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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف الدخل يان ب

  2020مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 يتيدينار كو  

  
 المنتهية في هرأش  ةثالثلافترة 

 مارس  31

 2019  2020 إيضاحات 

     

     يرادات اإل

 22,987,857  20,563,941 8 من عقارات استثمارية  إيرادات

      -   753,959 9  عمليات الفنادقمن  إيرادات

  21,317,900  22,987,857 

     يراداتلفة اإلتك

 (5,146,194)  (5,072,088) 10 وفات عقارات استثماريةمصر 

      -   (1,307,421)   الفنادق ت عمليات  مصروفا 

 (2,417,824)  (2,749,394) 5 ات استثماريةار عق ك  استهال 

  (9,128,903)  (7,564,018) 

   
 

 

 15,423,839  12,188,997  مجمل الربح

 
  

 

 

 154,000  (648,000)  اراتاستثمأرباح  (خسائر)صافي 

 (568,354)  (705,806)  ةيراإدو ةعموميمصروفات 

 (775,885)  (1,686,538)  تكاليف تمويل

 85,324  475,902  أخرى إيرادات

 19,917  88,300  شركات زميلةنتائج حصة في 

ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 9,712,855  والزكاة

 

14,338,841 

 (130,138)  (89,259)  قدم العلمي تيت للكوال ةسمؤسة حص

 (368,821)  (249,432)  ريبة دعم العمالة الوطنية حصة ض

 (147,528)  (99,773)  حصة الزكاة 

 13,692,354  9,274,391  ربح الفترة  

   بـــ: الخاص 

 

 

 13,756,238  9,334,929  الم ا كةمساهمي الشر

 (63,884)  (60,538)  الحصص غير المسيطرة 

  9,274,391  13,692,354 
     

 فلس 12.50  فلس 8.45 11 ربحية السهم االساسية والمخففة 
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 لمرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ا  الدخل الشاملان بي

 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

 يكويت دينار  

  
 الثالثة أشهر المنتهية فترة 

 مارس 31 في

  2020  2019 

     

 13,692,354  9,274,391  فترةال ربح

     

     شاملة أخرى: إيرادات

بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات  إلىبنود لن يتم إعادة تصنيفها 
   الحقة:

 

 

رجة بالقيمة العادلة من خالل  مد ملكية ت حقوقفي القيمة العادلة ألدوا غيرالت

  ى األخرلة ماشلا يراداتاإل
 

27,657 

  
114,808 

     

     بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: إلىبنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  

 46,413  3,304,197  تجة من تحويل عمليات أجنبية فروق تحويل عمالت أجنبية نا

 161,221  3,331,854  ةفتر لل  رى ة أخشامل   ت إيرادا 

 13,853,575  12,606,245  للفترة املة الش   ت ا د يرا اإل   إجمالي 

     

     الخاص بــ: 

 13,874,346  11,549,960  مي الشركة االم اهمس

 (20,771)  1,056,285  الحصص غير المسيطرة 

  12,606,245  13,853,575 
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف لكية ق المحقو رات فيبيان التغي

  2020مارس  31 منتهية فيلا ترةفلل
 

 كويتيدينار  

 الخاصة بمساهمي الشركة األمحقوق الملكية  

 
 رأس 

  المال
 عالوة 

  اصدار أسهم  

 احتياطي

  اجباري 

احتياطي 

  اختياري

 أسهم 

  خزينة 

 احتياطي 

  أسهم خزينة 

يل واحتياطي تح

  ةنبيجالت أعم

 احتياطي

القيمة   

  العادلة  

 احتياطي  

  ر  خآ

 أرباح 

   مرحلة

  جمالي اإل

  الفرعي 

 حصص  لا

ر يغ

  المسيطرة 

 مجموع 

 حقوق الملكية  

                          

 546,893,267  73,831,413  473,061,854  233,993,320  (972,684)  (1,361,203)  4,989,024      -      -  60,965,924  54,687,944  16,505,381  104,254,148 )مدقق(   2020يناير    1كما في  

 9,274,391  (60,538)  9,334,929  9,334,929      -      -      -      -      -      -      -      -      - ربح )خسارة( الفترة 

 3,331,854  1,116,823  2,215,031      -      -  27,657  2,187,374      -      -      -      -      -      - شاملة أخرى للفترة    إيرادات 

 12,606,245  1,056,285  11,549,960  9,334,929      -  27,657  2,187,374          -      -      -      -      -      - رة الشاملة للفت   يرادات اإل   إجمالي 

 245,564  245,564      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   المسيطرة   ص غير ص الح   إلى   المستحق 

 (1,165,922)      -  (1,165,922)      -      -      -      -      -  (1,165,922)      -      -      -      - زينةشراء أسهم خ 

 36,354      -  36,354      -      -      -      -  2,306  34,048      -      -      -      - بيع أسهم خزينة

 558,615,508  75,133,262  483,482,246  243,328,249  (972,684)  (1,333,546)  7,176,398  2,306  (1,131,874)  60,965,924  54,687,944  16,505,381  104,254,148 2020مارس    31كما في  

                          

 دينار كويتي 

 م الخاصة بمساهمي الشركة األية لملكا قحقو 

 
 رأس 

  لماال

 وة عال

  اصدار أسهم 

 احتياطي

  اجباري 

احتياطي 

  اختياري

 أسهم  

  خزينة 

 احتياطي 

  أسهم خزينة 

احتياطي تحويل 

  عمالت أجنبية

 احتياطي

  القيمة العادلة  

  احتياطي

  آخر

 أرباح 

  ة حلمر

 جمالياإل

  الفرعي 

 الحصص 

  رة طيسغير الم

 ع  مجمو

 حقوق الملكية 

                          

 485,391,318  60,156,783  425,234,535  207,245,392  (972,684)  (1,550,623)  5,176,249  5,257,706  (2,233,474)  48,726,809  48,726,809  16,505,381  98,352,970   ( مدقق )   2019اير  ين   1كما في  

 13,692,354  (63,884)  13,756,238  13,756,238      -      -      -      -      -      -      -      -      - رة ت ف ل ربح )خسارة( ا 

 161,221  43,113  118,108      -      -  114,808  3,300      -      -      -      -      -      - شاملة أخرى للفترة  سائر  خ 

 13,853,575  (20,771)   13,874,346  13,756,238      -  114,808  3,300      -      -      -      -      -      - الشاملة للفترة  ( ر خسائ ل ا )   يرادات اإل   إجمالي 

رات مدرجة صافي الربح من بيع استثما 

  املة الش   ات يراد ل اإلبالقيمة العادلة من خال 

      -      -      -      -      -      -      - األخرى 

 

88,591  -      

 

(88,591)  -      -      -     

 12,412,110  12,412,110      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - طرة ير المسي حصص غ ال  إلى التحويل  

 (210,675)      -  (210,675)      -      -      -      -      -  (210,675)      -      -      -      - نةي ز خ   شراء أسهم 

 511,446,328  72,548,122  438,898,206  220,913,039  (972,684)  (1,347,224)  5,179,549  5,257,706  (2,444,149)  48,726,809  48,726,809  16,505,381  98,352,970   2019مارس    31كما في  



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  المبانيشركة 
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 المجمع )غير مدقق( لي المكثفالمرح ةات النقديبيان التدفق
  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

 دينار كويتي  

  
 ية فيأشهر المنته ةفترة الثالث

 مارس  31

 2019  2020 إيضاح 

     التشغيل أنشطة
م العمالة الوطنية يبة دعمي وضرويت للتقدم العلقبل حصة مؤسسة الكبح الر
 14,388,841  9,850,355   ارةاإلد سلومكافأة أعضاء مجلزكاة وا

     : لـ تعديالت

 2,524,122  3,409,317  استهالك 
 290,065  161,890  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 (154,000)  648,000   استثماراتح( اربأ) رئخساصافي  
 (19,917)  (88,300)  ات زميلة ركتائج شحصة في ن 
 775,885  1,686,538  تكاليف تمويل  

  15,667,800  17,804,996 
     الحركات في رأس المال العامل:  

      -    151,285  من شركات زميلة  رصدة مستحقةأ

 2,895,217  1,303,427  وعات مقدما مدينون ومدف
 (371,695)  (4,563,357)  ى خرأ نة دائ أرصدةريون ودائنون تجا

 91,385  90,334  ةلوامطلوبات أخرى غير متد

 20,419,903  12,649,489   النقد الناتج من العمليات
 (9,887)  (95,515)  سداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 20,410,016  12,553,974  التشغيل أنشطةن متجة الناالنقدية لتدفقات ي اصاف 

     

     االستثمار   ةشطأن

 (133,104)  (3,097,765)  ممتلكات ومعدات إلى  إضافات
 (16,044,453)  (14,571,571)  عقارات استثمارية   إلى إضافات

      -    (1,708,435)  مار إضافي في شركة زميلة تثاس

 298,164       -      راق ماليةات في أوثماراست من بيع متحصالت

 (15,879,393)  (19,377,771)  االستثمار    أنشطةالنقدية المستخدمة في  تدفقاتصافي ال

     

     التمويل  أنشطة

 (1,000,000)  (1,000,000)  مسدد   لاألجقرض محدد 
      -    17,500,000  تسهيالت مرابحة تم الحصول عليها

 (3,434,818)  (2,631,903)  ددةابحة مستسهيالت مر
      -    (144,732)  تأجير طلوباتسداد م

      -    (191,957)  ة عوفض مدوأتعاب إدارة قر

 (2,780,677)  (3,027,944)  تكاليف تمويل مدفوعة 
 (210,675)  (1,165,922)  أسهم خزينة ياترتشم

 755,197       -    ليةاألق حقوقزيادة في 
      -    36,354  ة م خزينيع أسهمتحصالت من ب

 (6,670,973)  9,373,896  التمويل  أنشطة (م فيلمستخدلناتج من )افي النقد ااص

 (2,140,350)  2,550,099   والنقد المعادلصافي الزيادة )النقص( في النقد 

 (104,976)  (274,459)  أجنبية  عمالتر تحويل يأثت
 18,399,825  72,573,073   الفترةفي بداية  المعادلوالنقد النقد 

 16,154,499  74,848,713 6 رة ية الفتفي نها والنقد المعادلالنقد 

     

     معامالت غير نقدية:

      -    (110,525,403) 4 يل من عقارات استثماريةتحو

      -    110,525,403 5 ممتلكات ومعدات إلىتحويل 



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

 ثفة المجمعة )غير مدققة( لمكحلية ا المرإيضاحات حول المعلومات المالية 

  2020مارس  31 للفترة المنتهية في
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 الرئيسية  نشطةأليس واالتأس 1
 

ســنة الكويــت فــي دولــة فــي  يلهاجســ تويتيــة تــم تأسيســها والشركة األم"( هي شركة مساهمة ك)" .ع.م.كلمباني ش.ة اإن شرك

  :األمالشركة  هدافأ وفيما يلي. 1964
 

 القيام بما األم للشركة حقيق الغرض نفسه، يجوز زة وتنفيذ أعمال اإلنشاءات األخرى. ولتي الوحدات الجاه إقامة المباني ف

 يلي:
 

o تحقيق أغراضهالمنشآت انع والالمص ءشاإن 

o ة بطبيعة أعمالهان ذات الصلائمكلاوات ة المواد واألدوالمتاجرة في كاف 

o اءاتتنفيذ أعمال اإلنش 

o وإعادة البناء واإلسكان االستثمار في أعمال اإلنشاء 
 

 الح  لصو األم صالح الشركة ا للف أنواعهعات بمختالمستودمتاجر ووالمعارض التجارية وال إنشاء المباني ومراكز التسوق

 لغير.آت نفسها المملوكة لالمنش ةوإدارة وصيانتأجير بيع و إلىالغير باإلضافة 

 األم. ها مما يرتبط بطبيعة نشاط الشركةغيرو اتع المواد واألدوات والمعداستيراد وتصدير كافة أنوا 

 إدارة   إلىها باإلضافة وخارج الكويتدولة  لاخد  األم ها لصالح الشركةيرطوء العقارات واألراضي وتتملك وبيع وشرا

رة في القسائم السكنية لقوانين السارية والتي تحظر المتاجفي اليها المنصوص ع امحكألال بلغير دون اإلخالعقارات ا

 القوانين.ذه هبموجب  عليه لخاصة طبقا لما هو منصوصا

 قط.جها فت وخارداخل الكوي ماأل عقارية لصالح الشركةت الء أسهم وحصص الشركاتملك وبيع وشرا 

 روط  الخدمة الش مقدمرية )بكافة أنواعها( شريطة أن يستوفي لعقات االاجاالستشارات في الم إعداد الدراسات وتقديم

 ة.المطلوب

 والنوادي الصحية والمنشآت السياحيةالفنادق  واستئجار وتأجيرإدارة تملك و. 

  م ومنيولأعمال الفوالذ واأل وغيرها بما في ذلك األم ةللشرك مملوكةوالعقارات ال نيانة المتعلقة بالمباالصيتنفيذ كافة أعمال

يكية والكهربائية ات واألعمال الميكانيبات الصحية والطالءأعمال الترك مشتملة علىل الصيانة واألعمال المدنية وأعما

إلنشاءات لضمان اني واى للمباألخر ملةلمكلغيار واألعمال اطع االتوصيالت وق بما في ذلكوالمصاعد وتكييف الهواء 

 مباني وسالمتها.المحافظة على ال

 ة ودور االستراحة موتيالت ودور الضيافمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والغيل واستثوتش ةراإد

  روعات ة والمشصحيوال السياحيةات نتجعوالمالسكنية والمجمعات والمطاعم والمقاهي لمتنزهات والحدائق والمعارض وا

المرافق   إلىالرئيسية والفرعية باإلضافة  ذلك كافة الخدماتفي  امبوفئاتها  هامستوياتهية والرياضية والمتاجر بكافة يفالتر

 الصلة.  لخدمات األخرى ذاتوا

 من قبل الوزارة.مطبقة طبقا للوائح ال م األ تنظيم المعارض العقارية لصالح المشروعات العقارية للشركة 

 يةالعقارمزايدات ة الامقإ. 

  كنيةسلاوالمجمعات  تجاريةلاالتسوق تملك وإدارة مراكز . 

 واستثمار الصناديق للغير. االستخداماتواع أنمختلف تنفيذ العقارية فقط بخالف  تطوير وإدارة صناديق االستثمار 

 ة من قبل الجهات رالمدا لعقاريةية والماالمار في المحافظ االستثمن خالل  األم كةاستغالل الفوائض المالية للشر

 المتخصصة. 

 ناء ية بموجب نظام البلسكنية والتجارية والصناع التحتية للمناطق والمشروعات انية بلامة المباشرة في تطوير ساهالم

 لتشغيل والتحويل.حويل وإدارة المنشآت العقارية بموجب نظام البناء واوالتشغيل والت
 

األعمــال ذ فيــ نت ألمللشــركة امالهــا. ويجــوز مكملة ضرورية أو ذات صــلة بأع لةل مماثأو أعما شطةنأذ يتنفركة األم للش يجوز

كما يجوز للشــركة األم أن تؤســس الفــروع داخــل دولــة ة. فة أصلية أو بالوكالمذكورة أعاله في دولة الكويت أو خارجها بصال

ترك بــأي وجــه مــع الشــركات التــي أن تشــ  لحة أولهــا مصــ ون تك ز للشركة األم أنيجو ذلك، إلىباإلضافة  الكويت وخارجها.

أن  ة األمركيجــوز للشــ  هــا.خارجالكويــت أو دولــة نها على تحقيق أغراضها فــي لتي قد تعاوأو ا اهاول أعماال  شبيهة بأعمالتز

 مثل هذه الشركات أو تلحقها بها. تشتري
 

 .يتلكوا بورصةإن الشركة األم مدرجة في 
 

إن عنــوان . قفلــة(م) ش.م.ك.الوطنيــة العقاريــة ع المتحــدة ذ.م.م. وشــركة الــدرة ياة الشلشرك ة زميلةشركهي  إن الشركة األم

 الكويت.، 13052الصفاة،  5132الشركة األم المسجل هو ص.ب. 
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 )تتمة( الرئيسية  نشطةالتأسيس واأل 1
 

المجمعة  البيانات المالية 2020 لأبري 8تاريخ د بالمنعق اجتماعها ة األم فياعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشرك

 .2019ر ديسمب 31لمنتهية في موعة للسنة اللمج
 

مــن قبــل مجلــس  2020مــارس  31 للفترة المنتهيــة فــية جمعالمتم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 .2020 --------بتاريخ اإلدارة 
 

 ة المحاسبي ساتياسلأساس اإلعداد وا        2
 

 ".  ةالمرحلي المالية التقارير" 34معيار المحاسبة الدولي لفقا  عة وومجمجمعة للمحلية المكثفة الات المالية المر المعلوم إعداد متي
 

ة معفصاحات المطلوبة في البيانات المالية المجالمكثفة المجمعة كافة المعلومات واإلمات المالية المرحلية المعلو ال تشمل

دراج كافة التعديالت التي تتكون إأنه قد تم  إلدارةترى ا .ارير الماليةالدولية للتقا  للمعايير دادها وفقعإتم تي ي، اللةالكام ويةلسنا

. المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه في  ية للعرض العادلية المتكررة والتي تعتبر ضرورمن االستحقاقات العاد

تائج المتوقعة للسنة  الن ى لعال تمثل بالضرورة مؤشرا   2020مارس  31هية في تنمال هرأشثالثة لفترة ال غيلشلتا إن نتائج

 ات المالية المجمعةالبيان الرجوع إلىيرجى  ،مزيد من التفاصيللطالع على االل .2020ديسمبر  31نتهية في المالية الم

  .2019 ديسمبر 31في ية للمجموعة للسنة المالية المنتهالسنوية  المدققة
 

 .ر الكويتيدينالابلمكثفة المجمعة مرحلية الا م عرض المعلومات الماليةيت
 

 في السياسات المحاسبية واإلفصاحات التغيرات        3
  

لك لية المكثفة المجمعة مماثلة لتفي إعداد المعلومات المالية المرحلمستخدمة ا هامةواألحكام السات المحاسبية لسياإن ا

السياسات  التغيرات فيباستثناء ، 2019 سمبريد 31ة للسنة المنتهية في ويمجمعة السنال ليةلبيانات الماا  إعداد تخدمة فيالمس

المالية المرحلية  المعلوماتي مخاطر المالية التي تم اإلفصاح عنها فارة الوإد ةجوهرياليرات والتقدة واألحكام هامالمحاسبية ال

على  تأثير اولكن ليس له 2020 سنةفي سيرات األخرى ألول مرة ت والتفلتعدياليد من العدا يرستالمكثفة المجمعة. 

 لية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. المعلومات الما
 

 اسبية الهامةلمحت اسياالسيا (أ)
 

 2020يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ساريةال
 

: 8 يلسبة الدوار المحاومعي يةض البيانات المالعر 1ي بة الدولسالمحاعيار ى معل تيالتعد -ة جوهريتعريف المعلومات ال
 واألخطاء  المحاسبيةتقديرات ات في الالتغير - سياسات المحاسبيةلا
 

من المتوقع بصورة أو عدم صحتها أو إخفاؤها تعتبر جوهرية إذا كان حذفها  وماتأن "المعل إلى  جديدال تعريفال يشير
إطار الغرض   رئيسيين لها فين اليمدالمستخ قبلمن الية مت ال ياناء  على تلك البالمتخذة بنا قراراتعلى اليؤثر  أن معقولة

 ول المنشأة التي قامت بإعدادها.". ت مالية حوهو عرض معلوماالعام من هذه البيانات المالية 
 

 مال األعج دم :3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  - تعريف األعمال
 

كحد  موجوداتوال نشطةاأل كاملة منة متمجموع نيجب أن تتضم ،لشطة كأعماصنيف األنتلكي يتم أنه  تتعديالوضح الت
مجلس معايير  وضحي. جوهريبشكل  خرجاتتحقيق مفي القدرة على  مع ااهم ستوالتي  جوهرية اتمدخالت وعملي أدنى

ا يأ المحاسبة الدولية أي أن رجات. المخ تحقيقالزمة لت والعمليات الدخالالم فةكا اجردإدون  شأتن دقأن األعمال ض 
المخرجات" بدال  من  تحقيق لك المدخالت يجب أن يكون لها "القدرة على المساهمة فيمليات المطبقة على توالع تالمدخال

  المخرجات". تحقيق"القدرة على 
 

  عمال الجديدبقطاع األالمتعلقة السياسات 
 عمليات الفنادقاع ة من قطالناتج تيرادااإل

 ألغذية امن إشغال الغرف ومبيعات الناتجة  يراداتذه اإلهوتشمل لها.  المملوكةالفنادق الضيافة من  إيراداتتحقق المجموعة 

المحددة  سدادشروط ال االعتبارفي  األخذمع  المستحق،بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو  اتيراداإل. يتم قياس والمرطبات

من هذه العمليات الناتجة  راداتياإلب فاالعترا أنه سيتم إلىالمجموعة  انتهتالرسوم. وائب أو لضرا اءثنباست موجب العقدب

 . العائداتم تنفيذ االلتزامات واستال ايتم فيه نية التيالفترة الزمفي 

 

 

 

 

Medhat Elsamman
Stamp
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 مة()تت لمحاسبية واإلفصاحاتياسات افي الس التغيرات        3
 

 تتمة( ) ة الهامةحاسبيت المسياالسيا (أ)
 

 ()تتمةالجديد  بقطاع األعمالالمتعلقة السياسات 
 )تتمة( يافةلضاة من قطاع اتجالن اتديرااإل

ت مليامن عة الناتج يراداتوتوقيت اإل يمةقعلى تحديد  جوهريقامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر بشكل 
 :الفنادق

 

 قد مجمعاألداء في عأ. تحديد التزامات 
اء مختلفة تمثل رتيبات التزامات أدالت من هذهضوقد تت يفردالئها كجزء من ترتيب فة لعمبعض خدمات الضيا مجموعةتقدم ال
كون يأن  علىالقدرة  لديهمن التزامات األداء تزام لاالمجموعة أن كل  وحددتق عليها تعاقدي ا للعميل. همة )مهام( متفأداء م

ة من تفادسل االيللعممكن في العقد ويالواردة ات األخرى عن االلتزام نفصلبشكل من تحديدها ت يمكألن هذه الخدما نفصال  م
ا أن ال حددت ذلك،. عالوة على ةحدعلى كل خدمة  سياق كل  ضمن نفصلةمتعتبر ت هذه الخدماتقديم ب تعهداتالمجموعة أيض 

. ركبي بشكل رابطةأو مت ضامنةمت ستمات ليهذه الخدأن و م،التزاويتم تحديد سعر المعاملة بشكل منفصل بناء  على كل  عقد،
تقوم  مباشرة،بصورة عندما ال يمكن مالحظتها وم أداء بناء  على أسعار البيع المستقلة. لتزاكل الت مالاالمع عارأس وزيعيتم ت

 .المتوقع ةح زائد التكلفبالرلة المنفصل لكل التزام أداء بناء  على هامش ر المعامر سعتقديالمجموعة ب
 

 املةالمع سعريد تحدب. 
 مهاتقديبتعهد الخدمات الم قاءلتتوقع المجموعة الحصول عليه  والذي  دلسدابل لقالا النقدي  قابللما قيمةسعر المعاملة هو إن 

 .في شروط العقد والممارسات التجارية المعتادة من خالل النظرللعميل. تحدد المجموعة سعر المعاملة 
 

 ماتالخدالوفاء بيت ج. تحديد توق
لعمالئها يجب االعتراف بها في  والمرطبات يةغذألا مبيعاتولغرف ل اشغاإ منناتجة ال يراداتأن اإل إلىالمجموعة  تتهان
الحق الحالي  لمجموعة احق تستو عات،المبيإجراء دمات أو مثل هذه الخعند تقديم  تنفيذ االلتزامات اي يتم فيهتال فترة الزمنيةال

 جميع المزايا المتبقيةم خدااست توجيه ىقدرة عللاالعميل  متلكي ذلك،لى عالوة عالبيع. إجراء أو خدمة لاتقديم بل مقا دسدافي ال
تقدم هذه مستوى لقياس  مدخالتلالمجموعة استخدام طريقة ا قررتو. ل كبيربشك يهاوالحصول عل من كل خدمة أو بيع

ا لوجود عالالخد ن  م جةناتال يراداتالمجموعة اإل سجلالعميل. ت إلى لخدمةالمجموعة ونقل اقة مباشرة بين جهود مات نظر 
قوم المجموعة مام التزامات األداء. تإلتوذلك التكاليف المتوقعة  جماليبالنسبة إل ساس التكاليف المتكبدةلى أدمات عخهذه ال

التي سيتم  تيرادالتحديد اإل وذلكد لكل عق بالنسبة المقدرة التكاليف إجماليلمئوية للتكاليف المتكبدة كنسبة من تقييم النسبة اب
 .الهامش المقدر طوال مدة العقد عن ةمحاسبلاو خهتاريها حتى االعتراف ب

 

 مقابل الوكيل ة األساسيةمنشأال اعتبارات د.
 انتهتنة. في تقديم خدمات معي خرىاألطراف بعض األتقوم المجموعة بإشراك  عمالئها،إلى خدمات الضيافة  يمتقداء أثن
أن يتم أداء  الحق في بالمجموعة  فظتحتث حيات بيذه الترتفي مثل هفسها تمثل نأساسية ة أمنشتعمل كأنها  ىإل وعة لمجما

لعميل نيابة عن  إلى ا الخدمة الطرف لتقديم مما يمنح المجموعة القدرة على توجيه هذا  اآلخر، الطرف  من قبلالخدمة 
 العميل.  ىلإل التزام فاء بكعن الو شكل أساسيبة يلوئمسالالمجموعة تتحمل المجموعة و

 

 عداتمو ممتلكات استهالك
  كما يلي:القسط الثابت  أساسعلى طبقة المللموجودات ة المقدرة األعمار اإلنتاجي أساسعلى االستهالك  باحتسا ميت
 

 سنة  50     نيامب 
 سنوات 5   مكتبية  ومعدات تركيبات 
 اتسنو 3              تاسيارو دواتأ 
 

 19-كوفيد تأثير

تسبب لقد . يةلمعاجائحة  بريعت (19-كوفيد) جدمستال روناس كووفير أن 2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في 
 .على النشاط االقتصادي ناتجر سلبي يأثت حدوثمع  التجارية،ألعمال في ا النطاقطرابات واسعة اض وقوعهذا الحدث في 

 

 المرحلية المكثفة يةالمال ماتمعلوتاريخ اللى أسعار النفط الخام. في إبي ا د نسستنت ةيتصادققطاعات ا تعمل المجموعة في
 ليعفقامت بتوقد  كثب،موعة الوضع عن ب المج. تراقفيها ، شهدت أسعار النفط تقلبات وتراجع ا غير مسبوقالمجمعة
تفشي فيروس بسبب  تمل،المحعمال إلدارة تعطل األ وممارسات إدارة المخاطر األخرى األعمالية ستمرارال التخطيط
 .ائها الماليتها وأدعلى عمليا 19-كوفيد

 

المتاحة  رشاداتضوء االفي  للمجموعة،على النتائج المالية  19-فيروس كوفيد تأثيراتل قامت المجموعة بإجراء تقييم

 توضيحقامت بكما  ،ةجمعالم ةكثفية المالمالية المرحل المعلوماتالنتائج في هذه  جادرإو المالية،  للتقاريرة الدوليللمعايير 

 31في المنتهية  فترةالتقييم كما في وللكام تقديرات وأحوالمتوقعة  االئتمان رئخسامنهجية أدناه المتعلقة ب مذكورةال التغييرات

 :2020مارس 
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 )تتمة( في السياسات المحاسبية واإلفصاحات التغيرات        3
 

 جوهريةالت اديروالتقاألحكام 
 

تطبيق  وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر علىطلب من اإلدارة يتجمعة المرحلية المكثفة المالمالية  معلوماتداد العإ إن 

ذه عن ه الفعلية النتائج تختلفقد  .والمصروفات يراداتلوبات واإلموجودات والمطالمبالغ المدرجة للو سياسات المحاسبيةال

السياسات  تطبيقفي إطار  هامة احكام  أاإلدارة  خذتت، ة المجمعةية المرحلية المكثفلاالم تالمعلوماد إعداعند  التقديرات.

  دققة الم لسنويةا للبيانات المالية المجمعة مماثلة لعدم التأكد من التقديراتالمصادر الرئيسية  إن بية للمجموعة.المحاس

  عة المبين والمجم على 19-دكوفي شي فيروستف يرتأث ناءاستث، ب2019ر ديسمب 31نتهية في سنة المفي ولل للمجموعة كما

 : ل أدناهالتفاصيب
 

 كلفة المطفأةئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتئر االخسا (1)
 

د  . وق2020مارس  31في  كما وقعةلمتا خسائر االئتماندخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد قامت المجموعة بتحديث الم

الية علومات المموقعة في تاريخ الالقتصادية المتلظروف اء  على مجموعة من االمعدلة بنا المتوقعة مانئتاال ائرخستم تقدير 

ا في  أخذتوقد  ،بشكل سريع يتطورالوضع أن حقيقة  عتبارألخذ في االاو ثفة المجمعةالمرحلية المك   رها تبااع المجموعة أيض 

دية ريوهات االقتصاالسينا وقوععند تحديد مدى خطورة واحتمال  ،مستقبليةال كلي ال وامل االقتصادع في كبيرةتأثير التقلبات ال

ناريوهات المذكورة السي ضمن قط دراجهاإة أخرى لم يتم قبليمستاعتبارات  تم النظر فيالمتوقعة. كما  خسائر االئتمانلتحديد 

  وبالتالي لم يتم إجراء أي  ي،جوهرأثير تأي  انهتج عني ملولكن  اسية،سيشريعية أو غييرات تنظيمية أو تمثل تأثير أي ت أعاله،

ها للتأكد من مالءمتها على أساس ربع ومراقبتالخسائر تم مراجعة هذه يلهذه العوامل. تمان المتوقعة خسائر االئعلى تعديل 

ح رقم  يضااإل فيئتمان المتوقعة المتعلقة بخسائر االاسة المجموعة من المعلومات حول سي مزيدالعن  اإلفصاحتم يسنوي. 

 .2019ديسمبر  31لمنتهية في كما في وللسنة اية السنوة المجمعلمالية البيانات ا حول 2.4.8
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (2)
 

الية غير للموجودات الم سجلةمبالغ الملية لتحديد الالسوق الحافي لتقلبات لقامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة 

لتي يمكن مالحظتها في تاريخ لمعلومات المتاحة ا على ادارة بناء  فضل تقييم لإلوهذا يمثل أ جموعة،لمدى ا ل ةجالمدر

ا لتأثيرمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةال  ة، تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم19-فيروس كوفيد . نظر 

 والسيناريإطار في  ي السوقلمشاركين فذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين االالسعر  ات المالية تمثلطلوبالعادلة للموجودات والم

 2.4.9 يضاحاإلمزيد من المعلومات حول سياسة المجموعة فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في العن  اإلفصاحتم ي. الحالي

 .2019مبر ديس 31ية في منتهكما في وللسنة الالسنوية عة المجمحول البيانات المالية 
 

 غير المالية"( وجوداتالمميلة )"زشركات ستثمار في دات واالمعوالممتلكات وال ات االستثماريةالعقار (3)
 

  الدفترية  ةلم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيم ،المالية المرحلية المكثفة المجمعة معلوماتتاريخ الكما في 

لنقدية المتوقعة  دفقات الى التتحديد التأثير ع بشأنن يقتعدم اللة حاب بسب 2020مارس  31في  لموجوداتها غير المالية كما

في تحديد  ةالمستخدم طريقةلى ال إاد ا ستنلسعر ابان في السوق يالمشارك اتتوقعلمالية أو غير ا الموجوداتمن هذه ناتجة ال

  تتواجد جغرافية والقطاعات التي الق مناطموعة أن بعض المج. تدرك ال2019ديسمبر  31في  الموجوداتالقيمة العادلة لتلك 

تستخدم كما عة باستمرار توقعات السوق تراقب المجمو، لوضعا مزيد من استيضاح ومع سلب ا،تتأثر  تلموجوداا فيها هذه

مكثفة رحلية السب في المعلومات المالية المغير المالية بشكل منا الموجوداتقيم هذه  إدراجاالفتراضات ذات الصلة في 

 .ةمجمعال
 



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

 لمكثفة المجمعة )غير مدققة( المرحلية ا إيضاحات حول المعلومات المالية 
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 ممتلكات ومعدات 4
 ويتيدينار ك 

 ضأر 
 

 انيمب
ومعدات  كيباتتر 

 مكتبية
 

 راتأدوات وسيا
 أعمال رأسمالية قيد 

 التنفيذ
  

 جمالياإل
            

  لتكلفة:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,321,983      -  455,906  9,360,119  189,355  316,603 2019ديسمبر    31في  
 5,070,512  4,979,302      -  91,210      -      - إضافات 
 110,525,403  48,931,755      -  1,365,402  54,899,496  5,328,750  * ثمارية ت است ن عقارا تحويل م 

 429,869      -  1,548  419,137  3,437  5,747 نبية تحويل عمالت أج
 126,347,767  53,911,057  457,454  11,235,868  55,092,288  5,651,100 2020مارس    31في  

            

  تراكمالك الم االسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5,672,742      -  386,305  5,266,712  19,725      - 2019يسمبر  د   31في  
 507,145      -  2,101  228,137  276,907      - المحمل للسنة 

 427,373      -  1,034  425,981  358      - أجنبية مالت  تحويل ع 

 6,607,260      -  389,440  5,920,830  296,990      - 2020س  مار  31في  
            

  القيمة الدفترية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 119,740,507  53,911,057  68,014  5,315,038  54,795,298  5,651,100 2020س  مار   31في  
            

 3,411,419      -  21,128  2,890,294  183,671  316,326 2019  س مار  31في  
 

اء بمبلغ شناإلفندق قيد ودقية مطورة فنرية الى ممتلكات ومعدات ويتمثل في منشأة العقارات االستثمامن ( 5ضاح يإدينار كويتي ) 110,525,403 بلع وقدرهويل مت المجموعة بتحنة، قامخالل الس  * 

ة المجموعة إلى أنه يستمر معرض لمخاطر التغيرات إدارت دق"، انتهالفن مع "مدير لفندقا إدارةدينار كويتي على التوالي. بناءا على توقيع اتفاقية  48,931,755مبلغ دينار كويتي، و 61,593,648

 . إلى "الممتلكات والمعدات" ""العقارات االستثمارية منذات الصلة العقارات تصنيف إعادة وبالتالي، فقد تم ، دقالتدفقات النقدية الناتجة من تشغيل الفنفي 
 

التجاري. ويتضمن ذلك تكاليف  "زفنيوامن مركز " 4في المرحلة  نيوزيفاألء فنادق إلنشاار كويتي، ويمثل التكاليف المتكبدة دين 4,979,302غ بمبل ضافاتالتنفيذ إية قيد تتضمن األعمال الرأسمال

يتراوح بين ل الرسملة بل معدمقا (يتيار كودين 1,103,012: 2019رس ما 31كويتي، ودينار  4,652,492: 2019ديسمبر  31خالل الفترة )دينار كويت تم رسملتها  404,954اقتراض بمبلغ 

 %. 4الى % 3.75نسبة 
 

  .اإليرادات( الى تكلفة نار كويتيشيء دي: ال 2019مارس  31و دينار كويتي شيءال  :2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 342,769غ مصروف االستهالك بمبل لتحميتم 
 



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

 لمكثفة المجمعة )غير مدققة( المرحلية ا إيضاحات حول المعلومات المالية 

  2020مارس  31 للفترة المنتهية في
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 عقارات استثمارية        5
 ويتيدينار ك 

 

  مارس  31
2020 

  )غير مدققة(

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

  ارس م 31
2019 
 ر مدققة()غي

      التكلفة
 839,394,663  839,394,663  892,797,683 ية الفترة/ السنة في بدا 

 17,941,780  53,107,815  15,753,587   إضافات 
 146,127  295,205  3,511,737 عمالت اجنبية   احتياطي تحويل 

       -           -     (110,525,403) (4إيضاح  لكات ومعدات ) ممت   إلى حويل  ت 

 

801,537,604  892,797,683  857,482,570 

 

     
      اكم االستهالك المتر 

 (60,378,444)  (60,378,444)  (70,453,765) بداية الفترة / السنةفي  
 (2,417,824)  (10,075,321)  (2,749,394) لسنةا   المحمل للفترة / 

 

(73,203,159)  (70,453,765)  (62,796,268) 
 794,686,302  822,343,918  728,334,445  لدفترية ا قيمة  ال 

 2% - 3.33%  2% - 3.33%  2% - 3.33%  ة عدالت االستهالك السنوي م 
 

 10,507,881: 2019ديسمبر  31ويتي )ر كدينا  15,753,587مبلغب ةفلتكالجوهرية بصورة رئيسية  اإلضافاتتتضمن 
. "ية السعوديةالعربالمملكة "مشروعات عقارية في  رلتطويدينار كويتي(  9,721,854: 2019 مارس 31ويتي، ور كيناد

 مارس  31دينار كويتي و  2019:3,545,264 سمبردي 31دينار كويتي )  936,452قتراض بمبلغاال تكاليفويتضمن ذلك 
. لم يتم احتساب %4% و3.75ما بين  ملة تتراوح نسبتهرس عدلبم خالل الفترة ار كويتي( تم رسملتهدينا 811,232: 2019

 أي استهالك حيث إن العقار ال يزال قيد التطوير.
 

  سنة. 50بمدة التجاري " نيوزياألف " لمركزدارة بتقدير العمر االنتاجي االقتصادي قامت اإل
 

ا  سنة مدةلل صمن هذا األ جوهريجزء  بناء بموجبه تم الذي لةذي الص  تأجيرد اليسري عق إلى  2019سبتمبر  10من اعتبار 
 يرات رئيسية في الشروط واألحكام. أي تغحدوث وجب عقد جديد دون قابلة للتجديد بم 2020تمبر سب 9
 

إن المجموعة   .ماريةاالستث هاعقاراتلة الدفترية على القيمأي تأثير جوهري  د المجموعةلم تحد ،2020مارس  31كما في 
على المدى القصير، وتقوم ا قيمة العادلة سلبيثر التتأ ، من المحتمل أن19على دراية أنه نظرا للوضع الحالي لوباء كوفيد 

 استقرار الوضع.  لعدم السوق نظرا قبل لمستستمرة المجموعة بالمراقبة الم
 

 3من المستوى ارية للمجموعة ضتثمالست ارادراج كافة العقاإم قة. تة السابييم مقارنة بالفترالتق  أساليبأي تغيير في  يطرألم 
تويات ، لم يتم اجراء أي تحويالت بين مس2020مارس  31المنتهية في  الل الفترةادلة. خمن الجدول الهرمي للقيمة الع

 .الجدول الهرمي
 

 النقد والنقد المعادل        6
 

 تية: اال المبالغالمجمع ثف لمكي احلدفقات النقدية المرن التي بياف المدرج لمعادلوالنقد ايتضمن النقد 
 

 دينار كويتي 
  مارس  31  يسمبر د 31    مارس 31 
 2020  2019  2019 

 )غير مدققة(  )مدققة(  غير مدققة() 
      

 14,056  24,619  26,478 نقد في الصندوق 
 16,140,443  28,126,208  20,894,771 لدى البنوكحسابات جارية وتحت الطلب  

      -   44,422,246  53,927,464 أشهر  ثالثة لية تصل حتى أص   فترات استحقاق  ذاتئع  ودا 

 74,848,713  72,573,073  16,154,499 
 

 تقارير القطاعات  7
 

 معلومات إلى جلةسالم اتإدارة مختلف خطوط أعمالها. تستند أرباح القطاع لغرضأقسام وظيفية  إلىعة المجمو تنظيمتم 
الموارد  عوزيمن أجل ت ارات التشغيلية الرئيسيمسؤول اتخاذ القرمراجعتها بانتظام من قبل  لتي تتمالداخلية ارة دااإلتقارير 
 التشغيل رئخساح أو اربأعلى أساس  اتح أو خسائر المجموعة. يتم تقييم أداء القطاعأرباومطابقتها ب وتقييم أدائه لقطاععلى ا

 عة في القطاعات التالية التي يتم إعداد التقارير بشأنها: مولمجل اعمت  .هالجدول أدنا موضح فيكما هو 
 

 صالحل اتءنشاتأجير المشاريع ونشاط االو العقاريالتطوير و العقاراتتأجير  ضمنوالعقارات: تت اتءنشاعمليات اال  
 .الغير أو مجموعةلا

  ت.الكوي  –جاردن إن ون يلته ة المقدمة من خالل فندققيدالفنخدمات الضيافة   ضمن: تتالفنادقعمليات 
  :الكويت تدار من قبلدولة واألدوات المالية داخل وخارج  األسهموأخرى في المحافظ استثمارات  تضمنتأخرى 

 .شركات متخصصةأو  المجموعة



 ا التابعة ش.م.ك.ع. وشركاته مبانيالشركة 
 

 قة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدق

  2020مارس  31 منتهية فيلرة اتللف
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 ة()تتم تقارير القطاعات 7
 

 :يليا كمي مارس ه 31ي نتهية فالم أشهرثة الفترة الثطاعات لتقارير الق اتن معلومإ
 

  دينار كويتي 

    
 

   
 

   
 

   

 توالعقارا اتعمليات االنشاء 
 

 الفنادقعمليات 
 

 خرىأ
 

 جمالياإل

 2020  2019 
 

2020  2019 
 

2020  2019 
 

2020  2019 

                

 24,463,360  22,926,246  1,455,586  1,520,046        -  753,959  23,007,774  20,652,241 قطاعات ال إيرادات

 (10,771,006)  (13,651,855)  (2,141,138)  (2,418,758)        -  (1,341,189)  (8,629,868)  (9,891,908) قطاعاتمصروفات ال

 13,692,354  9,274,391  (685,552)  (898,712)        -  (587,230)  14,377,906  10,760,333 قطاعاتنتائج ال
 

 عات التشغيل لدى المجموعة: اقطمطلوبات و  اتجودمو ليجدول التاعرض الي
 

 
 دينار كويتي

 
  مارس  31  ديسمبر  31    مارس 31

 
2020  2019  2019 

 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      الموجودات:

 862,836,780  954,623,034  863,325,856 والعقارات  ات عمليات االنشاء 

       -        -  115,504,705  الفنادق ات  ملي ع 

 10,468,851  10,465,537  10,346,790 أخرى 

 873,305,631  965,088,571  989,177,351 داتالموجو   إجمالي 

 
     

      وبات:المطل

 360,669,739  416,894,421  415,558,516 والعقارات  ات عمليات االنشاء 

       -        -  13,181,830  الفنادق عمليات  

 1,189,564  1,300,883  1,821,497 ى أخر 

 361,859,303  418,195,304  430,561,843 المطلوبات  إجمالي 

 

 

 



 ا التابعة .ك.ع. وشركاتهش.م مبانيلاشركة 
 

 رحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات المالية الم

  2020مارس  31 للفترة المنتهية في
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 استثمارية عقارات من  إيرادات 8

 
 

 دينار كويتي
 

 المنتهية فترة الثالثة أشهر

 مارس  31في 
 

2020  2019 
    

 15,096,896 ة ستثماريامن عقارات  إيرادات
 

18,593,162 

 2,468,878 من خدمات اداتإير
 

2,129,699 

 789,969 نريأتعاب ترتيبات من مستثم
 

311,758 

 1,084,294 النات للمستثمرين خدمات اع
 

1,268,985 

 1,123,904 أخرى 
 

684,253 
 20,563,941  

22,987,857 

   :باإليراداتتوقيت االعتراف 
 

 

 1,953,238  2,208,198 نة  طة زمنية معية في نقالمسجل اإليرادات

 21,034,619  18,355,743 المسجلة بمرور الوقت  اإليرادات
 

20,563,941  22,987,857 
 

 عمليات الفنادقمن  إيرادات 9
 

ق إن الفند .التجاري "زفي مركز "افنيو 4فنادقها في المرحلة من خالل أحد  الفنادقفي عمليات  اإلدارةخالل السنة، بدأت 

 شركةقبل رئيسية من بصورة وهي مدارة وهي شركة تابعة للمجموعة  "(.م.م. )"المالكقارية ذالعاي لرلشركة ا مملوك

 .)"اتفاقية التشغيل"( 2016س طأغس 23 بموجب شروط اتفاقية التشغيل المؤرخة)"المشغل"( هيلتون العالمية 
 

 دينار كويتي  

 الثالثة اشهر المنتهية  

 مارس  31 في 

 2020 

  

 684,385 حجز الغرف  من  تاإيراد

 54,719 ومرطبات  أغذية

 14,855   أخرى

 753,959 
 

 مصروفات عقارات استثمارية        10

 

 كويتي اردين 

 المنتهية شهرفترة الثالثة أ 

 مارس  31في 
 2020  2019 
    

 1,459,874 أرض  إيجار
 

1,446,199 

 1,787,674 إصالح وصيانة
 

1,928,913 

 1,824,540 مية ل عموتشغي تمصروفا
 

1,771,082 
 5,072,088  

5,146,194 
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة      11
 

ح همي الشركة األم على المتوسط المرجطريق قسمة ربح الفترة الخاص بمسا سية والمخففة عنهم األسالستحتسب ربحية ا

ة األساسيمات الالزمة الحتساب ربحية السهم ملة. إن المعلومحت ةمخفف ة توجد أسهم عاديالالفترة.  ة خاللالقائم األسهملعدد 

مخففة للفترة م تعديل ربحية السهم األساسية وال. تيّنة كالتاليلفترة مبا ائمة خاللالق األسهمعلى أساس المتوسط المرجح لعدد 

 (.13ضاح ية السنوية )إيلعمومعية اممادها من قبل الجتلتي تم اعمنحة اي تعكس تأثير أسهم الالحالية والمقارنة لك



 بعة .م.ك.ع. وشركاتها التاش المبانيشركة 
 

 قة( جمعة )غير مدقة المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي

 2020س مار 31 للفترة المنتهية في
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 )تتمة( والمخففةربحية السهم األساسية       11
 

 

 دينار كويتي
 

 أشهر المنتهية ةثالثالفترة 

 مارس  31في 
 

2020  2019 
    

 9,334,929 األمبمساهمي الشركة ة الخاص ترربح الف
 

13,756,238 

  
 

 
 سهمأ 

    

 1,104,792,841 مة خالل الفترة ئالقا ماألسهالمرجح لعدد المتوسط 
 

1,100,509,226 

 فلس 8.45 االساسية والمخففة  السهم ربحية
 

 فلس  12.50
 

 ات األطراف ذات عالقةإفصاح      12
 

شركات التي جموعة وال الم العليا ب ضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ن الرئيسيين وأع مي المساه ة ألطراف ذات عالق مثل ا ي 

موافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت يتم ال شتركة أو تأثيرا  ملموسا . أو يمارسون عليها سيطرة م  اليه ع ن يسيطرو 

 من قبل إدارة المجموعة. 
 

 : رصدةاأل 

  ا يلي: هي كم المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع  القة  أطراف ذات ع  لدى   رصدة إن األ 
 

 
 نار كويتي دي

 

   مارس 31

2020   

  )غير مدققــة(

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققــة(

    مارس 31

2019   

 )غير مدققــة(
      

 موجودات حق االستخدام
     

       -   1,165,577  1,134,904 مكتبيةي مبان

      

      ينون ومدفوعات مقدًمامد

      من شركة زميلة  أرصدة مستحقة

 2,614,810  248,433  97,148 لطلب عند ا   

      .يحمل فائدةال  ستحقالمبلغ الم

      

      مدينون تجاريون

 1,753,136        -         -  خالل سنة واحدة

 
     

       -   1,181,471  1,155,007 مطلوبات التأجير

 
     

      ف ذي عالقةإلى طر المستحق

      اهم شركة تابعةإلى مس حقالمست

 11,656,913        -         -  ر من سنة واحدةثأك

 
     

      خرىنون تجاريون وأرصدة دائنة أدائ

      اإيجار مستلم مقدم  

 1,710,403  2,202,575  1,863,481 واحدةسنة خالل 

 
     

 رون ن أخنودائ

 أثاث" بند إلى طرف ذي عالقة عن مستحقال

       -   1,669,446        -  هاؤرالذي تم ش "كتبيةممعدات و
 



 بعة .م.ك.ع. وشركاتها التاش المبانيشركة 
 

 قة( جمعة )غير مدقة المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي

 2020س مار 31 للفترة المنتهية في
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 )تتمة( عالقة ات األطراف ذاتإفصاح      12
 

 :المعامالت 

 المجمع هي كما يلي:  في بيان الدخل المرحلي المكثف ةالمدرجاألطراف ذات عالقة  معإن المعامالت 
 

 ينار كويتيد 
 تهيةالمن فترة الثالثة أشهر 

 ارس م 31في 
 2020  2019 
    

  3,287,251   داتراإي
 

4,301,461 

 107,997 مصروفات
 

67,247 

 121,995 أخرى( إيرادات)مدرجة ضمن  ةرأتعاب إدا
 

60,704 
 

 ليا:العموظفي اإلدارة   أة كاف م 

 اآلخرين خالل الفترة هي كما يلي:موظفي اإلدارة العليا رة وأعضاء مجلس اإلدا أةافإن مك
 ويتيدينار ك 

 ةهينتلما رة الثالثة أشهرفت 

 مارس  31في 
 2020  2019 
    

 234,500 ألجلااتب ومزايا أخرى قصيرة رو
 

96,563 

 26,023 الخدمة  نهايةمكافآت 
 

12,070 

 260,523 
 

108,633 

 

المساهمين  ن قبلم 2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في  دينار كويتي  550,000غة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلماد مكافأتتم اع

 .2020 أبريل 8نعقد بتاريخ مية اللعمومية السنوالجمعية ا عااجتمي ف
 

 جتماع الجمعية العمومية السنويا      13
 

زيع أرباح نقدية على تو 2020 ريلأب 8خ ة للمساهمين المنعقد بتاريعاديوية الع الجمعية العمومية السناجتماالموافقة في  تتم

ينار د 11,750,050 مبلغإجمالي فلس للسهم ب 12: 2018) يدينار كويت  14,573,532مبلغإجمالي بلس للسهم ف 14بقيمة 

سهم  100م لكل سهأ 6معدل ب% 6 ةنسببسهم منحة أ ار، وإصد2019ديسمبر  31( من رأس المال المدفوع كما في كويتي

الحصول  اريخ ت كما فيالمسجلين  المساهمين إلى%(( 6) سهم 59,011,782: 2018) همس 62,552,488 عدد إجماليب

  .بية الالزمة االعتمادات الرقاعلى 
 

 مطلوبات محتملة و التزامات      14
 

   34,052,714: 2019ديسمبر  31)كويتي  ناردي  31,375,632بمبلغ ليةة المجموعة نفقات رأسمالية مستقباعتمدت إدار

 كويتي(. دينار 38,527,285: 2019 مارس  31دينار كويتي و
 

دينار   5,307,018بلغبمنات بنكية وكفالة تضامنية وضما ئتمانة خطابات احت المجموعنم، 2020مارس  31في ا كم

 .نار كويتي(دي 2,243,200: 2019 مارس  31و ويتيدينار ك  2019:5,463,355ديسمبر  31كويتي )
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لة، من المستحق من شركات زمي تتكون الموجودات الماليةلمالية. ت اطلوبامالمالية والجودات ة من الموتتكون األدوات المالي

وراق األفي  االستثماراتوائر اح او الخسن خالل األربة العادلة ممالية المدرجة بالقيمالاق وراألوالمدينين واالستثمارات في 

ات المالية من وتتكون المطلوب .عادلقد الموالن دملة األخرى، والنقالشا اداتيرلة من خالل اإلالمدرجة بالقيمة العاد ماليةال

 رى. خدائنة األال رصدةن التجاريين واألني، والدائالدائنة المرابحةو األجلير المتداولة والقروض محددة غالمطلوبات األخرى 
 

 القيمة العادلة
 

 رحلي المكثف المجمعلمالمالي ا لمركزافي تاريخ بيان  عةدى المجمول قيمة العادلةت المالية المدرجة بالتم تحديد الموجودا

يمتها عن ق جوهريةمطفأة بصورة ل تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة اال  األسعار المعلنة. إلىبالرجوع 

 .بطبيعتها األجلقصير  ذات استحقاق حيث إن أغلبية األدوات تريةالدف
 



 بعة .م.ك.ع. وشركاتها التاش المبانيشركة 
 

 قة( جمعة )غير مدقة المفلمكثا ة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي

 2020س مار 31 للفترة المنتهية في
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 مة()تت القيمة العادلة
 

 تم تحديدها: يما يلي المستويات المختلفة التيوفقا لطرق التقييم. فدلة القيمة العالية المدرجة بيحلل الجدول التالي األدوات الما
 

  ثلة.ت ممالوبامطوجودات أو ( في أسواق نشطة لممعدلة: أسعار السوق المعلنة )غير ال1المستوى 

  ــا القيمــة العاد مســتوى مــن المــدخالت الجوهريــة لقيــاس ييم التي يكون بها أقلالتقاليب س: أ2المستوى ة بصــورلــة ملحوظ 

 رة.مباشرة أو غير مباش

  العادلة غير ملحوظ.قيمة لتي يكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس ال: أساليب التقييم ا3المستوى 
 

 
 تيدينار كوي

 
 اليجماإل  3وى تالمس  2المستوى   1توى المس

        2020مارس  31

مة العادلة من  لية مدرجة بالقياستثمارات في أوراق ما

      -      - ة األخرى  الشامل يراداتخالل اإل
 

1,897,672  
 

1,897,672 

بالقيمة العادلة من  استثمارات في أوراق مالية مدرجة 

 1,800,777      -  1,800,777      - خسائر و الل األرباح اخال

 
-      1,800,777  1,897,672  3,698,449 

        2019مبر ديس 31

ادلة من  مدرجة بالقيمة العاستثمارات في أوراق مالية 

 1,870,015  1,870,015      -      - ألخرى  الشاملة ا يراداتخالل اإل

عادلة من  يمة الالقمالية مدرجة ب وراقاستثمارات في أ

 2,448,777      -  2,448,777      - ئر خساو الاباح رخالل األ

 -      2,448,777  1,870,015  4,318,792 

        2019مارس  31

العادلة من   جة بالقيمةت في أوراق مالية مدراستثمارا

      -      - خرى  الشاملة األ يراداتخالل اإل
 

1,883,994  
 

1,883,994 

لقيمة العادلة من  جة بارة مديارات في أوراق مالاستثم

 2,456,745      -  2,456,745      - خالل األرباح او الخسائر 

 -      2,456,745  1,883,994  4,340,739 
 

 رة:لة خالل الفتمن الجدول الهرمي للقيمة العاد 3لمستوى لحركة في افيما يلي ا
 

 يار كويتدين 

 

 ــة()غير مدقق

  ارس م 31

2020    

  ــة(ق)مدق

 يسمبر د 31

2019  

 )غير مدققــة(

   مارس  31

2019   
      

  2,067,349  2,067,349  1,870,015 رصيد االفتتاحيال

 (354,599)  (298,163)      - مار مباعتكلفة استث

ة المرحلي يتغيرات في حقوق الملكبيان ال إلى المحولةفي الخسائر صا

      -      - المجمع المكثف
 

56,436 

 114,808  100,829  27,657 العادلة  لقيمةافي  ريالتغ

 1,883,994  1,870,015  1,897,672 لختاميالرصيد ا 
 

المكثف المجمع ليس  لييان التغيرات في حقوق الملكية المرحأو بثف المجمع لمالي المرحلي المكإن التأثير على بيان المركز ا

 %.5بنسبة العادلة لألسهم غير المسعرة  ةيمفي تحديد القخدمة تالمس طر ذات الصلةمتغيرات المخا لتم تعديا جوهري ا إذ
 

جراء إ يتم لم، 2020مارس  31في  ة المنتهيةفترلسابقة. خالل الالتقييم مقارنة بالفترة ا أساليب رات علىلم يتم اجراء أي تغي

  .الت بين المستوياتيأي تحو




