيرادات

  

─────── ───────  ─────── ─────── 
  1,941,167 2,366,611  7,260,434 7,999,690 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

       يرادات اإل  ةلفتك

 4,585,743 3,393,806  1,506,174 905,085  تكلفة خدمات مقدمة 

 363,063 298,956  99,037 103,259  أنشطة عقارية  تكلفة

 1,259,864 2,499,510  223,516 272,824  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,281,168 1,828,727  6,192,272 6,208,670 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,791,020 1,068,162  537,884 659,999  مجمل الربح 

       

 (93,858) 123,680  34,890 111,320   متوقعةالئتمان الخسائر ا( مخصص) در

 (839,405) (927,923)  (249,268) (302,360)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 857,757 263,919  323,506 468,959  الربح من العمليات 

       

 47,769 (14,748)  14,761 22,294  استثمار ( خسائر) إيراداتصافي 

 89,437 26,701  9,271 1,793  أخرى  إيرادات

 (188,953) (216,391)  (57,514) (98,960)  ابحة مري ئن دال تكاليف تمويل

 (174,555) (116,097)  (57,271) (35,714)  تأجير  كاليف تمويل لمطلوباتت

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

دعم  (  خسارة )ربح   ضريبة  مخصص  قبل  الفترة 

 631,455 (56,616)  232,753 358,372                العمالة الوطنية والزكاة

       

 (16,493)     -  (3,648)     -  وطنية مالة العال دعمة يبرض

 (6,597)     -  (1,459)     -  الزكاة 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 608,365 (56,616)  227,646 358,372  الفترة( خسارة)ربح  

  

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

 فلس  1.35 فلس  (0.13)  فلس   0.51 فلس  0.80 5 ففةة والمخيالسهم األساس( خسارة) بحية ر

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

     - (296)      - (296)  ملة أخرىاشئر خسا

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 608,365 (56,912)  227,646 358,076  ( الشاملة للفترة  ئر)الخسادات  يراإجمالي اإل

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 





  

 التابعة .ع. وشركاتها عقارية ش.م.كماء الشركة اإلن
 

 

 

 المجمعة. ية المكثفة لعلومات المالية المرحالم من هذه اتشكل جزءً  14 إلى 1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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 ق(مدق رمع )غيف المج المكث المرحلي كيةالملق وقبيان التغيرات في ح 

   2022 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 

 رأس  
 ال م ال

 عالوة  
 إصدار أسهم

 ي  طاحتيا
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

  التغيرات   احتياطي
ال في    قيم المتراكمة 

 العادلة 
 خسائر  
 المجموع  متراكمة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك ر كويتي نادي ي يتوكدينار   دينار كويتي  
        

 41,086,828 (8,904,403) (3,623,850)     - 8,384,971 176,642 45,053,468 ق( )مدق  2021نوفمبر  1كما في 

 (56,616) (56,616)     -     -     -     -     - لفترة ا ةرا سخ 

 (296)     - (296)     -     -     -     - للفترة  أخرىشاملة  ائرسخ 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (56,912) (56,616) (296)     -     -     -     - ترة الشاملة للف  الخسائرمالي ج إ

     - 8,561,613     -     - (8,384,971) (176,642)     - (14إيضاح )متراكمة السائر خ الفاء إط

ن خالل مادلة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة الع ربحتحويل 

     - 667 (667)     -     -     -     - مرحلة الح ربا األى إلى خراألشاملة اليرادات اإل

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

 41,029,916 (398,739) (3,624,813)     -     -     - 45,053,468 2022 يوليو 31في ا كم

 

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

 43,661,195 (11,351,344) (3,082,215) 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(   2020نوفمبر  1 فيكما 

 608,365 608,365     -     -     -     -     - الفترة   ربح

 

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

 608,365 608,365     -     -     -     -     - لشاملة للفترة ا اإليرادات إجمالي

     - 4,479,673     - (4,479,673)     -     -     - (14يضاح مة )إاكرت إطفاء الخسائر الم
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 44,269,560 (6,263,306) (3,082,215)     - 8,384,971 176,642 45,053,468   2021 يوليو 31كما في 

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

 



 

 التابعة عقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها كة اإلنماء الشر
 

 

 كثفة المجمعة. الية المرحلية الممال معلوماتلهذه ا  ا منتشكل جزءً  14 إلى 1من رفقة المات يضاحإن اإل
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 مجمع )غير مدقق( ف الحلي المكثمرلادية نقالفقات ان التديب

 2022 يوليو 31للفترة المنتهية في 

  

 منتهية في ر الشهأ تسعة ال
 يوليو  31

  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  اح ضإي 
    

   شغيل لتا ةشطأن
   

 631,455 (56,616)  ة الوطنية والزكاة العمال مالفترة قبل مخصص ضريبة دع ربح (ارةسخ ) 
    بصافي التدفقات النقدية:  الفترةربح  )خسارة( ت غير نقدية لمطابقةتعديال

 1,336,044 1,339,838  وموجودات حق االستخدام  ممتلكات ومنشآت ومعدات استهالك   
 (4,040) (7,497)  معدات و آت بيع ممتلكات ومنشمن ربح   
 (47,769) 14,748   استثمار  (داتار يإ) رائسخ  فيا ص  

 93,858 (123,680)  وقعة الئتمان المتمخصص خسائر ا)رد( 
 193,534 144,180  لخدمة للموظفين امخصص مكافأة نهاية   
 188,953 216,391  لدائني مرابحة مويل تكاليف ت  
 25,820 54,247  (فة أنشطة عقاريةلكت ضمن)مدرجة حة ويل لدائني مراب تكاليف تم 
 174,555 116,097  تأجير تمويل لمطلوبات  ليفتكا  

  

─────── ─────── 
  1,697,708 2,592,410 

    امل: علاس المال أرات في التغير 
 4,650 6,950  مخزون  
     - 2,722  ائرالعادلة من خالل األرباح أو الخس درجة بالقيمةموجودات مالية م   

 104,295 556,319  موجودات عقود   
 (22,080) (525,189)  ات عقود مطلوب  
 1,614,519 3,632,037    أخرىون وموجودات ينمد  
 (1,683,947) (2,704,225)  أخرىبات ن ومطلووائند  

  

─────── ─────── 
 2,609,847 2,666,322  عمليات ة من الية الناتج التدفقات النقد

 (259,121) (575,077)  دفوعةمللموظفين  مكافأة نهاية الخدمة
  

─────── ─────── 
 2,350,726 2,091,245  نقدية الناتجة من أنشطة التشغيل الت دفقا الت صافي

  

─────── ─────── 
    ار  أنشطة االستثم 

 (791) (21,132)  ت ومعدات ممتلكات ومنشآ  إلىإضافات 
 13,485 7,500  ممتلكات ومنشآت ومعدات   من بيع تمتحصال
 46,799 51,405    تثماريةع اسودائمن  تلممسربح 

ا بالقيمة  مدرجة  مالية  موجودات  بيع  من  خالل  متحصالت  من  شاملة اليرادات  اإللعادلة 
     - 864  خرى األ

  

─────── ─────── 
 59,493 38,637  ستثمار اال ن أنشطةناتجة ملنقدية الصافي التدفقات ا

  

─────── ─────── 
    تمويل  ل أنشطة ا

 (27,544,920) (18,710,343)  مرابحة  وندائالمحصل من 
 25,564,182 23,004,921  مرابحة وندائ المدفوع من

 (177,877) (223,215)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (1,185,334) (735,332)  رأجيتمطلوبات سداد 

-  

─────── ─────── 
 (3,343,949) 3,336,031    ل  أنشطة التموي (دمة فيخ المست) الناتجة من النقديةلتدفقات اي صاف 

  

─────── ─────── 
 (933,730) 5,465,913  في النقد والنقد المعادل  ( قصالن) الزيادة فيصا

 8,343,850 6,734,756  نوفمبر 1في كما النقد والنقد المعادل 
  ─────── ─────── 

 7,410,120 12,200,669 7 يوليو    31في  كما عادللنقد المالنقد وا
  ══════ ══════ 



 التابعة ش.م.ك.ع. وشركاتها عقارية ء الاشركة اإلنم
 

 قة( غير مدق)المجمعة  ثفةة المكات المالية المرحليات حول المعلومإيضاح 
 2022 يوليو 31 يفوللفترة المنتهية  فيكما 
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 الشركة  حول  معلومات  1
 

التصريح   المرح بإصدار  تم  المالية  المكثفةالمعلومات  )"الشركة    ةرك شل  لمجمعةا  لية  ش.م.ك.ع.  العقارية  "(  مألااإلنماء 

)يشا الت  كاتها وشر إليهابعة  بـر  لقرار    2022  يوليو   31المنتهية في    أشهر  تسعة الة  لفتر"المجموعة"(    ا معاً   إدارة   لسمج وفقاً 

 .2022 سبتمبر 12 يخاربت األمالشركة 
  

  أسهمها و  1993س  أغسط  15  بتاريخالكويت    دولة   فيا  هسيسها وتأ تسجيل  مة تمشركة مساهمة كويتية عا ي  ه  األمة  لشركإن ا

وهو  الكبرى"(،    األمكة  الشريل الكويتي ش.م.ك.ع. )"يت التموتابعة لبهي شركة   األمالشركة  إن  الكويت.  ة  رصبوي  فمدرجة  

 ويت. الك بورصةيت وأسهمه مدرجة في كولا دولة  سالمي مسجل فيإ بنك
 

ابمما   األمالشركة  لع  تضط تتضمنها وخارج   الكويتدولة  داخل    يةارقالع  نشطةألرسة  للشرالعقار  نشطةاأل  .  القيام   األمكة  ية 

العقارييذ  فنتو  بانيالم  نشاء إل  عقودًا  األمالشركة    تنفذلعقارات.  لصيانة  الو  دارةاإلو  اوالتالمق  مالعأ ب لتجارية وا  ةالمشاريع 

ووالس والصناعية  السياحيكنية  والمشاريع  لراسلحا  مالعأ بالقيام    كذلكة  ونقل  العامة    نيبا ملة  ن معادوال  والاألموالخاصة 

  قطري  عن  والاألماستغالل فوائض    يتم .  مواد البناءتوفير  و  لكهربائيةكانيكية وار المييا لغا  صيانة قطع  إلىباإلضافة  الثمينة،  

خل  اء داسون  يخصصاء مترطريق مدتدار عن  تي  لاسهم  األو عقارات  ال  فظحا ومسهم  األستثمارات في  اال  يف  مباشرة  استثمارها 

 ة. ميالاإلسوفقاً ألحكام الشريعة  نشطة األ كافة ممارسة تميالكويت أو خارجها. دولة 
 

 . الكويت ،ثانيل والواألو ينالميزان  طابق نماء،ج اإل د هللا المبارك، برع عبالمسجل في شار األمالشركة  مكتب يقع 
 

 إلعداد  أساس ا 2
 

وفقاً لمعيار   2022  يوليو  31تهية في  نملا  أشهر  تسعةالترة  جموعة لف ملكثفة المجمعة لعداد المعلومات المالية المرحلية المم إت

  ."المرحلي  رير الماليالتق" 34حاسبة الدولي الم
 

الموجودات العقارات االستثمارية واء  تثن باسريخية  لفة التا تكال  ساسى ألعة المكثفة المجمعة  ت المالية المرحليلمعلوما داد اإع  مت

ا بالقيمةالمالية  من    لمدرجة  االشام  تدايرااإل  خاللالعادلة  المدر  خرىأللة  المالية  بالقيوالموجودات  العجة  خالل م  ادلةمة  ن 

  للقيمة العادلة.قاً وفقياسها  مت تيال رئ الخسا  رباح أواأل
 

 .األم لرئيسية للشركةويتي الذي يمثل أيًضا العملة اجمعة بالدينار الكرحلية المكثفة الملما اليةالم تتم عرض المعلوما 
 

معة  مج الة  ماليلابيانات  الالالزمة في    تحا فصا مات واإلمعلوال  افةمعة ال تتضمن كفة المج ة المكثرحليلما  يةالات الممعلومإن ال

السنوية    ا مقترنة بالبيانات المالية المجمعةاالطالع عليهالية وينبغي  رير الم للتقا   وليةدوفقاً للمعايير ال  تي تم إعدادها الية  سنوال

المعوللمجم للسنة  في  ة  وتر2021وبر  كتأ  31نتهية  قد   األم ة  الشرك  إدارةى  .  إدر  أنه  كافةتم  من    يالتعدلتا  اج  تتكون  التي 

 بر ضرورية لعرض عادل.  كررة والتي تعتدية المتلعا ت اا حقاقتساال
 

ن في    أشهر   تسعةاللفترة  لتشغيل  ا  تائجإن  بالضر  2022  يوليو   31المنتهية  تعبر  النتائجال  عن  توقع   ورة  يمكن  للسنة  التي  ها 

تنته ة  ليلما ا فالتي  ل2022أكتوبر    31  يي  مال  ع علىالطال.  المزيد  الرجوع  ،  يلاص تفن  اا البيان   إلىيرجى  اللما ت  مجمعة لية 

 . 2021أكتوبر  31ة في نتهيمالمتعلقة بها للسنة ال واإلفصاحات
 

لفترة المنتهية اربح  ولكن ليس لها أي تأثير على    ،الحاليةدة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة  إعا تم  

تم إجراء إعادة التصنيف هذه لتحسين جودة  .  2021يوليو    31لملكية كما في  حقوق ا  إجمالي  لىع  ، أو 2021يوليو    31  في

 . المعروضةات مالمعلو
 

 ة عمجموال  قبل نة مالمطبقت والتعديال  والتفسيرات يدة الجد يير المعا         3
 

تلك المتبعة ماثلة لم  المجمعة  في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة  المطبقةالسياسات المحاسبية وطرق االحتساب    إن

البيانات الما ي إعف جديدة  المعايير  الباستثناء تطبيق    ، 2021أكتوبر    31سنة المنتهية في  للية المجمعة السنوية للمجموعة لداد 

 . ولكن لم يسر بعد  ،صدر. ولم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر 2021نوفمبر  1سارية اعتباًرا من ال
 

ية حلعلى المعلومات المالية المر  يرثأ ا تليس له  إنه إال    ،2021  فية  ل مرألو  األخرى  راتيستفلواديالت  د من التعيدعال  تسري

 لمجموعة. المجمعة ل ةفالمكث
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 تتمة( )  عة مجموال  قبل نة مالمطبقت والتعديال  والتفسيرات يدة الجد يير المعا         3
 

ال لمعدالت  المعياري  تعديالت  2المرحلة    -فائدة  اإلصالح  المالية  مال  على :  للتقارير  الدولي  المحاسبة9عيار  ومعيار   ،  

   16والمعيار الدولي للتقارير المالية   4والمعيار الدولي للتقارير المالية   7لمعيار الدولي للتقارير المالية ، وا39الدولي 
 

يبور( المعروض  إلل معدل )ااتبداس  البيانات المالية عندما يتم  والتي تتعلق بالتأثيرات على  ت مؤقتةعديالت إعفاءاتقدم الت

 يباً من المخاطر. وتتضمن التعديالت المبررات العملية التالية: ي تقرائدة خالففيما بين البنوك بمعدل 
 

 ال النقدية  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  تغيرات  يستلزم  عملي  تكمبرر  لعمليةتي  مباشرة  بصورة  مطلوبة    ون 

 وقية.ئدة السسعر الفا  ات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة فيغيرتكاإلصالح، والتي يتم معاملتها 

 ح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق السماح بالتغييرات التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصال

 وط.دون توقف عالقة التح 

 صورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي ها بتيفاء المتطلبات التي يتم تحديد تقديم إعفاء مؤقت للشركات من اس

 يباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. خالي تقرل فائدة دتحمل مع
 

استخدام    المجموعةتعتزم  و.  وعةالمجمعة للمجم  المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتأي تأثير على    لم يكن لهذه التعديالت

 ما تصبح سارية المفعول.  عند لعملية في الفترات المستقبليةا اتالمبرر 
 

يار الدولي للتقارير المالية  على المعت  الديعت  -2021  يونيو  30لما بعد    19-س كوفيد وقة بفيرلالمتع   امتيازات اإليجار

16 

 لى ل عديتع -  19-ديفروس كويبفة  لقمتعال  إليجارزات اامتيا   2020و  ايم  28ي  ولية فدلا  ةلمحاسبعايير امأصدر مجلس  
إرشادات المعيار الدولي  تطبيق  جرين من   للمستأ ءً عفا إ  تعديالالت  ح. تمنالتأجيرد  عقو  16ة  للتقارير الماليولي  المعيار الد

المالية   تا  بشأن  16للتقارير  عن  المحاسبة  عقد  بلعديل  يعكتأجير  اإليجارتيام  سما  لتفشم  جةتيكنشئة  النا   ازات  ي باشرة 

وس  علق بفيرتالم  راامتياز اإليج ا إذا كان  م  ييمدم تقختار المستأجر عقد ي ا عمليًا،  رً بر ها منوكلنظًرا    .19-فيدوك  حةجائ 

  يير تغ  ساب أيتح اب  ختياربهذا اال  يقومالذي    قوم المستأجريالممنوح من المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال.   19-كوفيد

  اتغييري تحدوث ألتي يحتسب بها  قة ابنفس الطري 19-وفيدكب  قالمتعل  راإليجا از  تيامعن  جة  ر النات جي تأ المدفوعات    يف

  .إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير، 16لية رير الماا لتق ي لل وار الديعوفقًا للم
 

حتى   التعديل  تطبيق  المقرر  من  تأثير    ،2021يونيو    30كان  استمرار  كوولكن مع  مارس   31  وبتاريخ  19-فيدجائحة 

 يسري التعديل  . 2022يونيو    30فترة تطبيق المبرر العملي حتى    بتمديد  ةياسبالمح معايير  الدولي للمجلس  م الا ق  ،2021

فترات   المكثفة  اليةمال  المعلوماتعلى  اسنالمعة  مج ال  المرحلية  تلتوية  بع  بدأي  أو  ف  .2021  أبريل  1د  في  ذلك،   إن ومع 

ق خالل لي إذا أصبح قابل للتطبي العمتخطط لتطبيق المبرر  ا  ، ولكنه19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  م تتلقالشركة ل

 بها.  وحمسفترة التطبيق الم
 

 م تسر بعد  ولكن ل  صادرةمعايير        4
 

 . موعةة للمج المجمعالمرحلية المكثفة المالية المعلومات صدار إ تاريخ  تىح  ولكن لم تسر بعد  رةصاديلي المعايير ال  ا مفي
 

 8 الدولي  اسبةمح ال ر معيا على  تعديالت   -  بيةحاسالم  ت التقديرا تعريف 

 لـ   تعريفًا   قدم  حيث  ،8  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  2021  فبراير  في  ةيالدول  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر

  في   اتوالتغير  جهة  من  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  بين  االختالف  التعديالت  توضح".  المحاسبية  التقديرات"

  القياس   ألساليب  منشآتلا  استخدام  كيفية  توضح  أنها   كما .  أخرى  جهة  من  طاءخ األ  حوتصحي  المحاسبية  السياسات

 . المحاسبية التقديرات لتطوير والمدخالت
 

المجمعة  الماليةالمعلومات    لفترات  سارية  التعديالت  إن المكثفة   2023  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المرحلية 

. الفترة تلك بداية بعد أو في تحدث التي المحاسبية التقديرات في والتغيرات بيةسا مح لا  السياسات في التغيرات على طبقوتن

 على   جوهري  تأثير  للتعديالت  يكون   أن  المتوقع   من  ليسو.  الحقيقة  هذه  عن  اإلفصاح  تم  طالما   المبكر  بالتطبيق  ي سمح

 .المجموعة
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 )تتمة( ر بعد  تسم ولكن ل صادرة معايير           4
 

السفصااإل عن  علديتع  -  المحاسبية ت  اسايح  الممعى  الت  الم  1  لي دوالحاسبة  يار  اإل  2مارسة  وبيان  الدولية  طار  لمعايير 

 مالية  للتقارير ال

 ار طإل  2يان الممارسة  وب  1لية  ة الدوتعديالت على معيار المحاسب  2021اير  فبرحاسبة الدولية في  ايير المأصدر مجلس مع

الالمعا  للتقيير  المالية  دولية  أضوارير  االمعلحكام  ع  إرلتوا  ةلجوهريومات  فيها  يقدم  لو  شاداتي  المنشآ مسا أمثلة  على عدة   ت 

اتطبيق   المعلوأحكام  علهريلجومات  الة  إفصاحات  اى  اللمحاسبية.  سياسات  مساعدتهدف  إلى  تقديم  تعديالت  على  المنشآت  ة 

السياسإفصاحا  المحاسبية  ت  أتكي  ت الات  عننفعاً ر  كثون  متطلبا طريق      الاستبدال  ا ت  في  سي  إلفصاحمنشآت  ا ه تاسا عن 

االمرتبطة    ة""الملحوظالمحاسبية   سيإلفصا بمتطلبات  عن  حوشاإلروإضافة    رية"جوه"ال سبية  المحا اساتها  ح  كيفية  ادات  ل 

  ة.بيمحاسالت ا اسإفصاحات السي رات بشأنالقرا ومات الجوهرية في صنعنشآت لمفهوم المعلتطبيق الم
 

معيار  ست التعديالت على  الدولي  ا حالمري  ا  1سبة  تبدللفترات  التي  فلسنوية  بأ  أو  السماح  2023  يناير  1  عدي    بالتطبيق   مع 
الجوهرية على مات  معلوأن تطبيق تعريف الشة باميإلزشادات غير  تقدم إر  2ممارسة  ان اللتعديالت على بيالمبكر. نظراً ألن ا

ير ثتأ تقييم    علىحاليًا    المجموعة تعمل    ت ليس ضرورياً.العديريخ سريان مفعول تلك التا تفإن    المحاسبية،  اتعلومات السياسم
 .  ةللمجموعة حاسبيلما اتإفصاحات السياسأثيرها على ديالت لتحديد تالتع
 

ض  –ة  المالي   دوات ألا  9  ة المالي  ير للتقار  دوليلا  المعيار اختبا الرسوم  "نسبة  من  حالة 10ر  في  ف  ااالعترإلغاء    %" 

 بالمطلوبات المالية 

، أصدر مجلس معايير المالية  رة للتقارييلدولير ايمعا لا  دادعإة  عملي  ىلع  2020-2018لسنوات  لة  نويت السسينا التح من    كجزء

  لمنشأة التي تدرجها  وم احات حول الرسالتعديل توضي يتضمن    .9  يةالمالللتقارير    الدوليمعيار  عديالً على الت  المحاسبة الدولي

ال متقييم  ضمن  حول  تجريه  االذي  الج مالام  اللتزوط اف شرختالدى  أوديالي  ارن شعة  هريو ج ة  ل بصوردمعال  د  ام  زاللتوط 

المبالغ الألصلي. تشمل هذه الرسوم  ا  المالي واا بين  مة فيمددة أو المستلسمفقط تلك  الرسوم    لةً علىشتمم  رضقلمالمقترض 

 بات مطلواليل على  دتعال  هذا  شأةمنالق  تطب  خر.األالطرف  نيابةً عن    قرضالمأو  رض  لمقتإما من قبل المة  ددة أو المستالمس

الت ة المجمعة  المرحلية المكثف  المالية  معلوماتالفترة  اية  دبد  ي أو بعلة فتباد مال  وأ  دلةعمال  ماليةلا  ة المنشأفيها    ي تقومالسنوية 

 ة.بتطبيق التعديل ألول مر
 

ع السماح  م  2022ير  ينا   1بعد  و  أ  في  التي تبدأ  يةونالس  حلية المكثفة المجمعةالمر   لماليةلومات امعالات  فتر  لىع  ديليسري التع

الطبلتبا  المط  ديالتالتع  جموعةم الق  تطبس  .رمبكيق  اوبلعلى  الا لمات  بعادلة  المتب  وأدلة  لمعية  أو  المعلومات ترة  فة  دايبد  في 

 مرة.بتطبيق التعديل ألول  ةنشأ ملا يها وم في تقية التالسنو المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 .عةمجموالعلى  يدما  عديالت تأثيرتللن كون يع أتوقمال غير من
 

 ة  سية والمخففالسهم األسا( خسارة) ة ربحي 5
 

احتساب   األ(  ةرا خس)  حيةربيتم  القائمة    رةالفت(  خسارة)ح  رب  بقسمة اسية  سالسهم  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على 

سط وتمال  لىع  ةرت فلاح  رب(  خسارة)  بقسمةمخففة  م السهال(  ارة خس)  حيةرب ب  سا . يتم احت(الخزينةتثناء أسهم  الفترة )باسالل  خ 

تي قد يتم دية الم العا جح لعدد األسهرملمتوسط الزائداً ا خزينة(ثناء أسهم الالفترة )باستخالل هم العادية القائمة المرجح لعدد األس

  أي  األمة  ركدى الشلم يكن ل،  وليوي  31ة. كما في  عاديأسهم    إلىملة المخففة  دية المحتسهم العا افة األحويل كعند تإصدارها  

 .خزينةسهم أ و أ فةخفم مهسأ
 

 

 تهية في  أشهر المن  ةثالثال
 يوليو  31

 تهية في  أشهر المن ة تسعال 
 و يولي 31

 

2022 2021  2022 2021 
 

     

 608,365 (56,616)  227,646 358,372 (يتالفترة )دينار كوي( خسارة)ربح 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 450,534,680 450,534,680  450,534,680 450,534,680 خالل الفترة  مةائالق مسهأللعدد ا المرجح المتوسط

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 فلس  1.35 فلس  (0.13)  فلس  0.51 فلس  0.80 مخففة سية والالسهم األسا  ربحية( خسارة) 

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

جمعة وتاريخ اعتماد هذه  المالية المرحلية المكثفة الم  وماتالمعلعداد  هم عادية بين تاريخ إأسب  لم تكن هناك معامالت خاصة

 هم. اج )خسارة( ربحية السالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والتي قد تتطلب إعادة إدر
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 ة ماريرات استثقاع 6
  ( ةقق)مد  

 

   يوليو  31
2022 

 أكتوبر   31
2021 

   يوليو  31
2021 

 يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 41,138,050 41,138,050 40,522,273 كما في بداية الفترة / السنة

     - (615,777) (65,976) م التقييإعادة ة من محقق خسائر غير
 ──────── ──────── ──────── 

 40,456,297 40,522,273 41,138,050 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

مستقلين متخصصين في تقييم   قاراتيمي عمقمن خالل  2021أكتوبر  31ي تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما ف

 .11هذا النوع من العقارات. وقد تم عرض وصف تفصيلي لطرق التقييم في إيضاح 
 

دينار   12,722,000  و دينار كويتي   17,086,000  ا رهقد  دفترية  ميقبية  را ثمستالعقارات اال  تقديم   تم  ، 2022  ليو يو  31كما في  

  16,820,000:  2021  يوليو   31وي  كويت  دينار  11,378,000  مبلغويتي  كور  دينا  17,080,000:  2021  أكتوبر  31كويتي )

  (9و  8  يإيضاح )الكبرى    ماأل  ركةلشا  ىإل ضمانات    بخطا قابل  كضمان م(  كويتيدينار    12,232,000مبلغ  ودينار كويتي  

  ى التوالي.عل  مرابحةصدة دائني الوأر المحليةؤسسات المالية المو
 

 ل المعاد  قد النقد والن        7
 

  ز ك لصلة في بيان المرت النقدية المرحلي المكثف المجمع بالبنود ذات ادفقا الت  ندل المدرج في بياا نقد المعلنقد والابقة اتم مطي

 لي:ما يمع كج مالمكثف ال المالي المرحلي
 

  ( ةققمد)  

 

   يوليو  31
2022 

 أكتوبر   31
2021 

   يوليو  31
2021 

 ي يتدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 5,903,744 5,803,616 11,803,616 ستثمارية ودائع ا

 1,510,603 944,093 401,826 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 ─────── ─────── ─────── 
 12,205,442 6,747,709 7,414,347 

    قصاً: نا 

 (4,227) (12,953) (4,773) ومطلوبات أخرى( دائنين  حسابات مكشوفة لدى البنوك )مدرجة ضمن  
 ─────── ─────── ─────── 

 7,410,120 6,734,756 12,200,669 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة/السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 معدل ربح   متوسط   لودائع تحملهذه االكويتي.    بالدينارومدرجة  واألجنبية  لبنوك المحلية  ا  الودائع االستثمارية مودعة لدىإن  

 يوًما من تاريخ اإليداع.  90٪( وتستحق خالل 1.04: 2021يوليو  31و٪ 1.04: 2021 أكتوبر 31٪ )1.19 بنسبة
 

  719,002:  2021أكتوبر    31) تيويك  دينار   240,802  مبلغد  لدى البنوك والنق  صدةر ألا  منتض، ت2022  يوليو  31في  ا  كم

   (. 8 إيضاحالكبرى ) األملدى الشركة  ةأرصدة مودع ثليم ، الذي(كويتي ناريد 1,117,253: 2021 يوليو 31، وكويتي دينار
 

تت2022  يوليو   31في    كما  كيد  10,703,616  غ مبلرية  تثما سالالودائع اضمن  ،    5,803,616  : 2021أكتوبر    31)يتي  ونار 

آخر  ف وطر ىالكبر األمالشركة  ىدل محتفظ بها مبالغ  لذي يمثلا، (يتيدينار كو 5,903,744: 2021 يوليو 31و دينار كويتي

  (. 8 إيضاح) ذي عالقة
 

 ر نا دي  24:  2021أكتوبر    31)  يتكويدينار    2,498  غمبل، تتضمن الحسابات المكشوفة لدى البنوك  2022  يوليو  31كما في  

 (. 8 إيضاح) ىالكبر األمالشركة  سحوبة منممبالغ   الذي يمثل، (تير كوينا دي  2,954: 2021 يوليو  31و كويتي
 

 



 

 ة بعاالت ا . وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع
 

 غير مدققة( )لمجمعة ا ثفةة المكيات المالية المرحللومات حول المعاح إيض
 2022 يوليو 31 يفلفترة المنتهية ول كما في

 

 

10 

 

 ت عالقة  ذا فمعامالت مع أطرا 8
 

اإلالمعامالت  تلك  ه  هذ  تمثل مجلس  وأعضاء  الزميلة  والشركات  الرئيسين  المساهمين  با لا   والمسئولين  دارةمع  اعائال  دوأفرا  عة وجمملتنفيذيين  الدرجة  من  والشركتهم  المالكين    لونيمث ي  تل ات  ا ألولى 

 ة إدارل مجلس  هذه المعامالت من قبوشروط  تسعير    ي. يتم الموافقة على سياساتادعال  عمالاق األسي  المجموعة ضمن  ا يهرجتالتي  ، وملموس  أو تأثيرسيطرة    ها يلسون عيمار  التي  أو  الرئيسيين لها 

 .األمالشركة 
 

 :هي كما يلية المجمعة المرحلية المكثففي المعلومات المالية  ةج رمدلااف ذات عالقة أطرلدى  صدةرواأل تعامالالم إن
 

 يوليو 31لمنتهية في  أشهر ا  تسعة ال  يوليو  31لمنتهية في أشهر الثالثة  ا 

 مكثف المجمع: لالمرحلي ا شامل ال  بيان الدخل 
   أخرى أطراف 

 * ة ت عالقاذ
   الشركة

 2021 2022 ىكبرلا األم

طرف آخر ذي  
 * عالقة 

 لشركة  ا
 2021 2022 الكبرى ماأل

 يتي دينار كو دينار كويتي  تي دينار كوي ويتي ار كدين يتي ار كودين دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك 
         

 2,553,324 1,566,147 1,566,147     - 839,567 376,908 376,908     - مة  من خدمات مقد  إيرادات

 46,799 51,406 51,406     - 14,059 22,750 22,750     - دائع استثماريةمن وربح 

 39,169 32,592 9,947 22,645 11,568 11,175     - 11,175 تكلفة خدمات مقدمة  

 2331 5,215 540 4,675 540 2,945 540 2,405 تكلفة أنشطة عقارية

 133,156 45,332 45,127 205 39,490 4,728 4,709 19 تكلفة انشاءات

 15,645 13,287     - 13,287 449 10,436     - 10,436 داريةإو  عموميةروفات مص

 16,880 37,808 37,808     -     - 37,808 37,808     - ابحة لدائني مر اليف تمويلتك
 

 . (13 إيضاح) انةاألمالوكالة و أنشطةمن  تحقيقه( تم دينار كويتي 142,241: 2021 يوليو 31ر كويتي )دينا   130,574قدمة مبلغ مدمات الخ لمن ا داتيراتتضمن اإل
 

  م الكبرى.للشركة األ الزميلةقة الشركات * تشمل األطراف األخرى ذات العال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ة بعاالت ا . وشركاتهشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع
 

 غير مدققة( )لمجمعة ا ثفةة المكيات المالية المرحللومات حول المعاح إيض
 2022 يوليو 31 يفلفترة المنتهية ول كما في
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 )تتمة( ذات عالقة  فمعامالت مع أطرا 8
 

 

أخرى ذات  أطراف 
   ةكرالش عالقة * 

 الكبرى األم

   يو يول 31
2022 

 (  ة)مدقق
 أكتوبر   31

2021 
   يوليو  31

2021 
 

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      : عثف المجم لمكي ا حلكز المالي المرمر لبيان ا 

 228,690 112,782 44,007 44,007     - ( أخرى وموجودات   ن ي)مدرجة ضمن مدين  عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات 

 5,903,744 5,803,616 10,703,616 5,703,616 5,000,000 (7 إيضاحارية )مثاستودائع 

 1,117,253 719,002 240,802 240,802     - (7 إيضاح) نقددى البنوك ول أرصدة

     - 87,923 92,490 92,490     - حقة )مدرجة ضمن مدينين وموجودات أخرى( إيرادات مست

 2,954 24 2,498 2,498     - (7 يضاحإ( )أخرىومطلوبات  نيمن دائنضلدى البنوك )مدرجة حسابات مكشوفة 

     -     - 5,037,808 5,037,808     - حة ئنو مرابدا

 2,303 14,494 38,381     - 38,381 أخرىمطلوبات ئنون ودا
 

 الطلب.  دعن قبضائدة وتستحق ال تحمل فذات عالقة ال أطرافلمستحقة من إن المبالغ ا
 



 ة ابعالت ش.م.ك.ع. وشركاتها  العقاريةشركة اإلنماء 
 

 ( غير مدققة)المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكلمعلومول اات ح يضاح إ
 2022 يوليو 31 يفلمنتهية ا وللفترة فيكما 
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 تمة( )ت ت عالقة أطراف ذاالت مع مامع 8
 

في   االس  تتعلق،  2022  يوليو  31كما  واألالودائع  البنوك    رصدةتثمارية  ود  2,500,000غ  مبلبلدى  كويتي    مبلغينار 

)  را دين  3,958,453 كويتي،  د  2,500,000:  2021أكتوبر    31كويتي  كويتيدينا   3,627,890ومبلغ  ينار  ور    يوليو  31، 

انة المحتفظ بها لدى األم  بصفة  موجوداتالب   ليا التوعلى    كويتي(  دينار  4,093,643مبلغ  و  ييتكو  ردينا   2,500,000:  2021

 .  (13 إيضاح) رىالكب األمالشركة 
 

 

 ية في  تهمنأشهر ال   ةالثالث
 يوليو  31

 تهية في  المنأشهر  تسعة ال 
 يوليو  31

 

2022 2021  2022 2021 

 

 ي يتنار كويد يتي دينار كو  يتي دينار كو يتي دينار كو

      العليا:  دارةاإل فآتمكا 

 190,596 178,812  42,496 59,669 ل ج أل قصيرة ا أخرىومزايا  بروات

 14,969 17,334  3,073 6,287 خدمة للموظفين نهاية ال افأةمك

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 65,956 45,569  196,146 205,565 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 مطلوبات محتملة  9
 

في  كم (أ) المجموعة  كان  ،  2022  يوليو   31ا  صادرة    تمثل   محتملة  مطلوباتلدى  ضمان  األعمان  ضمخطابات  ل سياق 

كويتي  د 17,415,094 بمبلغ  العادي ود 17,490,594 :2021  كتوبرأ  31)ينار  كويتي  :  2021  يوليو  31ينار 

 . مادي التزامأي  عنها  نتجيلمتوقع أن ليس من ا(، وينار كويتيد 17,490,344

 

  31وكويتي  دينار    11,729,335:  2021أكتوبر    31)كويتي    دينار  11,729,335  هقدر  لغبمب  اتناضمال  اتخطابتعلق  ت (ب )

كودي  11,729,335:  2021  يوليو بأ مت  بمشروعات   ( يتينار  كويتي،   60,640,380مبلغخرة  توافق التي  و  دينار  لم 

 . ا نجازهإ تاريخلى مد ع األمالشركة 
 

ات لتزاما  نتجن تأ  األم كة  الشر  دارةإطن وال تتوقع  لبا ا  نن مليبل مقاوقمرفوعة من    ئيةدعاوى قضا   األم الشركة  هت  ج وا (ج)

هذه    محتملة الرجوع  .  ىدعاوالمن  الل  12  احيضإ إلىيرجى  التفا يمزالطالع على  من  الد  حول   القضائية   ىدعاوصيل 

 .الجوهرية
 

 اعات معلومات القط 10
 

الت  مجا   إدارةبهدف  ا  مهخدمات التي تقدوالات  لمنتج ا  إلى  اً استناد  الأعمت  وحدا  إلى  م تنظيم المجموعة، يتةردا غراض اإلأل

و إعداد تقارير حولها على النح   جبل يغيقطاعات تش   أربع  ةلمجموعا  القطاعات، لدى  حولالتقارير    وإلعدادلمختلفة.  ا  مالعاأل

 التالي:  
 

 لمباني.اذ عقود إنشاء فيتن :إنشائيةيع مشار

  .للغير تلعقاراا رةإداو ناألمت قديم خدما وت لبناءا هربائية ومواد لكاة وانيكير الميكياة قطع الغصيانبالقيام  خدمات:تقديم 

 . قارات للغيرالعبالمجموعة وتأجير لخاصة ا العقارات إدارة عقارات:

 .   والعقارات ةيات المحلية واألجنب ستثمار في أسهم الشركاب واالاالكتت : اتاستثمار
 

  .الهلمذكورة أعا ا لهحورير تقا عداد إ جبالتي ي عات التشغيليةقطا ال تمثل لية بحيثغيعات التشالقطا لم يتم تجميع 
 

.  الموارد وتقييم األداء  زيعتوارات حول  تخاذ القرفصلة البصورة من  ها أعمالل لوحدات  تشغيالج  نتائ  األمالشركة    إدارةقب  ترا

ا أداء  تقييم  استناداً  ليتم  أواأل  إلىقطاع  الماليالمعلومي  ف  الخسائر  أو  باحرألامع    قيتوافكل  بشويقاس    خسائرال  رباح  ة  ات 

 . مجمعةمكثفة الية الحلالمر
 

قبل   عتها بشكل منتظم من تم مراج ية التي ياإلدارية الداخل  ع التقاريرمعلومات رف  إلىلة  سج الم  اتلقطاع اخسائر    أرباح أوستند  ت

 ة.المجموع ائرخس أرباح أوب ا طابقتهم تميه وئأدااع وتقييم قطلعلى اوزيع الموارد بهدف تالتشغيل قرارات اذ خ ات عن المسؤول
 

اعات. وهرية فيما بين القطمعامالت ج  جراء أيتم إي لم  2021 يوليو  31و  2022 يوليو 31في  تينلمنتهيا تينخالل الفتر

  .طاعالقة مباشرةً بالمتعلقتلك  شغيلوبات التلموجودات ومطمن  اتع طا دات ومطلوبات القتتكون موجو

 



 

 ة تابعالك.ع. وشركاتها ة اإلنماء العقارية ش.م.شرك
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة ة لمعلومات المالية المرحلياات حول إيضاح 
 2022 يوليو 31 في تهيةترة المنوللف يا فكم
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 ومات القطاعات )تتمة( معل 10
 

 : يوليو 31هية في المنت أشهر سعةتاللفترة و ا فيكم تا ع القطا مات معلو فيما يلي
 

 

 مشاريع 
 ائيةنشإ

 قديمت
 المجموع غير موزعة  استثمارات  عقارات  تخدما

 دينار كويتي  ينار كويتي د ر كويتي ادين دينار كويتي  ي دينار كويت نار كويتي دي 

       2022 يو يول  31ة في المنتهي  هر أش   تسعة ال 

 7,396,067 150,381 (14,748) 1,415,777 4,468,017 1,376,640 القطاعات  ت دا إيرا

 

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

 (7,371,944) (1,188,058)     - (298,956) (3,386,001) (2,498,929) إدارية ية وغيلتش  مصروفات

 (80,739) (72,353)     -     - (7,805) (581) كهالاست

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

 (7,452,683) (1,260,411)     - (298,956) (3,393,806) (2,499,510) اعات قطتكاليف ال

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

 (56,616) (1,110,030) (14,748) 1,116,821 1,074,211 (1,122,870) رة الفت )خسارة( ربح 

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

 

 مشاريع 
 ائية نشإ

 قديمت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات   عقارات  ت خدما

 دينار كويتي   ينار كويتي د دينار كويتي  ي  تدينار كوي ار كويتي دين نار كويتي دي 

       2021 يو يول 31ة في المنتهي  أشهر  تسعة ال
       

 8,136,896 89,437 47,769 1,539,368 5,565,488 894,834 القطاعات  ت دا إيرا

 

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

 (7,438,851) (1,250,327)     - (362,975) (4,567,496)  (1,258,053)  إدارية و  ية غيلتش  مصروفات

 (89,680) (69,534)     - (88) (18,247)  (1,811)  كهالاست

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

 (7,528,531)  (1,319,861)     - (363,063) (4,585,743)  (1,259,864)  اعات قطتكاليف ال

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

 608,365 (1,230,424) 47,769 1,176,305  979,745  (365,030)  الفترة )خسارة( ربح 

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

 

 

 



 

 ة تابعالك.ع. وشركاتها ة اإلنماء العقارية ش.م.شرك
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة ة لمعلومات المالية المرحلياات حول إيضاح 
 2022 يوليو 31 في تهيةترة المنوللف يا فكم
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 ومات القطاعات )تتمة( معل 10
 

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 يمقدت
 المجموع  ة ع غير موز ستثمارات  ا رات عقا ت ماخد

 دينار كويتي   ينار كويتي د كويتي   دينار ويتي  ك  ردينا كويتي   دينار دينار كويتي  

       2022ليو يو 31 كما في

 65,232,265 352,045 18,744,733 34,610,732 4,683,295 6,841,460 موجودات ال

 

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

 24,202,349 2,135,589 13,070,998 217,556 4,136,900 4,641,306 بات المطلو

 

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

 21,135 7,356     -     - 13,779     -   والتزامات   ة رأسمالي وفات مصر 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 يمقدت
 المجموع  عة غير موز ستثمارات  ا رات عقا ت ماخد

 يتي  دينار كو ينار كويتي د كويتي   دينار ويتي  ك  دينار كويتي   دينار ي دينار كويت 

       )مدققة(   2021توبر أك 31 كما في

 65,170,505 409,409 12,857,206 34,851,777 8,374,088 8,678,025 موجودات ال

 

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

 24,083,677 4,295,969 8,185,705 857,622 3,860,271 6,884,110 بات المطلو

 

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

 17,046     -     -     -         17,046     -   والتزامات   رأسمالية وفات مصر 

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



 

 ة تابعالك.ع. وشركاتها ة اإلنماء العقارية ش.م.شرك
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة ة لمعلومات المالية المرحلياات حول إيضاح 
 2022 يوليو 31 في تهيةترة المنوللف يا فكم
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 )تتمة(   لقطاعات معلومات ا 10
 

 

 يع مشار
 ة يإنشائ

 قديمت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات   ات قار ع ت خدما

 دينار كويتي   ويتي ينار كد نار كويتي دي دينار كويتي   دينار كويتي  كويتي دينار   

       2021يوليو  31كما في  

 69,743,612 1,075,369 13,964,380 35,332,986 7,994,739 11,376,138 الموجودات 

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

 25,474,052 2,735,784 8,257,993 886,227 5,969,025 7,625,023 طلوبات  الم

 

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

 791 791     -     -     -     -   والتزامات   رأسمالية  مصروفات 

 

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

  



 بعة التاوشركاتها .م.ك.ع. ة شيإلنماء العقارشركة ا
 

 قة( )غير مدقة مجمعال الية المرحلية المكثفةملومات العلمات حول اإيضاح 
 2022 يوليو 31 فيوللفترة المنتهية  كما في
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 القيمة العادلة  قياس  11
 

في    وقاركين في السالمش  ين ب  لتزام في معاملة منظمةويل المدفوع لتح أو اأصل    ستلم لقاء بيع لمالسعر ا  هي  ة العادلةالقيم  إن

 تاريخ القياس.
 

 دلة لقيمة العاالجدول الهرمي ل

ال الهرمجموتستخدم  الجدول  التا معة  العادلة  ي  القيمة  لتحديد  واإلفص سجلمال  وجوداتللملي  العادلة  بالقيمة  عنهة  حسب   ا اح 

  وب التقييم:أسل

 و ؛المطابقةت المطلوبا  ات أو موجودللة شطدلة( في األسواق النالمع معلنة )غيرر الألسعا : ا1المستوى  

مباشر أو    كل شا بقياس القيمة العادلة ملحوظً ل  ية أهمثل  ميدخالت والذي  من المأقل مستوى    : أساليب تقييم يكون بها 2المستوى  

 غير مباشر؛ و

 ًظا.لحوم لةادقياس القيمة العية لأهمل والذي يمث خالتمدال ها أقل مستوى منال يكون ب ييماليب تقأس: 3 المستوى
 

 : العادلة لقيمةلجدول الهرمي توى الحسب مس ادلةبالقيمة الع ةسجلالملموجودات ا تحليلل التالي وضح الجدوي
 

 المجموع  3ى توسالم 2ستوى الم 1المستوى  

 كويتي دينار   كويتي   دينار ي يتر كودينا دينار كويتي  

     2022 وليوي  31ا في كم

 40,456,297 34,514,000 5,942,297     - استثمارية  عقارات

خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من

     -     - ى ادات الشاملة األخراإلير 
 

568,792 
 

568,792 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 -     5,942,297 35,082,792 41,025,089 

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

     )مدققة(   2021ر أكتوب 31ما في ك

  40,522,273   34,648,000   5,874,273      - استثمارية عقارات 

خالل  لعادلة منادرجة بالقيمة م ةماليت  داموجو

  2,899       -      -  2,899 ر الخسائ  باح أواألر

ن خالل لة مالية مدرجة بالقيمة العادم  جوداتمو

 خرى ألالشاملة ا يراداتاإل
 

-     
 

 -     
 

 569,952  
 

 569,952  

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,899  5,874,273   35,217,952   41,095,124  

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

       2021 يوليو 31 ما فيك

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - ة يعقارات استثمار

 اللالقيمة العادلة من خ موجودات مالية مدرجة ب

 2,807     -     - 2,807 باح أو الخسائر األر

ل خال منبالقيمة العادلة مدرجة موجودات مالية 

 1,111,587 1,111,587     -     - خرى ملة األا الش داتراياإل

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,807 6,025,050 36,224,587 42,252,444 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

يوليو   31و 2022يوليو  31ي فالفترات المنتهية  للقيمة العادلة خالل يمستويات الجدول الهرملم تكن هناك تحويالت بين 

 . 2021وبر أكت  31نتهية في والسنة الم 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعة التاوشركاتها .م.ك.ع. ة شيإلنماء العقارشركة ا
 

 قة( )غير مدقة مجمعال الية المرحلية المكثفةملومات العلمات حول اإيضاح 
 2022 يوليو 31 فيوللفترة المنتهية  كما في

 

 

17 

 

 )تتمة(   ة العادلةيمقياس الق       11
 

 . 3المستوى  ضمن بالقيمة العادلة المسجلة موجوداتلة لتاميالخ فتتاحية والمبالغ االدول التالي مطابقة الج يوضح 

 

 عقارات استثمارية 

 جودات مالية  مو
 بالقيمة   مدرجة

خالل  العادلة من 
ة  شاملاليرادات  اإل
 خرىاأل

 ويتي دينار ك ويتي كدينار  

   2022وليو ي 31

 569,952 34,648,000 في بداية الفترة كما 

     - (134,000) األرباح أو الخسائر ئر المسجلة في صافي الخسا 

 (1,160)     - ات يعات والتسويوالمب والتحويالتت افي المشتريا ص

 ─────── ─────── 

 568,792 34,514,000 في نهاية الفترة كما 

 ═══════ ═══════ 
   

   )مدققة(  2021أكتوبر  31

 1,111,587 35,113,000 السنةة في بدايكما 

     - (465,000) األرباح أو الخسائر ئر المسجلة في صافي الخسا 

 (541,635)     - خرى األ شاملة الدات يرااإلخسائر المسجلة في صافي ال

 ─────── ─────── 

 569,952 34,648,000 نهاية السنة فيكما 

 ═══════ ═══════ 
   

   2021يوليو  31

 1,111,587 35,113,000 في بداية ونهاية الفترة كما 

 ═══════ ═══════ 
 

 : الموجودات المالية   قييمتفي  مة المستخدجوهرية غير الملحوظة ل المدخالت الاصي تف

 باستخدام   خرىاأل  الشاملة  يراداتن خالل اإللة مالعاد  ةبالقيم  مدرجةلية  جودات ما موكالمصنفة    ةر المسعرم األسهم غيييتم تقي

ية الدفتر  القيمة  إلىوالسعر    ط مضاعفات السوقطريقة متوس  إلىاستنادا  دلة  يد القيمة العا حدتفتراضات لالمدخالت واالبعض  

 .طرةوالسيتسويق لا عفضم لصالخ معدل و المماثلةكات للشر
 

 قارات االستثمارية: لعل ادل الع يمتقي ال يفالمستخدمة   ييمقصيل طرق التتفا
 

 مطورة ارات الالعق
 إلى   يراداتاإل  عقار. تستند طريقة رسملةلل  الكامل  شغالض اإلار تفا ب  يراداترسملة اإلة  قعقارات بواسطة طريالتقييم    يتم 

سنويا من    تجةالنا   رأجيالت  إيراداتم  سب عن طريق خصالتي تحتومن العقار  المخصومة    السنوية  ديةات النقتدفقملة الرس

 ق.  سوالصم الحالي في لخ معدل ا بواسطة ،ملالكا  الشغض اإلارتف ا بل العقار بق
 

 طريقة باستخدام  العقارات  تقييم  ت  يتم  السوق  ستنالسوق.  طريقة  أسع  إلىد  النمقارنة  السوق  لار  اللعقشط  مماثلة ارات 

 ه.  أو حالتفي طبيعة العقار المحدد أو موقعه  فرقلابل اقم دلةالمع، ةئكافمتم بشروط تجارية ي تتتامالت السوقية اللمعاو

 

   ضائية ق ىدعاو       12
 

ينار د  163,159لغ  مبل  المجموعة  اقباستحق   يقضي  أول درجة  محكمة   عني  تدائاب  حكم  صدر  ، 2020يسمبر  د  13  يف    (أ

شكالً وموضوًعا، ومع   الطعنتم قبول . ةضائيقال طرفي الدعوى لقب من على هذا الحكم الطعن تم .العمالءأحد  من يتيكو

 آخر. طعن بسبب التقديم المبكر. وإدارة المجموعة اآلن بصدد تقديم  الطعنمحكمة ال، رفضت 2022مايو  30ذلك، في 

 



 بعة التاوشركاتها .م.ك.ع. ة شيإلنماء العقارشركة ا
 

 قة( )غير مدقة مجمعال الية المرحلية المكثفةملومات العلمات حول اإيضاح 
 2022 يوليو 31 فيوللفترة المنتهية  كما في
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 ( )تتمة ضائية ق ىدعاو       12

 

دينار   6,588,572ره  قد  مبلغ   اقي باستحقيقضالذي    االبتدائيها  محك   رجةدول  أمحكمة    رت أصد،  2021ر  يناي  26  في  (ب

داولة  وتم تحديد موعد م  المجموعة  قبل  من  لى هذا الحكمع  الطعن  تم  .نالباط  من  ينلالمقاوأحد    إلىجموعة  من المكويتي  

بتاريخ   للمسألة  االستئناف  االست.  2022راير  فب  20محكمة  محكمة  حكم  يكن  اللم  تكليفها ئناف لصالح  تم  حيث  مجموعة 

، 2022يونيو    12. وفي  التمييز  باستئناف الحكم أمام محكمةكويتي. كما قامت المجموعة    دينار  6,588,752لغ  بدفع مب

 النهائي.  ه في انتظار نتيجة الحكمعلى طلب المجموعة بتعليق تنفيذ الحكم المذكور أعال التمييزوافقت محكمة 
 

وا اإلدارة  القانترى  اليقيلمستشار  من عدم  حالة  هناك  أن  يتعلق  وني  فيما  يمكن    وىبالدعن  اوال  النهائية  تحديد  للدعوى لنتيجة 

في الوقت الحالي، وبالتالي، لم يتم االعتراف بأي مخصص في المعلومات المالية المرحلية المكثفة   التمييزمحكمة  ن  الصادرة ع

 . 2022يوليو  31 في كما  جمعةالم
 

حكًما    أول درجةمحكمة  ، أصدرت  2022و  ماي  17الباطن. وفي  أخرى ضد نفس المقاول من    دعوى   الشركة األم   تأقامكما  

الرسوم القانونية ذات الصلة. باإلضافة إلى  لشركة األم  إلى  دينار كويتي   2,850,286لمقاول من الباطن بدفع مبلغ  ا  يلزم  ابتدائياً 

 . 2022اكتوبر  23في الجلسة  تم تحديد موعد ، والحكمضد لباطن اول من اوقد استأنف المق
 

والمستشا تر اإلدارة  تتعلق  ى  اليقين  عدم  من  حالة  هناك  أن  القانوني  النهائية    ىبالدعور  النتيجة  تحديد  يمكن  في   للدعوىوال 

ع مادي  تأثير  أي  هناك  يكون  أن  يتوقع  ال  أنه  اإلدارة  ترى  وبالتالي  الحالي،  المعلوماتالوقت  المر   لى  المكثفة المالية  حلية 

 . 2022 يويول 31في كما المجمعة للمجموعة 
 

 انة األمبصفة  ات موجود 13
  

عقارمحا   إدارةبعة  المجموقوم  ت نية  فظ  عنمستأجرة  والكب  األمكة  الشر  يابة  الأخرىأطراف  رى  تقوم  بتحصيل  م.  جموعة 

 انة.  ماأليل بات بنكية على سبسا في ح ا وإيداعه التأجير  إيرادات
 

  31موعة في  ل المج انة أو الوكالة من قباألمة  فظ بها بصفمحتلوك الدى البن  رصدةواأل  ةاالستثماري  ئعيمة الوداق  إجماليدر  يق

 2,500,000:  2021كتوبر أ 31) لتواليعلى ا كويتيدينار   3,982,227ومبلغ  ويتي ر كدينا   2,500,000بمبلغ   2022 يوليو

دينار    4,856,062  مبلغوكويتي  ر  دينا   2,500,000  :2021  ليويو  31و  ،كويتيدينار     4,477,734ومبلغكويتي    اردين 

التواليتي  كوي واستثما ودائع    بينها ن  م  ،(على   دينار   2,500,000  بمبلغ  لكبرىا  ماألة  الشركبتتعلق    نوكلبادى  ل  دةأرصرية 

ار  دين 3,627,890بلغ ومكويتي  ردينا   2,500,000 :2021أكتوبر  31) ليواعلى الت دينار كويتي 3,958,453ومبلغ  كويتي

   .(التواليعلى  دينار كويتي 4,093,643ومبلغ  يتيكو دينار 2,500,000: 2021 يوليو 31و ،تيكوي
  

 من   تجا نينار كويتي(  د  322,729:  2021  يوليو  31ي )كويت  اريند  327,633  مبلغمة  قدالم  خدماتن الم  يراداتاإلتتضمن  

  تم تحقيقه   (كويتي  ارندي  142,241:  2021  يوليو   31ر كويتي )ينا د  130,574  مبلغ ومن بينه   وكالة؛انة والماألة  نشطة بصفاأل

   (.8 إيضاح) الكبرى األمالشركة  إلىمن خدمات مقدمة 
 

 يةة السنووميلعمعية االجماجتماع  14
 

 ما يلي: 2022مارس  20 بتاريخ عقدمنلاا عه في اجتما  الكبرى األمالسنوية لمساهمي الشركة لجمعية العمومية دت ااعتم
 

 ؛ 2021بر أكتو 31ية في لمنتهة للسنة اجمعلمالمالية ا بياناتال 

 7,375  توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  ( دينار كويتي( لعضو مجلس اإلدارة    7,000:  2020دينار كويتي 

 ؛ المستقل

 ؛ 2021أكتوبر  31ة في توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهي 

 الخسائا إطف رصيد  بمبلغ  ء  المتراكمة  مقابل  دين  8,561,613ر  كويتي  إصدار   176,642ار  عالوة  من  كويتي    دينار 

 ؛ اإلجباريدينار كويتي من االحتياطي  8,384,971و األسهم

 7القانون رقم    لتعليمات  ٪ من رأس مالها وفقاً 10نسبة  في حدود    الشركة األم    أسهم  تفويض مجلس اإلدارة بالتداول في  

 . لها  نفيذية والتعديالت الالحقةحته التوالئ  2010سنة ل
 

الجمع العمومية  وافقت  المنعقدة  السنويةية  األم  الشركة  الخسائر    2021مارس    23بتاريخ    لمساهمي  رصيد  إطفاء  على 

 دينار كويتي مقابل االحتياطي االختياري. 4,479,673المتراكمة بمبلغ 
 



 

 

 

 

 

 


