
 

 

 

 ش.م.ك.ع. المدار للتمويل واالستثمار شركة  

 وشركاتها التابعة  
 

 المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 .شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع
 

 مقدمة 

المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"(  لقد راجعنا بيان المركز 

وبياني األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحليين  ، 2022 يونيو 30في "المجموعة"( كما  معاً بـوشركاتها التابعة )يشار إليها 

ا المجمعين  الملكية  المكثفين  حقوق  في  التغيرات  وبياني  التاريخ  بذلك  المنتهيتين  أشهر  والستة  أشهر  الثالثة  لفترتي  به  لمتعلقين 

النقدية  و التاريخالتدفقات  بذلك  المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  به  المتعلقين  المجمعين  المكثفين  األم هي  المرحليين  الشركة  إدارة  إن   .

ا المعلومات  هذه  إعداد  عن  المجمعةالمسؤولة  المكثفة  المرحلية  إيضاح    وعرضها  لمالية  في  المبين  اإلعداد  ألساس  إن 2وفقا   .

 مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  ا   2410لقد  المالية  المعلومات  المستقل "مراجعة  الحسابات  مراقب  قبل  من  المنفذة  لمرحلية 
المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين   "للمنشأة

أقل   المراجعة  للمراجعة. إن نطاق  التحليلية واإلجراءات األخرى  المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات  المسؤولين عن األمور 

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة    بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي

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

 النتيجة 

بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد  

 .2إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً ألساس اإلعداد المبين في إيضاح 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 )تتمة( .المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.عشركة 
 

 تقرير حول األمور القانونية والرقابية األخرى 

ة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبي 

لسنة    1منا واعتقادنا بأنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم  للشركة األم. ونفيد أيضاً حسبما وصل إليه عل

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت   2016

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو   2022  يويون  30 أشهر المنتهية في  ستةالالحقة لهما، خالل فترة ال

 مركزها المالي. 
 

لسنة    32نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

النقد وبنك    1968 المتعلقة به، أو ألحكام  والتعديالت الالحقة له في شأن  المهنة المصرفية والتعليمات  الكويت المركزي وتنظيم 

  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةبشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به، خالل فترة ال  2010لسنة    7القانون رقم  

 مالي. على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها ال

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

  2022 أغسطس  11
 

 الكويت 

 

 

 

 

 

 
 



 ركاتها التابعةوشع. ر ش.م.ك.واالستثما يلتمو المدار للشركة 
 

 

 لمجمعة.ية المرحلية المكثفة المالا لوماتكل جزًءا من هذه المعتش 13 إلى  1من فقة ضاحات المرإليإن ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  خسائرأو ال رباحاألبيان 

  2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية 
   يونيو   30في  

 ة أشهر المنتهية ت سال 
  يونيو   30في  

 2021 2022  2021 2022 إيضاحات  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

         يراداتاإل

 110,489 244,131  50,571 135,215 3 عقارات   إيراداتصافي 

 16,360 32,794  109,296 6,773 4   يةالمفي أوراق من استثمارات رباح األ صافي

ها  إدراجمعاد  أجنبيةخسائر تحويل عمالت 

راف االعت إلغاء عند  أو الخسائر رباحاأل إلى

 (199,223)     -      -     -  ركة زميلة بش

 969     -  347     -  ت وإدارة أتعاب استشارا

خسائر االئتمان   مخصص(  تحميل)رد 

 20,050 5,085  (7,370) 3,685   المتوقعة 

     - 2,302      - (2,429)   أخرى إيرادات( توفامصر)

  
────── ──────  ────── ────── 

  
143,244 152,844  284,312 (51,355) 

  
────── ──────  ────── ────── 

 المصروفات  
 

     

   مصروفات إدارية
 

(167,883) (178,284)  (319,252) (367,150) 

 اليف تمويل كت
 

(9,807) -      (19,391) -     

  
────── ──────  ────── ────── 

  
(177,690) (178,284)  (338,643) (367,150) 

  
────── ──────  ────── ────── 

 رة الفت   خسارة 
 

(34,446) (25,440)  (54,331) (418,505) 

  
══════ ══════  ══════ ══════ 

 بـــ:  ة الخاص 
      

  ماألمي الشركة اهسم
 

(41,406) (34,283)  (67,506) (420,698) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

6,960 8,843  13,175 2,193 

  
────── ──────  ────── ────── 

 ة تر الف  خسارة 
 

(34,446) (25,440)  (54,331) (418,505) 

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

المخففة الخاصة ساسية و السهم ال   خسارة 

 فلس (2.032) فلس  (0.326)  فلس (0.166) فلس  (0.200) 5  الم ساهمي الشركة  بم 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 
 



 ركاتها التابعةوشع. ر ش.م.ك.واالستثما يلتمو المدار للشركة 
 

 

 لمجمعة.ية المرحلية المكثفة المالا لوماتكل جزًءا من هذه المعتش 13 إلى  1من فقة ضاحات المرإليإن ا
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 غير مدقق() عجململمكثف ال المرحلي الشاما خلبيان الد

  2022  يونيو 30نتهية في لما للفترة

 
 منتهية في لاالثالثة أشهر 

  يونيو 30
 منتهية في لاة أشهر ستال

 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 (418,505) (54,331)  (25,440) (34,446) الفترة   خسارة 
 ────── ──────  ────── ────── 
      

      : أخرى شاملة   ( خسائر)  إيرادات 

 إلىفها صنية تتم إعادي قد رىأخشاملة ( خسائر) إيرادات
      حقة:ال في فترات أو الخسائر رباحاأل

 (1,200) 3,056  (1,200) 2,292  أجنبية ات  ناتجة من تحويل عملي عمالت    تحويل فروق  

أو   رباحاأل   إلى ها  إدراج معاد    أجنبية عمالت    خسائر تحويل 

 199,223     -      -     - اف بشركة زميلة االعتر   إلغاء عند    الخسائر 
 ────── ──────  ────── ────── 

 198,023 3,056  (1,200) 2,292  للفترة   أخرى ة  ل م ا ش(  خسائر)  إيرادات 
 ────── ──────  ────── ────── 

 (220,482) (51,275)  (26,640) (32,154) الشاملة للفترة   خسائر ال   إجمالي 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

       : ــبـ   اص الخ

 (222,675) (65,214)  (19,990) (39,114)  م أل اشركة  مساهمي ال 

 2,193 13,939  (6,650) 6,960 المسيطرة غير    صص الح 

 
────── ──────  ────── ────── 

 
(32,154) (26,640)  (51,275) (220,482) 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 
 





 ةوشركاتها التابعع. واالستثمار ش.م.ك. يلر للتمو لمدااشركة 
 

 

 معة.لمجكثفة اممالية المرحلية الالمعلومات ال ا من هذهجزءً كل تش 13 إلى  1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 دقق(م ر)غيبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 

 2022  يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
    الم بمساهمي الشركة    ة اص الخ  

  

 رأس 
 المال  

 احتياطي  
 جباري  إ 

 ة و عل 
   م ه ر أس إصدا 

 م أسه 
 زينة  خ 

 اطي تي اح 
 آخر  

احتياطي تحويل  
   أجنبية عملت  

  / ( ة خسائر متراكم ) 
 أرباح مرحلة  

 المجموع 
 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

 مجموع 
   حقوق الملكية 

 ي كويت دينار ي يتكوار دين ر كويتي نادي دينار كويتي  ر كويتي اندي دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  

 
          

 23,767,805 1,756,064 22,011,741 59,626 126,784 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 143,613 21,386,865 )مدققة(  2022يناير    1كما في 

 (54,331) 13,175 (67,506) (67,506)     -      -     -     -     -     - الفترة   خسارة 

 3,056 764 2,292     - 2,292      -     -     -     -     - رة للفت   ى أخر لة  شام   إيرادات 

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

 (51,275) 13,939 (65,214) (67,506) 2,292     -     -     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر(   يرادات إلا   الي م ج إ 

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

 23,716,530 1,770,003 21,946,527 (7,880) 129,076 (122,147)  (4,573,296) 4,990,296  143,613  21,386,865  2022  يونيو  30في  

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

           

 23,635,626 1,845,252 21,790,374 46,303 (72,030) (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865 )مدققة(  2021يناير    1كما في  

 (418,505) 2,193 (420,698) (420,698)     -     -     -     -     -     -  ة رفت ل ا   ( ربح خسارة) 

 198,023     - 198,023     - 198,023     -     -     -     -     - رة للفت   أخرى شاملة    إيرادات 

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

 (220,482) 2,193 (222,675) (420,698) 198,023     -     -     -     -     - الشاملة للفترة   ( الخسائر)  يرادات اإل  إجمالي 

     - (18,597) 18,597 18,597     -     -     -     -     -     - لتابعةكية الشركات ا حصص ملفي    التغير 

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

 23,415,144 1,828,848 21,586,296 (355,798) 125,993 (122,147) (4,573,296) 4,990,296 134,383 21,386,865  2021  يونيو   30في  

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

 

 

 

 



 وشركاتها التابعة. .ك.ع.ممار شواالستث مدار للتمويلالشركة 
 

 

 المكثفة المجمعة. ةجزًءا من هذه المعلومات المالية المرحليتشكل  13 لى إ  1احات المرفقة من إن اإليض
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع ةديققات النبيان التدف

  2022  يويون 30لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في   ةستال
 يونيو 30

  2022 2021 
 ي كويت اردين نار كويتييد إيضاحات  

 تشغيل ل ا   ة أنشط 
 

  

 خسارة الفترة 
 

(54,331) (418,505) 

 : النقدية   ت التدفقا تعديالت لمطابقة خسارة الفترة بصافي  
 

  

 أثاث ومعدات   استهالك
 

486 1,210 

 خاللعادلة من بالقيمة الجة مدرموجودات مالية ل ةلداعلا القيمة( خسارة ربح)

 (71,423) 119,841   أو الخسائر حباراأل

قيمة العادلة من خالل  لية مدرجة بالام من بيع موجودات ةمحقق  رائخس( أرباح) 

 60,063 (137,635) 4 أو الخسائر رباحاأل

 (5,000) (15,000) 4 أرباح  اتتوزيع إيرادات

  غاءلإ ةنتيج رئاسأو الخ رباحاأل إلىها إدراجمعاد  أجنبيةت المخسائر تحويل ع

 199,223     -  ةزميلكة بشراالعتراف 

    ةقعالمتوتمان خسائر االئ رد
 

(5,085) (20,050) 

 ة نهاية الخدمة للموظفين  أافمكمخصص 
 

13,541 20,230 

 مشطوبة أرصدةاسترداد 
 

1,963 -     

 تكاليف تمويل 
 

19,391 -     
 

 
────── ────── 

 
 

(56,829) (234,252) 

 ل: ي غ ت ومطلوبات التشجودا في مو   يرات التغ 
 

  

   أو الخسائر  رباح الل األ خ   ن م عادلة  يمة ال لقبا   رجة لية مد ما ات موجود 
 

(377,345) 757,442 

  رى خ أ   موجودات 
 

42,230 (260,359) 

  أخرى مطلوبات  
 

(124,983) 201,642 

 
 

────── ────── 

 اتالعملي الناتجة من  )المستخدمة في(  ات النقدية  ق ف د الت 
 

(516,927) 464,473 

 ة  ع مدفو   ين فظ دمة للموهاية الخ ن  ة أاف ك م 
 

(16,008) (49,769) 

 
 

────── ────── 

  أنشطة التشغيلالناتجة من ( )المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 

(532,935) 414,704 

  
────── ────── 

  ر اأنشطة االستثم 
   

 مستلمة أرباح   ات توزيع   إيرادات 
 

15,000 5,000 

 327,480     -  من بيع استثمار في شركة زميلة   ت الحص ت م 

 رية ستثما ا   ت ا عقار إضافات إلى  
 

(111,812) (863,236) 

  
────── ────── 

 ستثمارال ة في أنشطة ا صافي التدفقات النقدية المستخدم
 

(96,812) (530,756) 

  
────── ────── 

 مويللت أنشطة ا 
 

  

 رة سيطغير المصافي الحركة في الحصص  
 

764 -     

 مدفوعة تكاليف تمويل
 

(38,760) -     

  
────── ────── 

 لتمويلة في أنشطة اصافي التدفقات النقدية المستخدم
 

(37,996) -     

  ────── ────── 

    

  دى البنوك والنقدل  رصدة في ال   النقصصافي  
 

(667,743) (116,052) 

 ية أجنبفروق تحويل عمالت  صافي  
 

(29,932) 15,679 

 ير ينا   1  ا في م كد  نق البنوك وال   لدى   صدة ر األ 
 

872,620 639,580 

  
────── ────── 

  يونيو   30في   ما ك  ى البنوك والنقد لد  رصدة ال 
 

174,945 539,207 

  
══════ ══════ 



 بعةاوشركاتها التك.ع. الستثمار ش.م.وا لتمويلر لمداالشركة 
 

 دققة(ير م)غجمعة المرحلية المكثفة المة لومات المالي المعضاحات حول إي
 2022 يونيو 30 فيالمنتهية كما في وللفترة 
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   شركةمعلومات حول ال 1.1
 

التص المالية    إصدارح بيرتم  المكثفة  المعلومات  كة رشلا")  ك.ع.م.ش.  رواالستثما   للتمويل  رامدال  ركةلش  المجمعة المرحلية 

ً   2022  يونيو   30في  المنتهية    أشهرستة  اللفترة   ("المجموعة"  بـا معًا  يهإل ار  شي)  ها التابعةكاتوشر(  "األم جلس قرار مل  وفقا

 .2022 أغسطس 11 اريختب األمشركة  الارة إد
 

على البيانات المالية المجمعة للمجموعة   2022مايو    29المنعقد في    ةية السنويجمعية العموموافق المساهمون في اجتماع ال

 الشركة األم.قبل من  أرباحعن أي توزيعات  اإلعالن. لم يتم 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 رصة بو  علناً في  اهأسهميتم تداول  و   فيها  ويقع مقرها  دولة الكويت  يفتأسيسها  تم    عامةاهمة  هي شركة مس  األم  شركةلا  إن

 . التوالي لىع استثمارتمويل وكة رشكل ماال قهيئة أسواو زيويت المركلرقابة بنك الكضع تخ األمشركة ويت. إن الكلا
 

األنشطة    ى التعديالت علىلع، وافق المساهمون  2022يوليو    18غير العادية الذي عقد في    عموميةالوفقًا الجتماع الجمعية  

األمالرئيس للشركة  اسمها    ية  الموتغيير  إلى شركة  لالالقانوني  تمستثمادار  المذكورة   التأشير  ر ش.م.ك.ع.  التغييرات  على 

 .2022أغسطس  3  بتاريخأعاله في السجل التجاري 
 

الرئي المركز  للشركة  يقع  برج    األمسي  السالماش،  السالمفي  فهد  المسجلعوية،  الصالح  ،رع  البريدي    ص.ب.   هو  نوانها 

 . دولة الكويت ،13014، الصفاة 1376
 

يعة اإلسالمية السمحة، شرلشطة وفقاً ألحكام انأل اجميع  ممارسة    متي .  12مجموعة في إيضاح  يسية للنشطة الرئألا  إدراجيتم  

   .األم ى والرقابة الشرعية للشركةتولفا ةئعتمده هيلما ت بقاً ط
 

 ى"(. الكبر األمذ.م.م. )"الشركة والت المقاالعامة و ر للتجارةكة تابعة لشركة الذكيرش هي األمإن الشركة  
 

 عة مومجالحول  معلومات 1.2
 

 بعة ت التا الشركا
 : للمجموعة ما يلي عةجممالمالية ال البياناتن تتضم

 

 الملكية %ة  حصنسبة     

  قة()مدق     

 عة  بااسم الشركة الت

 طةالنش 

 س تأسي ل ا  بلد  الرئيسية

 يونيو  30

2022 

 ديسمبر   31
2021 

 يونيو  30

2021 
      

 %88.91 %89.91 %89.91 ويت الك عقارات ا"(لثري"دار ا) .ك.ع.قارية ش.مدار الثريا العشركة 

مقفلة(  ) وير العقاري ش.م.ك.للتطر دالمشركة ا

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات رية"( اقلعا را)"المد

 %99 %99 %99 الكويت  ر تأجي أنشطة *.ك. )مقفلة(والتبريد ش.م نزيشركة الثريا للتخ
      

دار شركة  خلل من  اشرةرة غير مبمحتفظ بها بصو
      الثريا  

 .م.م.ذستار ا ريلثشركة ا
مة  ة عاارتج

 %100 %100 %100 ت كويلا ت ومقاوال

 %99 %99 %99 الكويت  عقارات مقفلة() ش.م.ك. ية  لكويت العقار شركة مباني ا 

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات ذ.م.م. العقارية  شركة المدار الذهبي  
      

شركة من خلل   رةاشبم يرورة غبها بصفظ محت
      ية  عقارر الالمدا

 %75 %75 %75 عمان إنشاءات  ذ.م.م.   ة جار للت   روج الخليجية م ل ا شركة  
 

المتبإن   * هذه  قيةاألسهم  التابعةكرشال  في  المجمو  أخرىف  أطرا  قبل  نمبها  محتفظ    ة  وبالتاليعةنيابة عن  تبلغ حصة    ،. 

 %. 100 نسبة عةابلتا لشركةفي هذه ا لمجموعةل ةيفعلال الملكية
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 موعةية للمجبحاسالمالسياسات  التغيرات فيو عدادأساس اإل  2
 

  عدادأساس اإل 2.1
  ي" المرحل  المالي  يرالتقر"  34لمحاسبة الدولي  معيار الاً  قفو  للمجموعة  المجمعةثفة  كمالالمالية المرحلية  لمعلومات  ا  إعداد  مت

 المبين أدناه. ثناء باست
 

ً   2022  يونيو   30تهية في  ر المنهشأ  ستةلل  ةجمعالمالمكثفة    المالية المرحليةات  ومعلالم  دإعداتم   ن بنك عرة  صاد ال  وائح للوفقا
الخدمات   لمؤسسات  المركزي  الكويت.  لية  امالالكويت  دولة  ال  بلطوتتفي  االئت  لوائحهذه  خسائر  المتوقعة  قياس  مان 

الم لتسل بالمبلغ  االئتمانية  وفقاً  تحهيالت  للتقارير  ال  يارللمع سب  بتعالتزا  9ة  اليالمدولي  الكويماً  بنك  أو  ليمات  المركزي  ت 
ً ا وفقا المطلوبة  أيهملتعلي  لمخصصات  المركزي،  الكويت  بنك  والتمات  أعلى؛  الالحق  ثأا  اإلفصاحاتير  الصلة؛  اذ  على  ت 
ا  إليها معً   شار)ي  محاسبة الدوليةال  ييرمعا  ن مجلسة عردالصا  خرىاألالمالية  ية للتقارير  المعايير الدولتطبيق كافة متطلبات  و
 (."دولة الكويت يفوالمطبقة  تيبنك المركزي الكويال تبعة من قبلالم المطبقةالمالية ة للتقارير المعايير الدوليـ "ب
 

تتضمن   المرحلية    تامالمعلوال  المع  ةجمعالمالمكثفة  المالية  واإلكافة  البي   ةمالالز  اتفصاحلومات    السنوية   المجمعةة  ي الالمانات  في 
    .2021ديسمبر  31تهية في من ال ةسن للو  كما في ةمجموع السنوية لل المجمعةلية ها مقترنة بالبيانات الماالطالع علي ويجب ا

 

الاق بمجمت  المكثفة  ةيلالما  البيانات   إعدادموعة  مبدأ   أعمالها  صلستواإنها  اس  أس  على  المجمعة  المرحلية  أساس  على 
  فتراض. االا  ذها جوهريا حول  د تثير شكامل عدم التأكد المادي التي ق ود عووجم  تبارها عدارة في اع إلدا  خذرية. تأتمرااالس

القريب   بلستقي في الملة وجودها التشغيلص االموارد الكافية لمو  هايدعة لموأن المجبود توقع معقول  جوويشير تقديرها إلى  
 .  جمعةالمرحلية المكثفة الم المالية ماتعلورة الماية فتخ نههر من تاري ش 12 تقل عن لمدة ال

 

   عةموجمال  قبل ة منبقمطالتعديلت التفسيرات وال والجديدة  معاييرال 2.2
يانات الب  إعدادفي    المتبعةلك  مماثلة لت  المجمعةالمكثفة  حلية  رمالمالية ال  المعلومات  دا دإع  في  المطبقةالمحاسبية  إن السياسات  

المنته  ةجموعللم  ويةسنال  المجمعة  المالية باستثناء  2021بر  ديسم  31ي  ف  يةللسنة  التطبي،  اعتبامعايير  ق    1  من  اً رالجديدة 
  بعد. يسر مل ولكن رداص تعديلأو  سيرفتو أ ي معيارالمبكر أل يقلم تقم المجموعة بالتطب .2022اير ين
 

الت المالية المرحلية ت  ماالمعلو  تأثير علىليس لها    ، إال إنه2022  سنةألول مرة في    اتريعديالت والتفستسري العديد من 
 للمجموعة. المجمعةالمكثفة 

 

 37المحاسبة الدولي تعديلت على معيار  - اء بالعقدالوف تكاليف  –العقود المجحفة 
اً  بها نظرجنت  مجموعة لتي ال يمكن للالتكاليف ا  مكن تجنبها )أيف التي ال يتتجاوز فيه التكالي ي ذقد المجحف هو العقد العلا إن  

 .هتالمها بموجبع اسالمزايا االقتصادية التي من المتوق ،زامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقداللت
 

ما تحدد   تقييم  عند  أنه  ااكإذا    التعديالت  من  أو  ً حققلعقد مجحفاً  المنشأة    ا تحتاج  ا  مينتض   إلىللخسائر،  تتعلق  التكاليف  لتي 

المثال، تكاليف العمالة والمواد  تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل  ي  خدمات التائع أو ال شرة بعقد لتوفير البضبام

ت المستخدمة للوفاء بالعقد  ا دعالمالمثال، استهالك  يل  بس)على  رتبطة مباشرة بأنشطة العقد  ص التكاليف الم( وتخصيةاشرلمبا

تحميلها  ية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم  ارمية واإلدليف العموراف(. ال تتعلق التكاة العقد واإلش لك تكاليف إداروكذ

 لعقد.اجب بموصراحة على الطرف المقابل 
 

العقو  طبيقبت  مجموعةال  قامت التالتعديالت على  التزامات  تستوفلم    يد  فت  اهجميع  الفي بداية  المالرة  المرحلية معلومات  ية 

 .ثفة المجمعةمكال
 

المالية    أثيرأي تيالت  التعدلهذه    لم يكن المعلومات  المجمعةالمرحلية  على  لم تكن هناك عقود    ،المكثفة  قائمة    حفةمجحيث 

 .ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة
 

   3ر المالية اري ديلت على المعيار الدولي للتقعت -لمفاهيمي اإلطار ا إلى مرجعيةإشارة 

إشارة مرجعية ة بيلالدو سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة دارإص إلىتستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية 

 ير. ر متطلباتها بشكل كبدون تغيي 2018ر في مارس اإلصدار الحالي الصاد إلى
 

التعديالت الدول  ىلإاستثناًء    تضيف  بالمعيار  االعتراف  ل مبدأ  المي  األعمال  3الية  لتقارير  األرباح    دمج  إصدار  أو لتجنب 

ا  سائرالخ عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  ضاللتزامات  المحتملة  ستتحقق  التي  المحتملة  نوالمطلوبات  معيار من  طاق 

الد والم  37ولي  المحاسبة  المحتمالمخصصات  والطلوبات  اللة  الم  تملةحمموجودات  تفسيرات  لجنة  تفسير  الدولية  عاي أو  ير 

ردة في معيار عايير الواتطبيق الم  منشآتيتطلب االستثناء من الا بشكل منفصل.  ، إذا تم تكبدهالضرائب  :21مالية  للتقارير ال

من اإلطار المفاهيمي،    والي، بدالً على الت  21المالية    يير الدولية للتقاريرسير لجنة تفسيرات المعا أو تف  37المحاسبة الدولي  

 التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة. هناك إذا كان  لتحديد ما
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 ( تتمة) موعةية للمجبحاسالمالسياسات التغيرات في و عدادس اإلأسا  2
 

 ( تتمة) عةموجمة من قبل ال بقمطالتعديلت التفسيرات وال ويدة الجد  معاييرال 2.2
 

 (تتمة) 3ر المالية قاري تعديلت على المعيار الدولي للت  -لمفاهيمي اإلطار ا إلى مرجعيةإشارة 

جديدة   فقرة  أيًضا  التعديالت  للتقا  ىإلتضيف  الدولي  المالية  المعيار  اللتوضيح    3رير  غير    موجوداتأن  مؤهلة المحتملة 

 تاريخ الحيازة.بها في  لالعتراف
 

  ودات هناك موجم يكن  حيث ل  مجموعةلل  المكثفة المجمعة  ة المرحليى المعلومات المالية  لي تأثير علم يكن لهذه التعديالت أ

 خالل الفترة.  نتجت اق هذه التعديالت التيطة ضمن نمحتملومطلوبات   التزاماتو محتملة
 

   16ى معيار المحاسبة الدولي ت عل تعديل -د لمنشآت والمعدات: المتحصلت قبل االستخدام المقصوكات واالممتل

المنشآت  ظريح عدات، أي متحصالت من بيع  منشآت والم متلكات والملا  تكلفة أي بند من بنود تخصم من    نأ  التعديل على 

إنتاجهاال  بنودال الوصول  تي تم  ليكون  والح  الموقع  إلىبذلك األصل    أثناء  ا ا  قادرً الة الضرورية  تي لالتشغيل بالطريقة  على 

من ذلك، تسجل  اتقصده بدالً  بيع هذالمنش  اإلدارة.  المتحصالت من  البنوالبنود وتك  هأة  تلك  إنتاج  أو ن األرباح  مضد  اليف 

 .الخسائر
 

مبيعات لبنود حيث لم تكن هناك  موعة  للمج  المجمعة  ثفةالمكالمالية المرحلية   معلوماتلا ى  عل  لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير

 .األولى المعروضة ةدام في أو بعد بداية الفترستخلالمنتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 
 

ول  بالتطبيق لقيام الشركة التابعة    –الية لول مرة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير الم  1لية  ما اللي للتقارير  المعيار الدو

 ةمر

)د(   رقم  اإلفصاحات  المتعلقة  الفقرة  تطبيق  تختار  التي  التابعة  للشركة  التعديل  للتقارير   )أ(  16يسمح  الدولي  المعيار  من 

لشركة األم  معة لالمالية المجفي البيانات  سطة المبالغ المسجلة  متراكمة بوات األجنبية اللعمالبقياس فروق تحويل ا  1مالية  لا

مرتبطة  في حالة عدم إدراج أي تعديالت    الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير الماليةل  إلى تاريخ انتقا  استناداً 

هذا . يسري  حيازة الشركة التابعةب  له الشركة األمالتي قامت خال  يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال  امبإجراءات التجميع أو ب

الزميلةالت الشركة  على  أيضاً  المحاصة  عديل  المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  ا  أو شركة  الفقرة  )أ( من    16لتي تختار تطبيق 

 . 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

المعايير  للمجموعة حيث إنها  المجمعة    ثفةالمرحلية المك  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيراليالتعد  لهذه  لم يكن لم تقم بتطبيق 

 ول مرة.ولية للتقارير المالية ألالد
 

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

 طلوبات الماليةبالم

ه حول مدى اختالف شروط االلتزام  لتقييم الذي تجريوم التي تدرجها المنشأة ضمن ايتضمن التعديل توضيحات حول الرس

أو عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة    ةلجديد أو المعدل بصورة جوهريلمالي اا

لمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن  ةً على الرسوم المسددة أو المستلض والمقرض مشتميما بين المقترتلمة فالمس

 .المالية: االعتراف والقياس دواتاأل 39معيار المحاسبة الدولي ال يوجد تعديل مماثل مقترح للطرف األخر. ا
 

ت  حيث لم يتم إجراء أي تعديال   موعةج ملل  فة المجمعةالمكثالمرحلية  ية  المال  وماتمعلاللم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 خالل الفترة. مجموعةالمالية لل دواتعلى األ
 

التعديالت والتفسيرات أل المالية المرحلية تأثير ع  ليس لها  ، إال إنه2022ول مرة في سنة  تسري العديد من  المعلومات   لى 

 المجمعة للمجموعة.المكثفة 
 

 ضمن قياسات القيمة العادلة بالضرائ –زراعة ال 41معيار المحاسبة الدولي 
تبعاد  باس يام المنشآت  بشأن ق  41من معيار المحاسبة الدولي    22م  ة رقبالفقربعد التعديل المتطلبات المفروضة سابقاً  يست
للالت العادلة  القيمة  المتعلقة بالضرائب عند قياس  النقدية  المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة اموجدفقات  لدولي  ودات 

41 . 
 

التعديالت    لم لهذه  ايكن  المجتأثير على  المكثفة  المرحلية  المالية  لللمعلومات  المجموعة مجمومعة  لم يكن لدى   عة حيث 

 المجمعة.ثفة المعلومات المالية المرحلية المككما في تاريخ  41بة الدولي ار المحاسجة ضمن نطاق معيمندرموجودات 
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 ت عقارا إيراداتفي صا 3

 
 ة في ي هر المنتهثة أشثاللا

  يونيو 30
 ة في تهي هر المنة أشستلا

 يونيو 30

 
2022 

 دينار كويتي
2021 

  يتي كور دينا
2022 

 دينار كويتي
2021 

 يتي كور دينا
      

 192,065 282,220  82,453 152,928 استثمارية   قارات من ع تأجير  إيرادات 

 (81,576) (38,089)  (31,882) (17,713)   ات عقار متعلقة ب ت  فا مصرو 

 
────── ──────  ────── ────── 

 
135,215 50,571  244,131 110,489 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 في أوراق ماليةتثمارات من اس حربالصافي  4

 

 تهية في نالثالثة أشهر الم

  يونيو 30
 تهية في ة أشهر المنستال

 يونيو 30

 

2022 
 ويتيدينار ك

2021 
  دينار كويتي 

2022 
 يتيودينار ك

2021 
 دينار كويتي 

      

ات وجودلم عادلة القيمة ال فيغير محقق غير ت

أو  باحرخالل األ ة العادلة منقيمالة بمالية مدرج

 71,423 (119,841)  151,393 (104,823)  الخسائر

 من بيع موجودات مالية  محققة  ( خسائر ) أرباح 

أو   رباح العادلة من خالل األ مدرجة بالقيمة  

 الخسائر

 
 

96,596 (47,097)  137,635 (60,063) 

 5,000 15,000  5,000 15,000 أرباح  ات توزيع   إيرادات 

 
────── ──────  ────── ────── 

 
6,773 109,296  32,794 16,360 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 م  السه ربحية 5
 

مب احتساب  بقسمة    يةربح  )رةخسا(  الغيتم  األساسية  الخالفت  رةخساالسهم  ال   ة صا رة  على    ينلعاديا   األمشركة  بمساهمي 

لعدد  سطالمتو الفترة  سهمألا  المرجح  خالل  القائمة  ا.  العادية  بقسمة    سهملا  حيةرب  )رةخسا(  حتسابيتم    خسارة لاالمخففة 

البمساه  ةص الخا األ  ينلعاديا  األمشركة  مي  لعدد  المرجح  المتوسط  زائداديالعا  سهمعلى  الفترة  خالل  القائمة  وسط  تمال  ة 

ل.  ديةعا  أسهم  إلى  ادية المخففة المحتملةالع  سهمفة األها لتحويل كارإصدا  العادية التي سيتم  سهمد األالمرجح لعد عدم  نظًرا 

   تماثلة. مة فساسية والمخفاألسهم لاربحية  )رةخسا(مخففة قائمة، فإن وجود أدوات 
 

 

 المنتهية في الثالثة أشهر 

  يونيو 30
 ي المنتهية فة أشهر ستال

 ويوني 30

 
2022 2021  2022 2021 

الخاص  سارةخ الشركة    ةالفترة    األمبمساهمي 

 (420,698) (67,506)  (34,283) (41,406)  )دينار كويتي(  

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

ية القائمة دهم العاعدد األسالمتوسط المرجح ل

 207,023,554 207,023,554  207,023,554 207,023,554 خالل الفترة )أسهم(* 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

السهم الساسية والمخففة  ةربحي )رةخسا(

 (2.032) (0.326)  (0.166) (0.200) )فلس(  

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

   الخزينة خالل الفترة. سهمألتغيرات في ا تأثير المرجح ل المتوسط همسلعدد األالمتوسط المرجح  راعيي * 
 

الماالمعلو عادية بين تاريخ    أسهمن  تتضم   معامالت   يأ  إجراءلم يتم   المالية  المجمعةت  المكثفة  تصريح الخ  وتاري  مرحلية 

 ربحية السهم.  إدراجيتطلب إعادة ما قد ممرحلية المكثفة المجمعة ال  يةمات الماللوالمع هذه ارصدإب



 بعةاوشركاتها التك.ع. الستثمار ش.م.وا لتمويلر لمداالشركة 
 

 دققة(ير م)غجمعة المرحلية المكثفة المة لومات المالي المعضاحات حول إي
 2022 يونيو 30 فيالمنتهية كما في وللفترة 
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   أخرىموجودات  6
  )مدققة(   

 

 يونيو  30
 2022 

 كويتي ردينا

 يسمبرد 31
 2021   

 ويتي دينار ك

 يونيو 30
 2021 

 ويتي ار كدين
    

 35,157 35,592 38,997 مدينون تجاريون

 6,382,380 6,381,900 6,381,900 مارية استثات رعقامن بيع  قةة مستحأرصد

 62,627 357,972 69,408 ادمقمدفوعة ممصروفات 

 1,370,689     - 315,689 ريةلشراء عقارات استثما ددةسا مدفعات مقدمً 

 403,223 244,853 244,853 عةكة تابية في شرملك صصح لحيازة مسددة اعات مقدمً دف

 132,897 23,561 23,561 يلة بيع شركة زممن  حقمست رصيد

 192     -     - ف ذي عالقة مستحقة من طر مبالغ

 7,506 11,899 16,870 موظفينينو  مد

 215,038 136,233 61,624  أخرىة مدين رصدةأ

 
────── ────── ────── 

 
7,152,902 7,192,010 8,609,709 

 
══════ ══════ ══════ 

 

 عقارات استثمارية  7
  ة(قق )مد   

 

 يونيو  30
 2022 
 ويتيينار كد

 ديسمبر 31
 2021   

 دينار كويتي 

 يونيو 30
 2021 

 دينار كويتي 
    

 15,792,444 15,792,444 19,375,377   ية الفترة / السنةبداكما في 

 1,060,000 4,384,000 110,000 افات  إض

 213,236 515,196 1,812 لعقار مملوك ةرأسمالي مصروفات

     - (1,624,000)     -   استبعادات

     - 322,804     - قيمة العادلة الالتغير في 

 (16,879) (15,067) 32,224   تحويل عمالت فروق

 ────── ────── ────── 

 17,048,801 19,375,377 19,519,413 السنة  / نهاية الفترة فيكما 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 :لييارات االستثمارية ما  العق تضمنت
 

لإلعقار   (أ مدر  دفترية  في  يراداتمطور  بقيمة  الكويت  )دينا 848,000  درهاق  دولة  كويتي  :  2021ديسمبر    31ر 

تسجيله  ،(ي كويت  ريناد  1,059,999:  2021  يويون  30ودينار كويتي    848,000 ابيًا من  أكد كت  آخرباسم طرف    تم 

 .المجموعة تحملهاتر بالعقا بطةمرتال ازايالمالمخاطر وكيل رسمي غير قابل لإللغاء أن خالل تو
 

لإل ( ب مدر  مطور  الكويت    يراداتعقار  دولة  ) ار  دين  1,700,000  قدرهادفترية    بقيمةفي    :2021ديسمبر    31كويتي 

  إسالمي ربح   ذيمن خالل قرض    تمويله  تم  ،(دينار كويتي  يءال ش  :2021  ويوني  30و  يتيو كدينار    1,700,000

دينار   1,041,297:  2021ديسمبر    31في )ار كويتي كما  دين  1,021,928  لغمببقة  ي عالطرف ذ  إلى  سدادق الستحي

ال  أخرىمطلوبات  ضمن    هإدراجو(  يدينار كويت  ال شيء  :2021  يونيو   30و  كويتي  المررم في بيان  المالي  حلي كز 

  ن أ  اءلغإلل بلاقير  ا من خالل توكيل رسمي غالذي أكد كتابيً   عالقة ف ذي عقار باسم الطريتم تسجيل الالمكثف المجمع.  

 .(11 إيضاح) المجموعة تتحملهابالعقار المرتبطة  زاياالمخاطر والم
 

العقا ( ت دينار   4,020,871:  2021ديسمبر    31)  يدينار كويت  4,053,095  قدرهاة دفترية  يم قب  ثماريةرات االستبعض 

كويتي(  2,309,746  :2021  نيويو  30و  كويتي  ت  ،دينار  األم  لهايسج تم  الشركة    وعة، المجمعن    يابةن  ىرالكب  باسم 

 (. 11)إيضاح ار المستفيد النهائي من هذا العقي ه المجموعة  أنعلى كد ؤي تنازل لصالح المجموعة  خطاب وهناك
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 مة()تت رات استثماريةعقا 7
 

 جموعة مما يلي: لما دىل ةاالستثماري اتعقارظة الحفم ألفتت
  ققة()مد   

 

 يونيو  30
 2022 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2021   

 دينار كويتي 

 يونيو 30
 2021 

 ار كويتي دين
    

 12,410,836 13,258,261 13,402,297 لتطويرعقارات قيد ا

 4,637,965 6,117,116 6,117,116 مطورة  ترااعق
 ──────── ──────── ──────── 

 
19,519,413 19,375,377 17,048,801 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 :ساسيةألا يةثمارعقارات االستلل افيالتركز الجغرفيما يلي 
  ة()مدقق   

 

 يونيو  30
 2022 

 ويتيدينار ك

 مبرديس 31
 2021   

 دينار كويتي 

 يونيو 30
 2021 

 نار كويتي دي
    

  13,491,200  13,298,000 13,299,812 ولة الكويتد

  3,557,601  6,077,377 6,219,601  أخرى دول
 ──────── ──────── ──────── 

 
19,519,413 19,375,377 17,048,801 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 ة أسهم خزين 8

 

 يونيو  30
 2022 

 دينار كويتي

 )مدققة(
 سمبردي 31

 2021   
 كويتي  دينار

 ويوني 30
 2021 
 يتي ينار كود

    

 6,845,096 6,845,096 6,845,096 ة  م الخزين سه أ   عدد 

 %3.2 %3.2 %3.2 المصدر  لمال نسبة رأس ا 

 4,573,296 4,573,296 4,573,296 دينار كويتي   - لفة لتك ا 

 1,019,919 814,566 675,611 يدينار كويت   -  ية القيمة السوق 
 

الماالحتيان  إ أطيات  لتكلفة  الخزينةكافئة  االمحتف  سهم  ناقصا  بها  أسهم  ياحتظ  ليست متاطي  فترة حالخزينة  للتوزيع خالل  ة 

 واق المال.أس ئةييمات هلتعل  هذه األسهم طبقاب  االحتفاظ
 

 مطلوبات محتملة والتزامات  9
 

 التزامات رأسمالية 

ال المجموعة  بالدى  تتعلق  الرأستزامات  المستقبلية  لمصروفات  شيء  بمبلغ  مالية  )د ال  كويتي  :  2021ديسمبر    31ينار 

ات  عقارير ستثمارية وتطورات ااشراء عقبتتعلق  دينار كويتي(  3,131,265: 2021 يونيو   30تي وويك  دينار 1,021,812

 .قيد التطوير
 

  ةلوبات محتممطل

 .2021يونيو    30و 2021ديسمبر   31و 2022يونيو   30كما في لم يكن لدى المجموعة مطلوبات محتملة جوهرية 
 

 مانةالموجودات بصفة  10
 

بإدار  موتق موجوداتالمجموعة  العماألمبصفة  العمالء    ة  موجودات  إن  تنانة.  ال  الموجوالء  ضمن  العدرج  امة دات 

 داتالموجو  راجإدلم يتم  ،  بالتالي ودات التي تديرها. وجا يتعلق بالموالرجوع فيمق  ة ليس لها حجموعن المما أ، كةللمجموع

في    لمجموعة. كمااموجودات    تمثل  ال، نظراً ألنها  جمعةلية المكثفة المحرضمن المعلومات المالية الموعة  المجم  اديرهت  يلتا

اداإل  الخاضعة دات  الموجو  قدرت،  2022  يونيو  30 كويتي    2,698,000  مبلغب  مجموعةلرة  : 2021ديسمبر    31)دينار 

 ( كويتي ينار  د 3,600,038: 2021 يويون 30دينار كويتي و 2,931,000
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  إفصاحات الطراف ذات علقة 11
 

  لشركات الخاضعة والمساهمين الرئيسيين  والمحاصة  وشركات اشركات الزميلة  الموعة  القة للمجتتضمن األطراف ذات الع

الل واجلم  وأعضاء  لمشتركةسيطرة  اإلدارة  اس  وأفراد  بنفيذيين  لتلمسؤولين   لتي ا  لشركاتاومقربين  العائالتهم  المجموعة 

الم أويمثلون  لها  الرئيسيين  عليهايعون  طيست  التي  الكين  يمارسوا  ملموتأثي  أن  مشتركةس  ر  سيطرة  المواف  .أو  على يتم  قة 

 . المجموعةإدارة بل المعامالت من قهذه تسعير وشروط   اساتسي
 

  2021  سمبردي  31و  2022  يونيو   30  ما فيلدى أطراف ذات عالقة ك  مةالقائ  رصدةمبلغ األ  إجمالي  ض الجدول التالييعر

  يخ:بذلك التارتهية لسنة المنل /ترات للفوالمعامالت  2021 يونيو 30و

 
  أخرى أطراف 

 ذات علقة 
 يونيو  30

2022 

 ()مدققة
 ر ديسمب 31

2021 
 يونيو 30

2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     :معلمجا مكثفالمرحلي ال المالي ركزبيان الم

 316,934     -     -     -  أخرىموجودات 

 327,913 1,379,261 1,389,003 1,389,003 *  أخرى وباتمطل
 

 رى الكبمستحق إلى مساهم الشركة األم    مبلغ  خرىاألطلوبات  مالضمن    القةراف ذات عطأ   ىإلقة  مبالغ المستح ن التتضم*  

  ال  :2021  يونيو  30و  1,041,297:  2021  سمبردي  31)  2022  يونيو  30ا في  دينار كويتي كم  1,021,928  بقيمة قدرها

الشراء عقار استثماري.  ل  تمويلالطرف ذي العالقة على  حصول  ( والذي يمثل  تيي دينار كو  شيء مجموعة تكلفة تتحمل 

ل معدل ويحم  كويتيلار  ا ينبالدالمبلغ    إدراجيتم    المؤجلة على أنها التزام متداول.  ةائدالتمويل على أساس سنوي وتصنف الف

المجموعة مبلغ  و  (%: ال شيء2021  يونيو  30)  %3.8قدره    ثابت  ميإسالربح   دينار كويتي من تكلفة   38,760دفعت 

دينار    19,391تمويل بمبلغ    ليف. تكبدت المجموعة تكا2022يونيو    30حالية المنتهية في  تمويل المستحقة خالل الفترة الال

 (.7التاريخ )إيضاح تهية بذلك نم ال ( للفترةيدينار كويت ال شيء: 2021 يونيو 30كويتي )
 

 . 7إيضاح في  خرىاألتفاصيل إفصاحات األطراف ذات العالقة  م عرض ت
 

 ا عاملت مع موظفي اإلدارة العلي م

اإلدارة    تألفي اإلدارأعضاء  من    العلياموظفو  الاألوة  مجلس  لديهمة  اإلدارب  رئيسيينعضاء  ومسئولي  ممن  تخطيط    ةسلطة 

 دارة العليا كما يلي:موظفي اإلالمتعلقة بالقائمة  رصدةاألوت لمعامالا قيمةإجمالي  . كانمجموعةلاطة ة أنشقبراوم وتوجيه
 

 

 أشهر   ة ستيمة المعامالت للق 
 ة فيتهيالمن

 
 في   ا كم  القائم  د ي رصال 

 

   يونيو   30
2022   

   يونيو   30
2021 

 

   يونيو   30
2022   

 )مدققة( 
 ديسمبر    31

2021   

   يونيو   30
2021 

 
 ار كويتي  ن دي  ي  ت ر كوي نا دي 

 
 ينار كويتي  د  ينار كويتي  د  دينار كويتي  

       

 87,918 51,667  قصيرة األجل أخرىاتب ومزايا رو
 

67,941 87,432 76,886 

 7,933 3,869 للموظفين اية الخدمة مكافأة نه
 

62,594 88,081 84,266 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
55,536 95,851 

 
130,535 175,513 161,152 

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

 

الشركة  قرر،  2022مايو    29في   العمو  األم   مساهمو  الجمعية  اجتماع  السنويفي  توزيع    ةمية  مجلس  عدم  أعضاء  مكافأة 

 . 2021ديسمبر  31ية في للسنة المنته  اإلدارة
 

   مات القطاعاتمعلو 12
 

اإلدارة تنظيم،  ألغراض  رئ  أربع  إلى  مجموعةال  يتم  أعمال  األ  .سيةيقطاعات  هذه   الرئيسيةات  خدمالو  نشطةإن  ضمن 

  كما يلي:هي  تعاطاالق
 

 :عقارات. ال فيواالستثمار  الرأسمالية زيادة لالشراء والبيع وا العقارات 

 :ألسهموات الزميلة الشركات التابعة والشركامار في االستث االستثمار. 

 الشر الش  :كاتتمويل  خالل  تمويل  من  أدواركات  مختلف  اإلمتال  تاستخدام  والوكويل  المرابحة  أي  ة  ال سالمي 

 . خرىود األ عقلستقبلية واالمبيعات المو

 أعاله. المذكورة القطاعات ضمن جة  درغير الموالمصروفات  تيرادااإل  :أخرى 



 بعةاوشركاتها التك.ع. الستثمار ش.م.وا لتمويلر لمداالشركة 
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 ( تتمة)القطاعات  لوماتمع 12
   2022  يونيو   30 

 المجموع  رى أخ  اتويل الشركتم  استثمار  ارات عق  

 كويتي دينار   دينار كويتي   دينار كويتي  ي ت كوي ر  دينا  دينار كويتي  
      

 27,777,349 298,226 33,603 1,194,991 26,250,529 ات الموجود 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,060,819 2,668,464 367,075 352 1,024,928 بات لمطلو ا 

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

 284,312 7,387     - 32,794 244,131  ت دا يرا اإل 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (54,331) (331,256)     - 32,794 244,131  ات القطاع   ج نتائ 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 مصروفات رأسمالية 
1,812 -     -     -     1,812 

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

   2021  يونيو   30 

 عالمجمو  أخرى  الشركاتتمويل   مار استث  عقارات  

 دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو   يتي و دينار ك   ار كويتي دين 
      

 26,721,621 849,079 33,795 1,035,323 24,803,424 دات الموجو 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,306,477 2,768,160 343,162 195,155     - طلوبات الم 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 (51,355) 21,019     - (182,863) 110,489 سائر(خ ل ا ) /    يرادات اإل 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (418,505) (346,131)     - (182,863) 110,489 اتالقطاع   نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 213,236     -     -     - 213,236 مصروفات رأسمالية 

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

 
 )مدققة(  2021ديسمبر    31

 
 المجموع  أخرى  ركاتلش تمويل ا  استثمار  رات عقا 

 
 ر كويتي دينا  ر كويتي دينا  ار كويتي ندي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

 27,975,443 963,939 33,603 875,084 26,102,817 لموجودات ا 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,207,638 2,752,335 337,964 73,042 1,044,297 ات وبالمطل 

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

 دلة عاالقيمة الس قيا 13
 

 لةللقيمة العاد  الجدول الهرمي
الجدول    نما ضصاح عنهف اإلأو    العادلة  ةالقيمب  االعتراف  مقابلها  ميت  مالية وغير المالية التيالموجودات الكافة  تصنيف  يتم  

 يلي:العادلة ككل كما  وهرية لقياس القيمةمستوى من المدخالت الجأقل   إلى لة استناداللقيمة العادالهرمي 
 

  المطلوبات المماثلة؛أو  للموجوداتسواق النشطة ير المعدلة( في األالمعلنة )غ ةياألسعار السوق - 1المستوى 

   ملحوظا العادلة  القيمة  على قياس    الجوهريأثير  ذات الت  امدخالتهل  ىستوأقل من  م التي يكوالتقيي  ليبأسا  -  2المستوى  

 ؛ و غير مباشرأو  شربشكل مبا

  قيمة العادلة غير على قياس ال ات التأثير الجوهريخالتها ذمدل ىأقل مستويكون  التقييم التياليب أس - 3المستوى    

 .ملحوظ
 

للموجودات بالا  طلوبات لموا  بالنسبة  اقيلمدرجة  أسلدلعامة  على  متكرر،  ة  المجموعاس  التحدد  كانت  إذا  ما  قد ة  تحويالت 

مستو بين  الهرمي  حدثت  الجدول  إعادة  عيات  )اسن طريق  التصنيف  المتومس  أقل  إلى  تناداً تقييم  من  الجوهرية  ى  دخالت 

 . رحلية مكثفة مجمعةم ليةمعلومات ماكل فترة لقيمة العادلة ككل( في نهاية نسبة لقياس ابال
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 (تتمة) دلةعاالالقيمة اس يق  13
 

 ( تتمة) لعادلةالجدول الهرمي للقيمة ا
القيمة   اتفي قياسالمستخدمة    دى المجموعةواع المدخالت لوأن  اليب التقييمسات التقييم وأإجراءيرات في  غهناك أي ت  كنلم ت

 دلة خالل الفترة.اعال
 

المالي الالو  ة فيما يلي ملخص األدوات  المالية  للة وس مقاموجودات غير  العادلة على أساس متكرر بخالف تلك  فقاً  ذات قيمة 

 :قولةرة معتقريبًا بصو العادلة ةقيمال التي تعادلفترية الد ةقيمال
 

 
 ة بواسطة مة العادلالقي قياس

 

أسعار معلنة في  
 نشطة  أسواق

ت جوهرية  مدخل
  غير ملحوظة 

 
 الي جماإل (3)المستوى  (1)المستوى 

 
 كويتيدينار  يتيور كدينا دينار كويتي

    2022  يونيو   30

أو   رباح ل األ بالقيمة العادلة من خال مدرجة  ت مالية  داموجو 

 926,577     - 926,577  الخسائر 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    قة(دق )م  2021ديسمبر    31

أو   رباح األ العادلة من خالل  قيمة  بال مدرجة  موجودات مالية  

 531,438     - 531,438  الخسائر 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 2021  يونيو   30
   

أو   رباح ل األ خال ن  العادلة م   القيمة ب   مدرجة   ودات مالية موج 

 463,009     - 463,009  الخسائر 

 ات يراد خالل اإل  عادلة من ال لقيمة  با مدرجة  مالية  موجودات 

 36,194 36,194     -  خرى الشاملة األ 

 ─────── ─────── ─────── 

 463,009 36,194 499,203 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  تأي تحويال  يتم إجراءكما لم  ة خالل الفترة  لعادل اسات القيمة  يان قم  2والمستوى    1ستوى  ت بين المتحويال  تم إجراء أييلم  

 .2022 يونيو 30المنتهية في أشهر  ة ستالفترة ل لعادلة خاليمة امن قياسات الق 3من المستوى أو  إلى
 

 3المستوى  ضمنالقيمة العادلة طابقة م

الجدو اليوضح  ا مطابقة  تالي  ل  العادلة لحركاكافة  القيمة  في  االمللبنود    ت  ضمن  ون  3مستوى  لصنفة  بداية  فترة  بين  هاية 

 رحلية المكثفة المجمعة: المعلومات المالية الم
 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31 

 

  دات ماليةموجو
  مدرجة بالقيمة

ل  ة من خالالعادل
أو   رباحاأل

   الخسائر

موجودات مالية  
  مدرجة بالقيمة

خالل  العادلة من 
املة  الش يراداتإلا

 المجموع  خرى األ
 يتي ودينار ك كويتي دينار  يتي ينار كود 
    

 42,694 36,194 6,500  2021يناير  1كما في 

 (42,694) (36,194) (6,500)   استبعادات

 

────── ────── ────── 

     -     -     - 2021ديسمبر  31ا في كم

 

══════ ══════ ══════ 
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 (تتمة) دلةعاالقيمة ال قياس 13
 

 ( تتمة) عادلةلي للقيمة ارمالجدول اله
   2021 يويون 30 

 

موجودات مالية  
  بالقيمةمدرجة 

لعادلة من خالل  ا
أو   رباحاأل

   الخسائر

لية  موجودات ما
  ة بالقيمةمدرج

ل  الن خالعادلة م
الشاملة   يراداتاإل
 المجموع  خرى األ

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 42,694 36,194 6,500  2021ر يناي 1 كما في

 (6,500)     - (6,500) لعادلة ير في القيمة االتغ

 

────── ────── ────── 

 36,194 36,194     - 2021 يونيو 30كما في 

 

══════ ══════ ══════ 
 

  إعداد ة في  بعالمت  ك ع تلوافق مية المكثفة المجمعة تتلمالية المرحلمات اومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلو  أساليبإن  

 .  2021ديسمبر  31نتهية في لمموعة للسنة اللمجوية السنجمعة ات المالية المالبيان
 

لل الماليةبالنسبة  بالت  خرىاأل  اليةالم  توالمطلوبا  موجودات  القالمدرجة  فإن  المطفأة،  الدفتريكلفة  تختلفيمة  ال  رة  بصو  ة 

جل أو يعاد تسعيرها األاستحقاق قصيرة  مطلوبات ذات فترة  ات والدهذه الموجو  أغلب  إنحيث    دلةلعاعن قيمتها ا  هريةجو

 .السوقبفي معدالت الربح ة الحرك على فورا بناءً 
 

 


