
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة   المعلومات

 )غير مدققة( 

    2022 يونيو 30
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 المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة
ة( األ  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشررركة منشررلم للمشررارقع العقارقة ع. .".ل. كةالشررركة

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحليين   يوبيان 2022نية  قة 30بررر ةالمجمة"ةة( كما في   معًاوشركاتها التابعة كقشار إليها 

المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة أشررررهر والسررررتة أشررررهر المنتهيتين بولي التارقغ وبياني التقيرام في حقة  الملكية 

ارقغ. إن إدارة الشرررركة األ   ي والتدفقام النقدقة المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة السرررتة أشرررهر المنتهية بولي الت

التقرقر المالي   :34المسرررر ولة "ن إ"داد المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة و"روررررها وفقاً لمعيار المدالرررر ة الدولي  
 . إن مس وليتنا  ي التع ير "ن نتيجة مراجعتنا للمعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المرحلي

 

 نطا  المراجعة 

ةمراجعرة المعلةمرام المراليرة المرحليرة المنفروة من م رل مرامرا الدسررررابرام المسررررتقرل  2410لقرد ممنرا بمراجعتنرا وفقراً للمعيرار الردولي  
المتعلق بمها  المراجعة. تتمثل مراجعة المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة في تةجيه االلرررتفسرررارام ب رررفة   ةللمنشررر ة

مسرر ولين "ن األمةر المالية والمدالرر ية وتط يق اءجرااام التدليلية واءجرااام األخرم للمراجعة. إن  رئيسررية إلا المةيفين ال

نطا  المراجعة أمل بشررركل ك ير من نطا  التدميق الوت قتف وفقاً لمعاقير التدميق الدولية و"ليهإ ف نه ال قمكننا الد رررةت "لا ت كيد  

 قمكن تددقد ا في التدميق. وبالتالي ف ننا ال ن دت رأقاً قتعلق بالتدميق.ب ننا "لا "لف بكافة األمةر الهامة التي 
 

 النتيجة 

 الرررتناداً إلا مراجعتناإ ف نه لف قرد إلا "لمنا ما قسرررتةجا اال"تقاد ب ن المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لف قتف

 .34دال ة الدولي إ"داد اإ من جميع النةاحي المادقةإ وفقاً لمعيار الم
 

 "د  الت كد المادت المتعلق بم دأ االلتمرارقة 
حةت المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة والوت ق ين أنه "لا الرغف من أن المجمة"ة حققت  2نلفت االنت اه إلا إقضرررراح  

إال أنه وكما في ذلي التارقغإ   2022قةنية   30 دقنار كةقتي خالت فترة السررتة أشررهر المنتهية في 1,751,009صررافي ربب بم ل   

المجمة"ررة لمخررا ر دقة المتررداولررة بم ل   تعرورررررت  المتررداولررة للمجمة"ررة مةجةداتهررا  المطلةبررام  ن جة رقررة كمررا تجرراوطم 

وررررافرة إلا المروكةر أ"الهإ بلقرت الخسررررائر المتراكمرة للمجمة"رة في ترارقغ المعلةمرام المراليرة  براءدقنرار كةقتي.    18,992,426

لظروف باءورافة إلا األمةر األخرم كما  ة م ين  كةقتي. تشرير  وه األحدا  أو ا دقنار 18,883,389المرحلية المكثفة المجمعة 

حةت المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة إلا وجةد "د  ت كد جة رت حةت مدرة المجمة"ة "لا مةاصرلة   2في اءقضراح 

 "ملياتها "لا ألاس م دأ االلتمرارقة.
 

 إن نتيجتنا غير معدلة فيما قتعلق بهوا األمر.
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  

براءوررررافرة إلا ذلريإ والررررتنراداً إلا مراجعتنراإ فر ن المعلةمرام المراليرة المرحليرة المكثفرة المجمعرة متفقرة مع مرا  ة وارد في الردفراتر  

اإ حسر ما وصرل إليه "لمنا وا"تقادناإ   لف قرد إلا "لمنا وجةد أقة مخالفام لقانةن الشرركام أنه  المدالر ية للشرركة األ . ن ين أقضرً

والتعدقالم الالحقة له والئدته التنفيوقة والتعدقالم الالحقة لهاإ أو لعقد الت لرريو والنظا  األلررالرري للشررركة   2016لسررنة  1رمف  

"لا وجه مد قكةن له ت ثيراً مادقاً "لا نشرا   2022قةنية   30 األ إ والتعدقالم الالحقة لهماإ خالت فترة السرتة أشرهر المنتهية في

 الشركة األ  أو مركز ا المالي.
 

لسنة    7 ين أقضاً أنه خالت مراجعتناإ حس ما وصل إليه "لمنا وا"تقادناإ لف قرد إلا "لمنا وجةد أقة مخالفام ألحكا  القانةن رمف  ن

"لا وجه مد قكةن له    2022قةنية    30 في ش ن  يئة ألةا  المات والتعليمام المتعلقة به خالت فترة الستة أشهر المنتهية في  2010

 ا نشا  الشركة األ  أو مركز ا المالي.ت ثيراً مادقاً "ل
 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ  208لجل مرام ي الدسابام رمف 

 إرنست وقةن   

 العي ان والع يمي وشركا ف 
 

 2022 أغسطو 10

 الكةقت



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلةماممن  وه  اتشكل جزاً  12إلا  1إن اءقضاحام المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع كغير مدمق(   أو الخسائر رباحبيان األ

  2022  قةنية 30للفترة المنتهية في 

 
  قةنية  30الثالثة أشهر المنتهية في   

 أشهر المنتهية في الستة 
 قةنية  30

 
 2022 2021  2022 2021 

 دقنار كةقتي دينار كويتي  دقنار كةقتي دينار كويتي إقضاحام 
       

 1,482,336 5,758,265  702,911 3,487,467 4 إقرادام التشقيل  
 (2,739,993) (4,340,761)  (1,390,487) (2,449,763) 4 تكاليف التشقيل 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,257,657) 1,417,504  (687,576) 1,037,704  صافي النتائج من عمليات الفندق 
       

 160,537 221,441  57,696 147,369  إدارة أتعاب 
 308,503 392,337  273,494 244,332  صافي اءقرادام من صكة" 

 40,073 -  8,900 -  ام انتفت الداجة إليهارد مخ  
 499,064 198,722  248,577 203,031 6 صافي إقرادام من "قارام التثمارقة  

 2,764 5,068  1,518 2,766  إقرادام من حسابام ادخار 
 128,197 206,745  107,505 42,709  إقرادام أخرم 

غير مدققة من مةجةدام مالية   (خسائرأرباح ك

مدرجة بالقيمة العادلة من خالت األرباح أو  

 (85,670) 96,802  الخسائر  

 

188,032 (196,435) 
 (9,551,847) -  (9,551,847) -    د"ةم مضائيةمخ ص 

مدرجة بالقيمة  التثماراممدققة من أرباح 

 -                 -                  العادلة من خالت األرباح أو الخسائر 

 

310,601                 - 
 (1,388,097) 115,781  (578,370) 347,640 7 ح ة في نتائج شركام طميلة 

 (573,635) (549,584)  (282,985) (275,834)  وإدارقة م روفام "مةمية  
 (42,122) (37,985)  (22,359) (18,563)  التهال" م روف 

 (31,440) (33,016)  (15,656) (16,873)  تخفيض مخزون 

 (728,739) (796,272)  (363,413) (394,375)  تكاليف تمةقل لدائني تمةقل إلالمي
 (432,926) (432,607)  (216,207) (217,212)  اللتزامام ت جيرتكاليف تمةقل 

 (196,552) 333,475  (125,642) 235,218  صافي فرو  تدةقل "مالم أجن ية  
مخ ص خسائر االئتمان  صافي رد كتدميل( 

 (460,272) 99,316  المتةمعة  

 

270,991 (1,013,796) 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (14,274,108) 1,811,233  (11,692,307) 1,534,030  قبل الضرائب  (الخسارةالربح ) 
 (51,319) (10,759)  (5,870) (5,086)  ورائا خارجية 

 -                 -                  -                 -                  ح ة م لسة الكةقت للتقد  العلمي
 -                 (30,898)  -                 (30,898)  العمالة الة نية ورق ة د"ف 

 -                 (18,567)  -                 (18,567)  الزكاة

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (14,325,427) 1,751,009  (11,698,177) 1,479,479  الفترة  (خسارة ربح )

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       الخاص بـ: 

 (11,322,636) 1,186,443  (9,149,783) 1,039,223  مسا مي الشركة األ    
  الد ص غير المسيطرة   

440,256  (2,548,394) 
 

564,566 (3,002,791) 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (11,698,177) 1,479,479  الفترة  (خسارة ربح )
 

1,751,009 (14,325,427) 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

السهم األساسية والمخففة   (خسارةربحية )

 فلو   (28.42) فلس   3.23 5 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 فلو   (35.16) فلس   3.68

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع كغير مدمق( بيان الدخل 

  2022 قةنية 30للفترة المنتهية في 

 

 المنتهية في ر أشه   الثالثة 
  قةنية  30

 المنتهية في  ر أشه  الستة 
 قةنية  30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دقنار كةقتي دينار كويتي  دقنار كةقتي دينار كويتي

      

 (14,325,427) 1,751,009  (11,698,177) 1,479,479 الفترة  (خسارةربح )

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

      )خسائر( إيرادات شاملة أخرى 

إقرادام شاملة أخرم مد قعاد ت نيفها إلا  كخسائر(
   أو الخسائر في فترام الحقة:  رباحاأل

 

  

فرو  تدةقل "مالم أجن ية ناتجة من تدةقل "مليام  

 132,717 (312,206) أجن ية

 

(459,781) 188,490 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 رباحشاملة أخرم لن قتف إ"ادة ت نيفها إلا األ خسائر
   أو الخسائر في فترام الحقة:  

 

  

تقيرام في القيمة العادلة ألدوام حقة  الملكية  ال

اءقرادام الشاملة  المدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

 (20,063) (37,704) األخرم

 

(50,518) (20,063) 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 168,427 (510,299)  112,654 (349,910) )خسائر( إيرادات شاملة أخرى للفترة  

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (14,157,000) 1,240,710  (11,585,523) 1,129,569 الشاملة للفترة  (الخسائراإليرادات ) إجمالي

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 (11,221,480) 842,945  (9,080,999) 799,651 مسا مي الشركة األ  

 (2,935,520) 397,765  (2,504,524) 329,918 الد ص غير المسيطرة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
1,129,569 (11,585,523)  1,240,710 (14,157,000) 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بيان التقيرام في حقة  الملكية المرحلي المكثف المجمع كغير مدمق(

  2022  قةنية 30للفترة المنتهية في 

   األمحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة  

 
 رأس  
 المال 

 عالوة  
 إصدار أسهم

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 آخر 

 احتياطي 
 العادلة القيمة 

 احتياطي  
 تحويل 

 عمالت أجنبية
 خسائر

 متراكمة 

 اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص
 غير المسيطرة 

 )العجز( مجموع
 حقوق الملكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
           

 (2,612,931) (12,200,107) 9,587,176 (20,069,832) (158,049) (2,075,652) (309,291)   -    - 32,200,000 كمدمق(  2022قناقر  1كما في 

 1,751,009 564,566 1,186,443 1,186,443 - - -   -    -     -  الفترة ربب

 (510,299) (166,801) (343,498) - (292,980) (50,518) -   -    -     - شاملة أخرم للفترةخسائر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 إجمالي كالخسائر( اءقرادام الشاملة

   -                    -            -                للفترة

 

   -  
(50,518) (292,980) 1,186,443 842,945 397,765 1,240,710 

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

 (1,372,221) (11,802,342) 10,430,121 (18,883,389) (451,029) (2,126,170) (309,291)   -    -         32,200,000   2022 يونيو 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

           

 11,959,587 (8,347,395) 20,306,982 (33,602,151) (188,270) (2,132,468) (309,291) 11,939,162 12,400,000 32,200,000 كمدمق(  2021قناقر  1كما في 

 (14,325,427) (3,002,791) (11,322,636) (11,322,636)      -       -       -       -       -       -  خسارة الفترة 

 67,271 101,156      -  121,219 (20,063)      -       -       -       -  أخرم للفترة   شاملة كخسائر( إقرادام
 

168,427 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

الشاملة ( اءقرادام الخسائرك إجمالي

 (2,935,520) (11,221,480) (11,322,636) 121,219 (20,063)      -       -       -       -  للفترة 
 

(14,157,000) 

      -       -       -  24,339,162      -       -       -  (11,939,162) (12,400,000)      -  إ فاا جزئي لخسائر متراكمة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (2,197,413) (11,282,915) 9,085,502 (20,585,625) (67,051) (2,152,531) (309,291)      -       -  32,200,000   2021 قةنية 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقام النقدقة المرحلي المكثف المجمع كغير مدمق(

  2022  قةنية 30للفترة المنتهية في 

  
 أشهر المنتهية في  الستة 

 قةنية  30

  2022 2021 
 دقنار كةقتي دينار كويتي إقضاحام   

 أنشطة التشغيل 
 

  

 (14,274,108) 1,811,233  م ل الضرائا   الفترةربب 

    م ل الضرائا ب افي التدفقام النقدقة: الفترة ربب  تعدقالم لمطابقة
 1,345,143 1,361,588 6 التهال" أصل حق التخدا   

 464,196 163,254 6 خسائر تقييف "قارام التثمارقة 

 196,435 (188,032)  غير مدققة من مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت األرباح أو الخسائر  ةخساركربب( 

 - (310,601)  مدرجة بالقيمة العادلة من خالت األرباح أو الخسائر التثماراممدققة من أرباح 

 1,013,796 (270,991)  مخ ص خسائر االئتمان المتةمعة كرد( 

 (2,764) (5,068)  إقرادام من حسابام ادخار
 1,388,097 (115,781) 7 ح ة في نتائج شركام طميلة 

 42,122 37,985  التهال" أثا  ومعدام 

 9,551,847 -  د"ةم مضائية مخ ص 

 728,739 796,272  لدائني تمةقل إلالمي  تكاليف تمةقل

 432,926 432,607  اللتزامام ت جير تكاليف تمةقل 

 (40,073) -  رد مخ  ام انتفت الداجة إليها 

 196,552 (333,475)  صافي فرو  تدةقل "مالم أجن ية 

 31,440 33,016  تخفيض مخزون 

 17,898 56,238  مخ ص مكاف ة نهاقة الخدمة للمةيفين 
  

─────── ─────── 
  

3,468,245 1,092,246 
    التقيرام في رأس المات العامل: 

 ً  897,333 13,488  مدقنةن ومدفة"ام مقدما
 4,327 -  مخزون

 (582,043) 958,736  دائنةن وم روفام مستدقة 
  

─────── ─────── 
 1,411,863 4,440,469  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 
 (293,180) (56,782)  مكاف ة نهاقة الخدمة للمةيفين مدفة"ة  

 121,064 (163,427)  ورائا مدفة"ة 

  
─────── ─────── 

 1,239,747 4,220,260  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار 
 

  
 شراا أثا  ومعدام 

 
(25,975) (1,622) 

 (25,114) (16,497) 6 إوافام إلا أصل حق االلتخدا  
 2,764 5,068  إقرادام من حسابام ادخار

 - (450,000)  الدركة في مدقني وكالة 

 191 45,667  ثابتة متد الم من بيع مةجةدام 
بالقيمة العادلة من خالت األرباح أو  متد الم من الترداد رألمات من مةجةدام مالية مدرجة 

  الخسائر 
817,491 - 

  ─────── ─────── 
 أنشطة االستثمار   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

 
375,754 (23,781) 

  ─────── ─────── 
 أنشطة التمويل 

 
  

 صافي مدفة"ام دائني تمةقل إلالمي 
 

(300,000) (300,000) 
 التزامام بمةجا "قد ت جير تمةقلي صافي مدفة"ام  

 
(21,700) (21,637) 

 تكاليف تمةقل مدفة"ة  
 

(85,971) (84,353) 
 لداد تةطقعام أرباح لسنةام لابقة 

 
(550) (250) 

  ─────── ─────── 
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

 
(408,221) (406,240) 

  ─────── ─────── 
 في األرصدة لدى البنوك والنقد   الزيادةصافي 

 
4,187,793 809,726 

 صافي فرو  تدةقل "مالم أجن ية  
 

13,910 (5,832) 
 قناقر   1األرصدة لدم ال نة" والنقد في 

 
3,603,582 3,300,397 

  ─────── ─────── 
 يونيو   30األرصدة لدى البنوك والنقد في 

 
7,805,285 4,104,291 

 
 

═══════ ═══════ 
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 معلومات حول الشركة 1
  

العقارقة ع. .".ل. كةالشركة   للمشارقع  المجمعة لشركة منشلم  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلةمام  الت رقب ب صدار  تف 

وفقاً لقرار مجلو    2022  قةنية  30أشهر المنتهية في    الستةة( وشركاتها التابعة كقشار إليها معا بر ةالمجمة"ةة( لفترة  األ 

 .2022أغسطو  10بتارقغ ال ادر  األ إدارة الشركة  
 

إ وافق المسا مةن "لا ال يانام المالية المجمعة للمجمة"ة  2022ماقة    18المنعقد في    السنةقة  خالت اجتمال الجمعية العمةمية

 ولف تعلن الشركة األ  "ن تةطقعام أرباح.  .2021دقسم ر  31للسنة المنتهية في 
 

إ وقتف تداوت ألهمها "لنا في بةرصة وققع مقر ا بها  الكةقت  دولة   ي شركة مسا مة "امة تف ت ليسها في  األ إن الشركة  

شر إ و"نةانها ال رقدت إ  شارل م ار" الك ير إ   ابق الميزانينإ  في برج آت تي اسالرئيسي    األ لشركة  ا  مكتاالكةقت. ققع  

   الكةقت.إ 15464دلمانإ إ 1393المسجل  ة 
 

 األ رف االلتثمارقة ع. .". كةالشركة  مجمة"ة "الشركة منشلم للمشارقع العقارقة ع. .".ل.  ي شركة    األ إن الشركة  

 . وققع مقر ا بها و ي شركة مسا مة مقفلة تف ت ليسها في دولة الكةقت الك رمة(إ
 

ة وفقاً لما تعتمده  يئة  لالميالمالية   قاً لم ادئ الشرقعة اء و  قةخدمام االلتثمارالب ةرة رئيسية بتقدقف    األ تضطلع الشركة  

 الفتةم والرمابة الشر"ية لدم المجمة"ة. تعمل المجمة"ة ب ةرة رئيسية في مجات األنشطة والعمليام العقارقة.  
 

 المفهوم المحاسبي األساسي  2
 

إ إال كةقتي  دقنار  1,751,009حققت صافي ربب بم ل     المجمة"ة"لا الرغف من أن  إ  2022  قةنية  30ة المنتهية في  فترلل

دقنار كةقتي.   18,992,426ل   جاوطم المطلةبام المتداولة للمجمة"ة مةجةداتها المتداولة بم وكما في ذلي التارقغإ ت  أنه

إلا  باء أ"الهوافة  في    بلقت  إالموكةر  للمجمة"ة  المتراكمة  المجمعةالخسائر  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلةمام   تارقغ 

 كةقتي.  دقنار 18,883,389
 

المجمة"ة لتكةن  المجمعة "لا ألاس م دأ االلتمرارقةإ والوت قفترض أن  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلةمام  تف إ"داد 

 مادرة "لا الةفاا بشرو  السداد اءلزامية للتسهيالم الم رفية مع األخو في اال"ت ار االفتراوام التالية: 

 

 شهراً التالية لتقييف مركز السيةلة لدم المجمة"ة وتددقد   12للتدفقام النقدقة لفترة    تف يليتدليل  ب "داد  اءدارة    مامت

السيةلة يل    فجةام  اءدارة  "دة  في  وانتهت  بكافة  ليكةن  أنه    إلالينارقة ام.  الةفاا  "لا  القدرة  المجمة"ة  لدم 

 . التزاماتها المستدقة

   ء"ادة جدولة شرو  السداد الرئيسية للومف الدائنة للتمةقل   "المةتفاووت اءدارة بنجاح مع م لسة مالية  رف ذت

 المطلةبام المتداولة.  تخفيض"نها نتج وأمسا  السداد الرئيسية  جدولةإ"ادة اءلالميإ مع 

  في الفناد  التي تملكها وتدقر ا المجمة"ة.  التكاليفنفوم اءدارة "ددًا من إجرااام تةفير 

 

تمةقل أو لداد تسهيالتها  ال مدرة المجمة"ة "لا الةفاا بمتطل اتها التمةقلية وإ"ادة  حةت  "د  تيقن    ه ال قزات  نا" نتقر اءدارة ب

فقد انتهت اءدارة إلا أن تط يق    إ لا الدقائق والظروف المعروفة في  وه المرحلةالتنادًا إذليإ و  ومعال نكية "ند التدقامها.  

افتراض م دأ االلتمرارقة م رر ومائف "لا تةمع معقةت ب ن المجمة"ة لدقها المةارد الكافية لمةاصلة وجةد ا التشقيلي في 

لها "لا ألاس م دأ االلتمرارقةإ فقد ق ثر  ا"مأ مستق ل القرقا. وإذا لف تتمكن المجمة"ة ألت ل ا من األل اب من مةاصلة  ال

لم ال  وفقًا ل   ت ت العادا"مليا  األ  ومن   فاا المطلةبامإقيمها المسجلة و بذلي "لا مدرة المجمة"ة "لا تدقيق المةجةدام  

 المجمعة.المرحلية المكثفة المالية  معلةمامالمدرجة في ال
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  عدادأساس اإل 3
 

  عدادأساس اإل 3.1

وفقاً لمعيار المدال ة    2022  قةنية  30أشهر المنتهية في    الستة المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة    تف إ"داد

المرحلي  34الدولي   المالي  أنها   .التقرقر  المجمعة "لا ألاس  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلةمام  المجمة"ة ب "داد  مامت 

بش ن  وا    ك يراً مد تثير شًكا    مادقة  رم اءدارة أنه ال تةجد "ةامل "د  تيقنتلتتابع أ"مالها "لا ألاس م دأ االلتمرارقة.  

ب ن  نا" تةمع معقةت ب ن المجمة"ة   وووعت تقدقرام (.  تفاصيللال الل "لا المزقد من ال  2االفتراض كراجع إقضاح  

من نهاقة فترة  ا"ت اراً  شهًرا    12لدقها المةارد الكافية لاللتمرار في وجةد ا التشقيلي في المستق ل القرقا لفترة ال تقل "ن  

 ة المكثفة المجمعة.المعلةمام المالية المرحلي
 

إن المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلةمام واءف احام الالطمة في ال يانام المالية المجمعة 

  .2021دقسم ر  31السنةقةإ وقجا اال الل "ليها مقترنة بال يانام المالية المجمعة السنةقة للمجمة"ة كما في 
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  )تتمة( اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةأساس  3
 

 المجموعة قبل من المطبقةتعديالت  التفسيرات والوالجديدة  معايير  ال 3.2

ال يانام   إ"دادفي  المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتةافق مع تلي المت عة    إ"دادإن السيالام المدال ية المط قة في  

قناقر   1ا"ت اراً من    ةر الجدقديق ابالتثناا تط يق المع  2021دقسم ر    31للسنة المنتهية في  للمجمة"ة  المالية المجمعة السنةقة  

  سر بعد. قدر ولكن لف اتفسير أو تعدقل صر أو ا. لف تقف المجمة"ة بالتط يق الم كر ألت معي2022
 

التعدقالم والتفسيرام ألوت مرة في   العدقد من  إنه2022  لنةتسرت  المرحلية    إ إال  المالية  المعلةمام  ت ثير "لا  لها  ليو 

 المكثفة المجمعة للمجمة"ة.
 

%" في حالة إلغاء االعتراف بالمطلوبات 10"نسبة  الرسوم ضمن اختبار    –األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المالية

قتضمن التعدقل تةويدام حةت الرلة  التي تدرجها المنش ة ومن التقييف الوت تجرقه حةت مدم اختالف شرو  االلتزا  المالي  

ل  المسددة أو المستلمة فيما الجدقد أو المعدت ب ةرة جة رقة "ن شرو  االلتزا  المالي األصلي. تشمل  وه الرلة  فقط تلي الم ا

الرلة  المسددة أو المستلمة إما من م ل المقترض أو المقرض نيابةً "ن الطرف األخر. ليو  بين المقترض والمقرض مشتملةً "لا  

 األدوام المالية: اال"تراف والقياس.  39 نا" تعدقل مماثل مقترح فيما قتعلق بمعيار المدال ة الدولي 
 

المرحلية المكثفة المجمعة للمجمة"ة حيث لف قكن  نا" تعدقالم "لا األدوام    قالم ت ثير "لا المعلةمام الماليةلف قكن لهوه التعد

 المالية لدم المجمة"ة خالت الفترة.
 

 إيرادات وتكاليف التشغيل  4

 

 أشهر المنتهية في الثالثة  
  قةنية  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 قةنية  30

 2022 2021  2022 2021 

 دقنار كةقتي دينار كويتي  دقنار كةقتي دينار كويتي 

      إيرادات تشغيل

 1,482,336 5,758,265  702,911 3,487,467 إقرادام فند 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      تكاليف تشغيل 

 (1,394,850) (2,979,173)  (718,260) (1,764,156) تكاليف تشقيل فند  

 (1,345,143) (1,361,588)  (672,227) (685,607) (6لتخدا  كاقضاح االالتهال" أصل حق 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
(2,449,763) (1,390,487)  (4,340,761) (2,739,993) 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,257,657) 1,417,504  (687,576) 1,037,704 صافي النتائج من عمليات الفندق

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

  السهم   (خسارةربحية ) 5

العادقين "لا المتةلط    األ الفترة الخاص بمسا مي الشركة  كخسارة(  ربب  السهف األلالية بقسمة    ربديةم ال   احتساب  قتف  

الفترة الخاص بمسا مي كخسارة(  ربب    المخففة بقسمة  ربدية السهفالقائمة خالت الفترة. وتدتسا    العادقة  المرجب لعدد األلهف

العادقين "لا المتةلط المرجب لعدد األلهف العادقة القائمة خالت الفترة طائداً المتةلط المرجب لعدد األلهف العادقة    األ الشركة  

أدوام مخففة مائمةإ    نظًرا لعد  وجةدألهف "ادقة.    إلاالتي ليتف إصدار ا "ند تدةقل كافة األلهف العادقة المخففة المدتملة  

  ة.ماثللية والمخففة متالسهف األلاكخسارة(  ربديةف ن 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة 
  قةنية  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 قةنية  30

 
2022 2021  2022 2021 

 
     

      

الخاصربدية كخسارة(   األ    ةالفترة  الشركة  بمسا مي 

 (9,149,783) 1,039,223 كدقنار كةقتي( 

  
1,186,443 

(11,322,636) 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

المتةلط المرجب لعدد األلهف العادقة القائمة خالت  

 322,000,000 322,000,000 الفترة كألهف( 

 

322,000,000 322,000,000 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (35.16) 3.68  (28.42) 3.23 السهم األساسية والمخففة )فلس(  ربحية

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( السهمربحية )خسارة(   5
 

وتارقغ الت رقب بهوه   المرحلية المكثفة المجمعة لف قتف اجراا أت معامالم تتضمن ألهف "ادقة بين تارقغ المعلةمام المالية

 المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة مما مد قتطلا إ"ادة ادراج ربدية السهف. 

 

 ات استثماريةوعقار ستخدامالاأصل حق   6
 

 ستخداماالأصل حق أ. 

 : قعرض الجدوت التالي القيمة الدفترقة ألصل حق االلتخدا  المسجل والدركام خالت الفترة
 

 

   يونيو 30
2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 
  قةنية 30
 2021 

 
 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي

    

 49,079,942 49,079,942 46,353,799 في بداقة الفترة/ السنة 

 (1,345,143) (2,698,893) (1,361,588) (4التهال" أصل حق االلتخدا  كإقضاح 

 25,114 42,924 16,497 إوافام   

 (194,716) (70,174) 349,060 فرو  تدةقل "مالم أجن ية  

 
─────── ─────── ─────── 

 47,565,197 46,353,799 45,357,768 في نهاقة الفترة/ السنة

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  ب. عقارات استثمارية 

 
   يونيو 30

2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 
  قةنية 30
 2021 

 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي 
    

 16,582,932 16,582,932 15,033,637 في بداقة الفترة/ السنة 

 (464,196) (1,545,101) (163,254) صافي الخسائر من إ"ادة مياس القيمة العادلة 

 (6,173) (4,194)       - فرو  تدةقل "مالم أجن ية 
 ─────── ─────── ─────── 

 16,112,563 15,033,637 14,870,383 نهاقة الفترة/ السنةفي 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

من م ل مقيمين مستقلين معتمدقن    2021ر  دقسم   31في  كما  االلتثمارقة بشكل مستقل  تددقد القيمة العادلة للعقارام    تف (أ

لمجمة"ة وألاليا التقييف وأنةال  دم الف تقع أت تقيرام في "مليام التقييف ل.  متخ  ين في تقييف  وا النةل من العقارام

المرحلية.   الفترة  العادلة خالت  القيمة  المستخدمة في ميالام  الالمدخالم  للعقارام  العربية   تي تقعبالنس ة  المملكة  في 

يروف السة    التنادًا إلا عةدقةإ مامت اءدارة بتددقث بعض االفتراوام لتعكو أحد  المعلةمام والتطةرام  الس

نهاقة   في  المجمعةلل  ةالمرحليفترة  الالقائمة  المكثفة  المرحلية  المالية  إلا خسار  معلةمام  أدم  بم ل   ةمما  مياس    إ"ادة 

لعقارام بالنس ة لأما  للفترة المنتهية بولي التارقغ.    دقنار كةقتي(  464,196:  2021  قةنية  30ك  دقنار كةقتي  163,254

منو نهاقة السنة والتي   تجتترم اءدارة أنه ال تةجد يروف جة رقة خالت الفترة المرحلية نالكةقتإ دولة في  تي تقعال

 مد قكةن لها ت ثير جة رت "لا القيمة العادلة. 

 

دقنار    8,572,037  :2021دقسم ر    31دقنار كةقتي ك  8,572,037  مدر اقيمة دفترقة  بالعقارام االلتثمارقة    ر نتف   ( ب

 (. 10كإقضاح  لالمي( مقابل دائني التمةقل اءدقنار كةقتي 8,572,037: 2021 قةنية 30و  كةقتي
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 )تتمة( أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية  6
 

  )تتمة( ب. عقارات استثمارية

 

 المنتهية في أشهر الثالثة  
  قةنية  30

 المنتهية في   ر أشه  الستة 
 قةنية  30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دقنار كةقتي  دينار كويتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي

      

 (464,196) (163,254)  (231,579) (82,139) صافي الخسائر من إ"ادة مياس القيمة العادلة  

 963,260 361,976  480,156 285,170 إقرادام ت جير ناتجة من العقارام االلتثمارقة  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 499,064 198,722  248,577 203,031 صافي اإليرادات الناتجة من العقارات االستثمارية 
 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 استثمار في شركات زميلة 7
 

  ةالطةد ص في "دد من الشركام الزميلة العاملة في المملكة العربية السعةدقة وقتف المدال ة "نها ببالمجمة"ة    تدتفظ

  رققة حقة  الملكية.  
 

 القيمة الدفترقة لاللتثمار في الشركام الزميلة خالت الفترة / السنة كما قلي:فيما قلي الدركة في 
 

 

   يونيو 30
2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 
  قةنية 30
 2021 

 
 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي

    

 19,513,809 19,513,809 17,989,328 في بداقة الفترة/ السنة 

 (1,388,097) (1,529,249) 115,781 النتائجح ة في  

  17,890 4,768 (18,274) فرو  تدةقل "مالم أجن ية ناتجة من تدةقل "مليام أجن ية

 ─────── ─────── ─────── 

 18,143,602 17,989,328 18,086,835 في نهاقة الفترة/ السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  16,928,461:  2021دقسم ر    31كةقتي ك  دقنار  16,977,136تف ر ن االلتثمار في الشركام الزميلة ذت ميمة دفترقة بم ل   

 (.10دقنار كةقتي( مقابل دائني تمةقل إلالمي كإقضاح   16,488,766: 2021 قةنية 30دقنار كةقتي و
 

السابقة    السنةقة  معلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعةفترة الخالت الربع الرابع من  انخفاض القيمة  أجرم المجمة"ة تقييف  

ن اخت ار انخفاض أل  انظرً  "د  وجةد خسارة انخفاض في القيمة مقابل أت من الشركام الزميلة.  ذلي  نتج "نمما  م اشرة  

وفي وةا الةوع االمت ادت الداليإ  إ  ةلنةق  معلةمام مالية مرحلية مكثفة مجمعةالقيمة مد تف إجراؤه في نهاقة آخر فترة  

والتي  ة الدالية  مرحليخالت الفترة اللالنخفاض في القيمة  جدقدة    امتستد"ي إجراا اخت اراءدارة أنه ال تةجد أحدا     رمت

 . 36تتطلا من المجمة"ة إجراا اخت ار انخفاض القيمة وفقًا لمعيار المدال ة الدولي 

 

 



 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.منشآت للمشاريع العقارية شركة 
 

 المجمعة كغير مدمقة( المرحلية المكثفة  إقضاحام حةت المعلةمام المالية

   2022 قةنية 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

12 

 

 طراف ذات عالقة إفصاحات األ 8
 

ومةيفي اءدارة العليا للمجمة"ة والشركام التي قسيطرون   وأ"ضاا مجلو اءدارةوالشركام الزميلة    الك رم  األ الك رم والشركة    األ للشركة    األ راف ذام "المة المسا مين الرئيسيينمثل  ق

 ً  .األ  وه المعامالم من م ل إدارة الشركة تسعير افقة "لا ليالام وشرو   . قتف المةبما في ذلي مشقل الفند   "ليها أو قمارلةن "ليها ليطرةً مشتركةً أو ت ثيراً ملمةلا
 

 أ راف ذام "المة:   لدمالقائمة  رصدةقةوب الجدوت التالي إجمالي ميمة المعامالم واأل
  

 

المسا ف الرئيسي  
للشركة األ   

 الك رم 
 الشركام  

 الزميلة 
 أ راف أخرم 

 ذام "المة 

 أشهر المنتهية في  الستة
 قةنية 30

2022 2021 

 دقنار كةقتي  دينار كويتي دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  

      بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع: 

 160,537 221,441 140,335 81,106      -  إدارة أتعابإقرادام 
 284 337      -      - 337 إقرادام من حسابام ادخار 

 (644,386) (710,301)      -      - (710,301) تكاليف تمةقل 

 (30,453) (266,561) (266,561)      -      - م روف أتعاب إدارة 
 

 

المسا ف الرئيسي  
   األ للشركة 
 الك رم 

 الشركة 
 األ  

المسا مةن  
 الرئيسيةن

 شركام  ال
 زميلة ال

  أخرمأ راف  
 ذام "المة 

   يونيو 30
2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 
  قةنية 30
 2021 

 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  

         

          :المرحلي المكثف المجمع بيان المركز المالي

أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالت األرباح أو 

  941,894 532,974  721,006 721,006      -      -      -      - الخسائر  

أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالت اءقرادام الشاملة  

  293,531 370,410  319,892 202,532      - 117,360      -      - األخرم  

  1,772,969 1,436,157  1,576,233      -      -      -      - 1,576,233 أرصدة لدم ال نة" ونقد  

  276,986 283,169  609,541 607,473      - 1,034 1,034      - مدقنةن ومدفة"ام مقدماً  

  1,561,502 2,788,154  3,369,644 1,783,880 1,324,312 261,452      -      - دائنةن وم روفام مستدقة 

  43,054,000 43,054,000  43,054,000      -      -      -      - 43,054,000 دائنة تمةقل إلالمي 
 

  



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة كغير مدمقة( المرحلية المكثفة  المعلةمام الماليةإقضاحام حةت 

 2022 قةنية 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

13 

 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة )تتمة( 8
 

 اإلدارة العليا  يمكافأة موظف

العليا أ"ضاا م ومسئةلية تخطيط    صالحيةممن لدقهف    الرئيسيين باءدارةواأل"ضاا  لو اءدارة  جقتضمن مةيفة اءدارة 

 وتةجيه ومرام ة أنشطة المجمة"ة. 
 

 القائمة المتعلقة بمةيفي اءدارة العليا:   رصدةميمة المعامالم واأل إجماليفيما قلي 
 

 

 الرصيد القائف كما في  
 قةنية 30 

 

 للفترة  ميف المعامالم 
   قةنية 30المنتهية في 

 2022 2021 
 

2022 2021 

 دقنار كةقتي  دينار كويتي 
 

 دقنار كةقتي  دينار كويتي
      

 100,114  106,130  47,013  61,705 رواتا ومزاقا م يرة األجل 

 5,347  9,217  120,009  191,647 مكاف ة نهاقة الخدمة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 253,352 167,022  115,347 105,461 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 رأس المال  9

 

   يونيو 30
2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 
  قةنية 30
 2021 

 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي 
من  والمدفةل  والم در  به  الم رح  المات  رأس  قتكةن 

ك  322,000,000 لهف   322,000,000:  2021دقسم ر    31لهف 

بقيمة    322,000,000:  2021  قةنية   30و للسهف   100لهف(  فلو 

 32,200,000 32,200,000 32,200,000 .مدفة"ة نقدا

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  إسالميتمويل دائنو  10

 

   يونيو 30
2022 

 (ةكمدمق
 دقسم ر  31

2021 

  قةنية 30
 2021 

 
 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  دينار كويتي

 متداولة 
   

 4,805,407 4,859,781 4,512,319 دائنة مرابدة 

 7,509,934 7,509,934 861,080 دائنة تةر  

       - (47,462)       - نام اً: تكاليف تمةقل م جلة مستدقة

 
─────── ─────── ─────── 

 
5,373,399 12,322,253 12,315,341 

 
─────── ─────── ─────── 

    متداولةغير 

 35,544,066 35,544,066 42,192,919 دائنة تةر  

 
─────── ─────── ─────── 

 
47,566,318 47,866,319 47,859,407 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  : 2021  قةنية  30و%  3.25:  2021دقسم ر    31% ك3.30متةلط تكلفة تمةقل بنس ة    لالميالتمةقل اء  أرصدة دائني  تدمل

 بالدقنار الكةقتي.  قتف إدراجهالنةقا و( 3.25%
 

للمجمة"ة.    بعضمقابل    بضمان  مكفةلةالمرابدة    يدائنأرصدة  إن   التةر   إن  العقارام االلتثمارقة  بقيمة دفترقة تسهيل 

طميلة   امبعض العقارام االلتثمارقة للمجمة"ة وااللتثمار في شركمقابل  مكفةت بضمان  مليةن دقنار كةقتي    43  مدر ا

 وشركام تابعة.  
 

ألرصدة  مع م لسة مالية كطرف ذت "المة ء"ادة جدولة شرو  السداد الرئيسية    تفاوضأن تاءدارة    التطا"تخالت الفترةإ  

 المطلةبام المتداولة. تخفيضالتمةقل اءلالميإ مع إ"ادة جدولة أمسا  السداد الرئيسية مما أدم إلا  يدائن
 

 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة كغير مدمقة( المرحلية المكثفة  المعلةمام الماليةإقضاحام حةت 

 2022 قةنية 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(دائنو تمويل إسالمي  10
 

التمةقل  دائني  لداد  المجمة"ة  من  المستق ل  في  التعهد  مخالفة  تتطلا  مد  مرض.  اتفامية  لكل  وفقًا  ال نة"  تعهدام  تختلف 

خالت الفترة المرحلية الداليةإ لف تقف المجمة"ة بخر  أت من تعهدام القروض الخاصة بهاإ كما أنها اءلالمي "ند الطلا. 

 لف تتعثر في لداد أت من التزاماتها األخرم بمةجا اتفاميام القروض الخاصة بها. 
 

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة قياس  11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
كما إ  ومن الجدوت الهرمي للقيمة العادلةأو اءف اح "نها  التي قتف تسجيل ميمتها العادلة  المالية    دواماألت نيف كافة    قتف

 مدخالم التي تعت ر جة رقة لقياس القيمة العادلة ككل: المستةم من أمل   إلا ة مةوب أدناه التنادًا 
 

  مماثلةكغير معدلة( في لة  نشطة لمةجةدام أو مطلةبام   معلنةألعار  - 1المستةم. 

  الجدوت الهرمي التي تعت ر جة رقة لقياس القيمة العادلةأمل مستةم من مدخالم فيها كةن ق ألاليا تقييف  - 2المستةم  

 إ إما ب ةرة م اشرة أو غير م اشرة املدةي المعرووة

 الجدوت الهرمي التي تعت ر جة رقة بالنس ة لقياس القيمة  أمل مستةم من مدخالم  فيها  كةن قألاليا تقييف    -   3  المستةم

 ملدةيالعادلة غير 
 

تدةقالم     نا"  وفقًا للقيمة العادلة "لا ألاس متكررإ تددد المجمة"ة ما إذا كانت  قتف تسجيلهاالتي    لألدوام الماليةبالنس ة  

مدخالم التي  أمل مستةم من ال  إلامد حدثت بين المستةقام في الجدوت الهرمي "ن  رقق إ"ادة تقييف الت نيف كالتنادًا  

 . مرحلية مكثفة مجمعة مالية معلةمامكل تعت ر جة رقة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاقة فترة 
 

القيمة العادلة خالت    ميالامفي  التقييف وأنةال المدخالم المستخدمة    ألاليا"مليام التقييف أو    فيرام  يلف قتف إجراا أت تقي

 الفترة. 
 

المقالة بالقيمة العادلة "لا ألاس متكرر بخالف والمةجةدام غير المالية  قعرض الجدوت التالي ملخص األدوام المالية  

 : ب ةرة معقةلةتقرق ًا  ميمتها الدفترقة ميمتها العادلة  عادتتلي التي ت
 

    بواسطة قياس القيمة العادلة   

 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة 

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة غير  

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      2022  يونيو  30كما في 

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

 319,892 202,532 - 117,360 اءقرادام الشاملة األخرم

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

 755,081 755,081 - - األرباح أو الخسائر 
     

     كمدمقة(   2021دقسم ر    31كما في  

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

  370,410  203,132 - 167,278 اءقرادام الشاملة األخرم

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

 1,073,939 1,073,939 - - األرباح أو الخسائر 
     

      2021  قةنية  30كما في  

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

  293,531  171,392 -  122,139 اءقرادام الشاملة األخرم

مةجةدام مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالت 

  1,579,139  1,579,139 -  - األرباح أو الخسائر 
 

الفترةإ لف قتف إجراا أت تدةقالم بين المستةم   العادلةإ كما لف قتف إجراا أت    ومن ميالام   2والمستةم    1خالت  القيمة 

 القيمة العادلة.   ومن ميالام 3المستةم  إلاو أتدةقالم من 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة كغير مدمقة( المرحلية المكثفة  المعلةمام الماليةإقضاحام حةت 

 2022 قةنية 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(قياس  11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

   3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

المستةم   الم نفة ومن  لل نةد  العادلة  القيمة  في  الدركام  كافة  مطابقة  التالي  الجدوت  فترة بين    3قعرض  ونهاقة  بداقة 

 :  المرحلية المكثفة المجمعة المعلةمام المالية
 

 األسهم غير المسعرة   

   2022 يونيو 30

موجودات مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالل  

الشاملة  اإليرادات 
   خرى األ

موجودات مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالل  

  أو الخسائر رباحاأل

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 1,073,939 203,132  2022قناقر  1كما في 

 - (600) إ"ادة القياس المسجلة ومن اءقرادام الشاملة األخرم 

 188,032 - إ"ادة القياس المسجلة ومن األرباح أو الخسائر 

 (506,890) - مشترقام/م يعام/الترداد كبال افي(

 ─────── ─────── 

 755,081 202,532   2022 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 األلهف غير المسعرة   

 2021دقسم ر  31

مةجةدام مالية مدرجة  
العادلة من خالت  بالقيمة 

   خرماءقرادام الشاملة األ

مةجةدام مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالت  

   أو الخسائر رباحاأل

 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  
   

 1,775,574  191,455   2021قناقر  1كما في 

    -   11,677 إ"ادة القياس المسجلة ومن اءقرادام الشاملة األخرم   

 (701,635)   -  إ"ادة القياس المسجلة ومن األرباح أو الخسائر  

 ─────── ─────── 
 1,073,939  203,132  2021دقسم ر  31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 األلهف غير المسعرة   

   2021 قةنية 30

مةجةدام مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالت  

   خرماءقرادام الشاملة األ

مةجةدام مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالت  

   أو الخسائر رباحاأل

 دقنار كةقتي  دقنار كةقتي  
   

 1,775,574 191,455 2021قناقر  1كما في 

   -  (20,063) في اءقرادام الشاملة األخرم  إ"ادة القياس المسجلة ومن

 (196,435)   -  إ"ادة القياس المسجلة ومن األرباح أو الخسائر  

 ─────── ─────── 
 1,579,139 171,392 2021 قةنية 30كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

تتةافق ألاليا ومدخالم التقييف المستخدمة في  وه المعلةمام المالية المرحلية المكثفة المجمعة مع تلي المت عة في إ"داد  

 .2021دقسم ر  31ال يانام المالية المجمعة السنةقة للمجمة"ة للسنة المنتهية في 
 

قتف ميالها في يل بعض الظروف بالتخدا  ألاليا تقييف تتضمن    3إن القيمة العادلة لألدوام المالية الم نفة ومن المستةم  

افتراوام لف قتف اث اتها بةالطة األلعار من معامالم السة  الملدةية حاليا في نفو األداة وال تستند إلا بيانام السة   

ا تقييف تستند إلا نةل األداة وبيانام السة  المتاحة. "لا ل يل المثاتإ في حالة غياب الملدةية. تستعين المجمة"ة ب لالي

العادلة   القيمة  تقدقر  قتف  النشطإ  ومائمة  لالسة   والنتائج  فيها  المستثمر  للشركة  المالي  الةوع  تدليل  ألاس  اللتثمار "لا 

التقيرام المةج ة والسال ة   التقيرام في ميمة المخا ر والعةامل األخرم. قتف تددقد  المالية "لا ألاس  في ميمة األدوام 

للتقدقر. تشير تقدقرام اءدارة إلا أن  األدوام نتيجة اختالف مستةقام الم شرام غير الملدةية وتددقد ما ق لب منها 

مخا ر ذام ال لة  الت ثير "لا األرباح أو الخسائر أو اءقرادام الشاملة األخرم لن قكةن مادقاً في حالة تعدقل متقيرام ال

  %.5وفقًا للقيمة العادلة بنس ة  3المستخدمة في مياس األدوام المالية الم نفة ومن المستةم 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة كغير مدمقة( المرحلية المكثفة  المعلةمام الماليةإقضاحام حةت 

 2022 قةنية 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(قياس   11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

 )تتمة(  3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

بالنس ة للمةجةدام المالية والمطلةبام المالية األخرم المدرجة بالتكلفة المطف ةإ ال تختلف القيمة الدفترقة ب ةرة جة رقة 

تسعير ا م اشرة  "ن ميمتها العادلة حيث إن معظف  وه المةجةدام والمطلةبام ذام فترة التدقا  م يرة األجل أو قتف إ"ادة  

 بالسة .  رببالتنادًا إلا الدركة في ألعار ال
 

 القطاعاتمعلومات  12
 

الكةقت والمملكة العربية السعةدقة ب ةرة   دولة   و ي  إةالجقرافيلمنا ق  تنظف المجمة"ة "ملياتها حسا األغراض اءدارةإ  

 رئيسية.  
 

والنتائج والمةجةدام والمطلةبام المتعلقة بالقطا"ام الجقرافية للمجمة"ة. قعرض الجدوت التالي معلةمام حةت اءقرادام  

المجمة"ة الزميلةإ  تضطلع  لف قتف "رض أت  إبما في ذلي شركاتها  العقارقة وبالتالي  مطا"ام   ب ةرة رئيسية باألنشطة 

 .  منف لة أ"مات
 

 غير مدققة( )  2022 يونيو 30

 
 الكويت 

المملكة العربية  
 اإلجمالي  أخرى السعودية 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف  
 المجمع 

    

 6,945,831 (119) 6,473,159 472,791 اءقرادام 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,751,009 (17,730) 1,696,119 72,620 نتائج القطا"ام

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى 

 (1,399,573) (2,353) (1,367,586) (29,634) التهال" وإ فاا  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 270,991 - 278,589 (7,598) مخ ص خسائر االئتمان المتةمعة

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

     المرحلي المكثف المجمع   بيان المركز المالي

 90,607,568 708,880 71,468,334 18,430,354 إجمالي المةجةدام

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 91,979,789 61,621 83,117,116 8,801,052 إجمالي المطلةبام
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 
 ( قةمدمك 2021دقسم ر  31

 
 الكةقت 

المملكة العربية  
 اءجمالي  أخرم السعةدقة 

 
 دقنار كةقتي   دقنار كةقتي   دقنار كةقتي   دقنار كةقتي  

 بيان المركز المالي
    

 87,216,951  823,631  72,043,990  14,349,330 إجمالي المةجةدام

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

 89,829,882  301,259 80,531,901  8,996,722 إجمالي المطلةبام

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 12
 غير مدمقة( ك  2021 قةنية 30 

 الكةقت  

المملكة العربية  
 اءجمالي  أخرم السعةدقة 

 دقنار كةقتي   دقنار كةقتي   دقنار كةقتي   دقنار كةقتي   

المرحلي المكثف   بيان األرباح أو الخسائر
     المجمع 

 3,045,409       -  2,882,108 163,301 اءقرادام 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 (14,325,427) (55,273) (13,007,376) (1,262,778) نتائج القطا"ام
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     أخرم   إف احام

 (1,387,265) (7,530) (1,348,346) (31,389) التهال" وإ فاا  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

     المرحلي المكثف المجمع  بيان المركز المالي

 90,650,073 953,688 76,230,274 13,466,111 إجمالي المةجةدام
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 92,847,486 262,516 37,729,573 54,855,397 إجمالي المطلةبام

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


