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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 مجلس اإلدارة رات السادة أعضاء حض ىإل

 . ش.م.ك.ع ثمارالستلشركة المدار  

 )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.( 

 
 

 مقدمة  

يل  )سابقاً: شركة المدار للتموش.م.ك.ع.    الستثمارللقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المدار  

األم"(  .م.ك.ع.(واالستثمار ش إليها    )"الشركة  )يشار  التابعة  بـوشركاتها  كما    معاً  وبياني  ،  2022  سبتمبر  30في  "المجموعة"( 

أشهر المنتهيتين بذلك    تسعةبه لفترتي الثالثة أشهر وال  فين المجمعين المتعلقيناألرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحليين المكث

أشهر المنتهية    تسعةالمرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترة الالتدفقات النقدية  وق الملكية  والتاريخ وبياني التغيرات في حق

لمعيار وفقا    وعرضها   المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه    . إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعدادبذلك التاريخ

الدولي   ال  34المحاسبة  المالي  المرحلية رحلي"م"التقرير  المالية  المعلومات  لهذه  مراجعتنا  نتيجة  عن  التعبير  هي  مسؤوليتنا  إن   .

 المكثفة المجمعة. 
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  الم  2410لقد  المستقل  علوما "مراجعة  الحسابات  مراقب  قبل  من  المنفذة  المرحلية  المالية  ت 
ماالمتعلق بمهام    "للمنشأة راجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين لمراجعة. تتمثل 

واإلجراءا التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  األالمسؤولين  أقل ت  المراجعة  نطاق  إن  للمراجعة.  خرى 

لمعا  التدقيق الذي يتم وفقاً  بأننا على علم بكافة يبشكل كبير من نطاق  التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد  ير 

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

  يجةنتال

ا فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات  مالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  لاستنادا إلى مراجعتنا، 

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

 التأكيد على أمر 

أن المجموعة هي المستفيد النهائي يبين  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي    حول  7نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  

قيبمن   تبلغ  التي  االستثمارية  العقارات  الدفترية  عض  )  4,084,551متها  كويتي  دينار   5,720,871:  2021ديسمبر    31دينار 

   نيابة عن المجموعة. الكبرىاسم الشركة األم بمسجلة  والدينار كويتي(  2,309,746 :2021سبتمبر   30كويتي و

 ر. يما يتعلق بهذا األمف ةغير معدل نتيجتنا إن 
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 مجلس اإلدارة إلى حضرات السادة أعضاء 

 . ش.م.ك.ع ثمارالستلشركة المدار  

 تتمة( )  )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.( 
 

 تقرير حول األمور القانونية والرقابية األخرى

اسبية  مجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المح إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة الاً إلى مراجعتنا، فدإضافة إلى ذلك، واستنا 

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

تعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت  ئحته التنفيذية والوالتعديالت الالحقة له وال  2016

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو   2022  سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  تسعةقة لهما، خالل فترة الالالح 

 مركزها المالي. 
 

لسنة   7اعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  ليه علمنا وحسبما وصل إوعتنا،  ج نبين أيضاً أنه خالل مرا

ال  نفي شأ   2010 والتعليمات المتعلقة به، خالل فترة  على وجه قد    2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةهيئة أسواق المال 

 ها المالي.أو مركز يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

   2022 نوفمبر 14
 

 الكويت

 

 

 

 

 



 ركاتها التابعة وشع. م.ك.ر ش.ستثمااللر المداشركة 

 ( ش.م.ك.ع.يل واالستثمار ار للتمومد)سابقاً: شركة ال
 

 

 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  رباحاأل بيان 

   2022 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل

  

 لمنتهية  أشهر ا   الثالثة 
    سبتمبر   30  في 

 أشهر المنتهية    تسعة ال
   سبتمبر   30في  

 2021 2022  2021 2022 إيضاحات  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 

         يرادات اإل

 149,014 366,306  38,525 122,175 3 عقارات   إيراداتصافي 

في ات را استثم نم )الخسائر( رباحاأل صافي

 (872) 49,092  (17,232) 16,298 4  يةالمأوراق 

ها إدراج معاد  أجنبيةخسائر تحويل عمالت 

راف  االعت  إلغاء نتيجة أو الخسائر رباحاأل  إلى

 (199,223)     -      -     -  ركة زميلة  بش

 1,215     -  246     -  ت وإدارة أتعاب استشارا

 38,593 (28,518)  18,543 (33,603)   قعة وتخسائر االئتمان الم رد( مخصص)

     - 3,653      - 1,351   أخرى إيرادات

  ────── ──────  ────── ────── 

 
 106,221 40,082  390,533 (11,273) 

 
 ────── ──────  ────── ────── 

 المصروفات  
 

     

   مصروفات إدارية
 (138,506) (149,465)  (457,758) (516,615) 

 اليف تمويل كت
 (11,086) -      (30,477) -     

  ────── ──────  ────── ────── 

  (149,592) (149,465)  (488,235) (516,615) 

  ────── ──────  ────── ────── 

 رة  الفت   خسارة 
 (43,371) (109,383)  (97,702) (527,888) 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 : ـ بــ  ة الخاص 
      

   ماألمي الشركة اهسم
 (51,633) (107,700)  (119,139) (528,398) 

 الحصص غير المسيطرة  
 8,262 (1,683)  21,437 510 

  ────── ──────  ────── ────── 

 ة  ترالف   خسارة 
 (43,371) (109,383)  (97,702) (527,888) 

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

المخففة الخاصة  ساسية و األ  م هالس   خسارة 

 فلس  (2.55) فلس  (0.58)  فلس  (0.52) فلس  (0.25) 5   األم ركة  ساهمي الشبم

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 
 



 ركاتها التابعة وشع. م.ك.ر ش.ستثمااللر المداشركة 

 ( ش.م.ك.ع.يل واالستثمار ار للتمومد)سابقاً: شركة ال
 

 

 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 سبتمبر 30نتهية في لما  للفترة

 
 منتهية في ل االثالثة أشهر  

  سبتمبر  30
 منتهية في لا أشهر  تسعة ال

 سبتمبر  30
 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  ر كويتي نادي 

      

 (527,888) (97,702)  (109,383)  (43,371) الفترة    خسارة 
 ────── ──────  ────── ────── 
      

      أخرى شاملة  إيرادات 

أو  رباحاأل إلىفها صنية تتم إعادي دق رىأخ شاملة  إيرادات
 حقة: ال تفتراي ف ئرسا الخ 

 

 
  

  
 

 
 

    

 (1,200) 6,038     -  2,982   أجنبية ات ناتجة من تحويل عمليعمالت  تحويل فروق 

أو   رباح األ إلى ها إدراج معاد   أجنبية عمالت  خسائر تحويل 

 اف بشركة زميلة االعتر إلغاء  نتيجة  الخسائر 
 

 -    
 

 -     
 

 -    199,223 
 ────── ──────  ────── ────── 

 198,023 6,038     -  2,982   للفترة    أخرى ة  لم ا ش إيرادات 
 ────── ──────  ────── ────── 

 (329,865) (91,664)  (109,383) (40,389) الشاملة للفترة    خسائر ال  إجمالي 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

       :ــ بـ  اصالخ

 (330,375) (114,610)   (107,700)  (48,651)    م ألا شركة مساهمي ال 

 510  22,946   (1,683)   8,262  المسيطرة  غير  صص الح 

 ────── ──────  ────── ────── 

 (40,389) (109,383)  (91,664) (329,865) 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 
 





 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( ار للتمويل واالستثمار )سابقاً: شركة المد
 

 

 معة. لمج كثفة اممالية المرحلية الالمعلومات ال ا من هذهءً جزكل تش 13 إلى 1لمرفقة من ايضاحات اإلإن 
 

6 

 

 دقق(م ر)غيبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 
    األمبمساهمي الشركة  ةاص الخ 

  

 رأس 
 المال  

 احتياطي  
 جباري  إ

 ة  وعال
   مهر أسإصدا

 م أسه
   زينةخ

 اطي تي اح
 آخر  

ل  حويي تطاحتيا
   أجنبيةعمالت 

  /(ة مخسائر متراك )
 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(   2022ر ي ينا   1  كما في 

 (97,702)   21,437  (119,139)  (119,139)       -       -       -       -       -       -  الفترة   ( ربح خسارة )

  6,038   1,509   4,529       -   4,529       -       -       -       -       -  رة  للفت ى أخر لة شام  إيرادات 

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

 (91,664)   22,946  (114,610)  (119,139)   4,529       -       -       -       -       -  الشاملة للفترة  )الخسائر(   يراداتإلا الي مج إ

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

  23,676,141   1,779,010   21,897,131  (59,513)   131,313  (122,147)  (4,573,296)   4,990,296   143,613   21,386,865    2022  سبتمبر  30في 

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

 

  

 رأس 
 المال  

 احتياطي  
 جباري  إ

 ة وعال
   مهر أسإصدا 

 م أسه
  زينةخ 

 اطيتي اح 
 آخر 

احتياطي تحويل  
   أجنبيةعمالت  

 خسائر  )

(/أرباح  ةمتراكم
 مرحلة 

 المجموع 
 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

 مجموع 
   ملكيةحقوق ال

 ي كويت دينار ي يتكوار دين ر كويتي نادي دينار كويتي  ر كويتي اندي دينار كويتي  ويتي دينار ك يتي ر كودينا كويتيار دين  نار كويتي يد 
           

  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  

 (527,888)   510  (528,398)  (528,398)            -       -       -       -       -       -    ة ر فتلا ( ربح خسارة )

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

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

 (329,865)   510  (330,375)  (528,398)   198,023       -       -       -       -       -  الشاملة للفترة   ( الخسائر )  يراداتاإل إجمالي 

    -  (18,597)   18,597    18,597      -      -       -       -       -       -  ابعة تل كات االشر كية حصص مل في  التغير 
 

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

 23,305,761    1,827,165       21,478,596  (463,498)   125,993  (122,147) (4,573,296)   4,990,296   134,383   21,386,865    2021 سبتمبر   30في 

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

 

 

 

 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 

 ثفة المجمعة. المك ةت المالية المرحليلوما ذه المعهن  جزًءا متشكل  13 لىإ 1احات المرفقة من يض إن اإل
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع ةديققات النبيان التدف

  2022 سبتمبر 30 لفترة المنتهية فيل

  

 في   أشهر المنتهية تسعة ال
 بر تمسب 30

  2022 2021 
 ي كويت  اردين نار كويتي يد ت إيضاحا 

 تشغيل  لا   ة أنشط
 

  

 (527,888) (97,702)  خسارة الفترة  

    : النقدية ت التدفقا تعديالت لمطابقة خسارة الفترة بصافي 

 2,098  519   معدات  أثاث و استهالك

  خاللعادلة من لا ةميبالق جةمدرموجودات مالية ل ةلدا علا القيمة( ربح)ارة خس

 (51,090)  100,703    سائرالخ أو  حبا راأل

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

 56,962 (134,795)  4 أو الخسائر  رباحاأل

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

 ءغا لإ ةنتيج  ر ئا سأو الخ  باحراأل  ىإلها إدراج معاد  أجنبيةت المخسائر تحويل ع

  ةزميلكة بشراالعتراف 
 

 -    
 

199,223 

 (38,593)  28,518     ةقعالمتوتمان خسائر االئ رد)مخصص( 

 28,160  20,001  ة نهاية الخدمة للموظفين أ افمكمخصص 

    -   3,314  سابقاً  مشطوبة  مبالغاسترداد 

    -   30,477  تمويل  ليفتكا 

  ────── ────── 

  (63,965) (336,128) 

      ل: يغت ومطلوبات التش جودا في مو يرات غالت

 748,337 (370,203)     أو الخسائر رباح الل األخ  ن معادلة  يمة ال لق با  رجة لية مدما ات موجود

 (315,960)  34,680     رى خ أ موجودات 

 116,967 (62,662)     أخرى مطلوبات 

  ────── ────── 

 213,216 (462,150)   ات ليعمال الناتجة من )المستخدمة في( ية  قدلنا ت ا قفدتال

 (64,097) (16,008)  ة  ع مدفو ين ف ظدمة للموهاية الخ ن  ة أ افكم

  ────── ────── 

 149,119 (478,158)   تشغيلأنشطة الالناتجة من ( )المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية  

 
 ────── ────── 

      ر ا ثم أنشطة االست 

 5,000  15,000   مستلمة  أرباح  ات توزيع إيرادات 

 436,816  23,561  7 يلة  ار في شركة زممن بيع استثم  ت ال حصتم

 (1,073,887) (165,452)   رية  ستثما ا  ت ا عقارإضافات إلى 

  ت رادا اإلييمة العادلة من خالل  بالق  مدرجة موجودات مالية  بيع  متحصالت من 

 20,194    -  األخرى الشاملة 

 
 ────── ────── 

 (611,877) (126,891)  ستثمار الة في أنشطة امستخدمة ال نقدي ت ال صافي التدفقا

 
 ────── ────── 

    مويل لت أنشطة ا 

      -   (38,760)   ةفوعمد تكاليف تمويل

 
 ────── ────── 

      -  (38,760)  لتمويل ة في أنشطة اصافي التدفقات النقدية المستخدم

  ────── ────── 

 (462,758) (643,809)    دى البنوك والنقد ل  دة رصأل في ا النقص صافي  

 15,679 (49,359)    ية أجنبفروق تحويل عمالت صافي 

 639,580  872,620   ير  ينا   1 ا في مكد  نق البنوك وال لدى  صدة راأل

 
 ────── ────── 

 192,501 179,452    سبتمبر  30في    ى البنوك والنقد لد  رصدة األ

 
 ══════ ══════ 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
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    شركة لومات حول العم 1.1
 

)سابقاً: شركة المدار   ك.ع.م.ش.  رالستثما ل  رامدال  ركةلش  المجمعةالمرحلية المكثفة  المعلومات المالية    إصدارح بير تم التص

واالستثمار   التا كاتوشر(  "األمكة  رشلا")  ش.م.ك.ع.(للتمويل  معًا  يهإلار  شي)  بعةها    أشهر  تسعةال لفترة   ("ةعومالمج "  بـا 

 .2022 نوفمبر 14 اريختب مألاشركة الارة جلس إدقرار مل وفقاً  2022 سبتمبر 30في نتهية لما
 

جمعة للمجموعة  المالية الم  على البيانات  2022مايو    29المنعقد في    ة ية السنويجمعية العموموافق المساهمون في اجتماع ال

 الشركة األم.قبل من  احأربيعات عن أي توز اإلعالنتم م ي. ل2021 رديسمب 31نة المنتهية في للس
 

 رصة بو  علناً في  ا هأسهم يتم تداول  و  فيها   ويقع مقرها   الكويت  لةدو  يفتأسيسها  تم    عامةاهمة  هي شركة مس  األم  شركةلا  إن

 . تثمارساكة رشكل ما ال قهيئة أسوابة قا لرضع تخ  األمشركة ويت. إن الكلا
 

األنشطة    تعديالت علىالى  لع، وافق المساهمون  2022ليو  يو  18ي  ذي عقد فغير العادية ال  ومية معالجمعية  لا  وفقًا الجتماع

األمالرئيس للشركة  اسمها    ية  الموتغيير  إلى شركة  لالالقانوني  الك  ر ش.م.ك.ع.ستثما دار  بنك  لرقابة  خاضعة  تعد  ويت  ولم 

 . 2022 أغسطس 3 بتاريخري تجا ال  السجل يف ات المذكورة أعالهلتغييرعلى ا التأشير تم المركزي.
 

الرئي المركز  للشركة  يقع  برج    األمسي  السالم  عرا ش،  السالمفي  المسجلاننوعوية،  الصالح   ،فهد  البريدي    ص.ب.   هو  ها 

 . دولة الكويت  ،13014، الصفاة 1376
 

ة،  يعة اإلسالمية السمح رشلاألحكام    شطة وفقاً نألاجميع  ارسة  مم  م تي.  12مجموعة في إيضاح  لة ليسينشطة الرئألا  إدراجيتم  

   .مألا ى والرقابة الشرعية للشركةتولفا ةئعتمده هيلما ت بقاً ط
 

 ى"(.  الكبر األمذ.م.م. )"الشركة والت المقاالعامة و ر للتجارةتابعة لشركة الذكي ة كرش هي األمإن الشركة 
 

 عة  مومج الحول  ت ومامعل 1.2
 

 بعة  لتات االشركا
  :للمجموعة ما يلي عةمج ملالية املا البياناتن تتضم

 

 الملكية % ة  حصبة  سن    

  قة( )مدق     

 عة بااسم الشركة الت

 طة األنش

 س سي أ ت لا  بلد  الرئيسية 

 سبتمبر   30

2022 

  ديسمبر   31
2021 

 سبتمبر  30

2021 
      

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

مقفلة(  )  ش.م.ك. وير العقاري للتطر دالماشركة 

 %100 %100 %100 الكويت  عقارات  رية"( ا ق لعا را)"المد

 %99 %99 %99 الكويت  ر تأجي أنشطة *.ك. )مقفلة(بريد ش.ملتوا نزي شركة الثريا للتخ 
      

دار  شركة  خالل من  رةشارة غير مب محتفظ بها بصو
      الثريا  

 م.م. .ذستار ا ريلثشركة ا
مة  عا  ة ارتج

 %100 %100 %100 ت كويلا ت ومقاوال 

 %99 %99 %99 الكويت  عقارات  * ة( مقفل) ش.م.ك. ية لكويت العقارشركة مباني ا

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

شركة  من خالل  رةاشب م ير ة غ روبها بص فظ محت
      ية  عقار ر الامدال

 %75 %75 %75 عمان  ت إنشاءا . ذ.م.م  ة جار للت خليجية لاج رومل ا ة كشر 
 

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

 %.  100 نسبة عةابلتا ركةشلفي هذه ا لمجموعةل ةيفعلال الملكية
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 ة موع ية للمجبحاسالمات ساسيال  في ت االتغيرو عدادأساس اإل  2
 

   عداداس اإلسأ 2.1

 ."ي المرحل  المالي يرالتقر" 34لمحاسبة الدولي معيار ا ل اً قفو للمجموعة المجمعةثفة كمالالمالية المرحلية لمعلومات ا إعداد مت
الا ق بمج مت  المكثفةلما  ةيلا لما  ومات المعل  إعدادموعة  أنها   عة المجم  رحلية  إلى  مبدأ    لها أعما   لصاستو  استنادا  أساس  على 

 فتراض. االا  ذهحول    كبيراً ا  د تثير شكادي التي قامل عدم التأكد المود عووج م  تبارها عدارة في اعإلدا   خذأ رية. تراتماالس

القريب   بلستقلمي اي فجودها التشغيلو  لةصافية لموالموارد الكا   ها يدعة لموأن المج بود توقع معقول  ج وويشير تقديرها إلى  

 . جمعة المرحلية المكثفة الم المالية تما علوالمرة اية فتنههر من ش  12عن  تقل ال لمدةو
 

البي   ةمالالز  اتفصاح لومات واإلكافة المع  ةجمعالمالمكثفة  المالية المرحلية    تا ملومعالال تتضمن     المجمعةة  يال المانات  في 

بالبيانا الطالع علياويجب    السنوية ر  ديسمب  31في    ية تهمنال  ة سنللو  كما في  ةوعمجملل  ة يالسنو  المجمعةلية  ت الما ها مقترنة 

2021 . 
 

   عةموجم ال قبل ة منبقمط التعديالت ال تفسيرات وال والجديدة  معايير ال  2.2

يانات الب  إعدادفي    المتبعةلك  مماثلة لت  المجمعةالمكثفة    يةحلرم المالية ال  المعلومات  دادإع  في  المطبقةالمحاسبية  إن السياسات  

المنته  ةجموعللم  ةيوسنال  ةعالمجم  المالية باستثناء  2021بر  مديس  31ي  ف  يةللسنة  التطبي،  اعمعايير  ق    1  من  اً ر تبا الجديدة 

   بعد.  سري مل ولكن ردا ص تعديلأو  سيرفتو أ ي معيارالمبكر أل يقلم تقم المجموعة بالتطب .2022اير ين
 

للي  إنه  ، إال2022  سنةل مرة في  وأل  اتر يعديالت والتفسلتديد من اتسري الع حلية ة المر الماليت  ما المعلو  تأثير علىها  س 

 للمجموعة.  المجمعةالمكثفة 
 

 37المحاسبة الدولي تعديالت على معيار   - اء بالعقد الوفليف  تكا  –جحفة العقود الم
اً  ر نظا ه بجنت ةعومجملتي ال يمكن للااليف التك مكن تجنبها )أيالتي ال ي فاوز فيه التكالي تجت يذقد المجحف هو العقد العلاإن 

 .هتالمها بموجبع اسالتي من المتوقالمزايا االقتصادية  ،بااللتزامات بموجب العقد فاءقدي( للوزامها التعا اللت
 

ما تحدد   تقييم  أنه عند  اا كإذا    التعديالت  من  أو  مجحفاً  المنلل   اً حققلعقد  تحتاج  ا  مينتض  إلىشأة  خسائر،  تالتكاليف  تعلق لتي 

ة والمواد  المثال، تكاليف العمالتكاليف اإلضافية )على سبيل  لاالً من  تتضمن كي  خدمات التال  أو  ائعبضل ا  شرة بعقد لتوفيربا م

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

تحميلها  ويتم استبعادها ما لم يتم    دقرة بالعية مباشارمية واإلدعموال  ليفكا تلاراف(. ال تتعلق  إلشقد واة العلك تكاليف إداروكذ

 لعقد.اجب بمورف المقابل صراحة على الط 
 

التالتعديالت على العقو  طبيقبت  مجموعةال  قامت البداية فت ي  ف  ا هجميع التزامات  تستوفلم    يد  ية المرحلية ت المالوما معلرة 

 .مجمعةال ثفةمكال
 

قائمة    حفةمج حيث لم تكن هناك عقود    ،المكثفة المجمعةالمرحلية    المالية  على المعلومات  أثيرت  يأت  يالتعدلالهذه    لم يكن

 . ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة
 

   3ر المالية اريلدولي للتقالت على المعيار ايد عت -لمفاهيمي اإلطار ا إلى   مرجعيةإشارة 

إشارة مرجعية ة بيلالدو س معايير المحاسبةمي لمجلالمفاهي سابق من اإلطار دارإص إلىجعية ر ملالتعديالت اإلشارة ا بدلتست

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

التعديالت بالم  ىلإ استثناًء    تضيف  االعتراف  الدول مبدأ  لعيار  المي  األعمال  3الية  لتقارير  أو اح  األرب  را لتجنب إصد  دمج 

ف  سائرالخ  "اليومالمحتملة  اال  ي  عن  تنشأ  والتي  الماللتزامات  ثاني"  ستتوالمطلوبات  التي  ضحتملة  نحقق  معيار من  طاق 

الد والم  37ولي  المحاسبة  المحتم المخصصات  والطلوبات  اللة  ت  لةتمح مموجودات  لجنة  تفسير  المأو  الدولية عاي فسيرات  ير 

ردة في معيار  عايير الواتطبيق الم  منشآتمن الناء  ستثب االيتطلا بشكل منفصل.  إذا تم تكبده،  الضرائب  :21مالية  لرير اللتقا 

 إلطار المفاهيمي، ا  من  والي، بدالً على الت  21المالية    يير الدولية للتقاريرسير لجنة تفسيرات المعا أو تف  37  لمحاسبة الدوليا

 ازة. حي ي قائم في تاريخ الم حال التزاهناك إذا كان  لتحديد ما 
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 ( تتمة)  موعةية للمجبحاسالمات السياست في  التغيراو عدادس اإلأسا  2
 

 ( تتمة)  عةموجم ة من قبل البقمط التعديالت ال تفسيرات وال ويدة جدال معايير ال  2.2
 

 ( مةتت)  3ر المالية قاريالدولي للتالت على المعيار ديتع -لمفاهيمي اإلطار ا إلى   مرجعيةإشارة 

أيضً  التعديالت  جديدة  ا  تضيف  الدولي    ىإلفقرة  المالية  للتقا المعيار  اللتوضيح    3رير  غير    موجوداتأن  ة مؤهلالمحتملة 

 تاريخ الحيازة. بها في  عترافلال
 

  ودات هناك موج م يكن  حيث ل  عةمومج لل  ثفة المجمعةمكال  ةالمرحليى المعلومات المالية  لي تأثير علم يكن لهذه التعديالت أ

 خالل الفترة.  نتجت اق هذه التعديالت التيطة ضمن نمحتمل اتومطلوب التزاماتو محتملة
 

   16ى معيار المحاسبة الدولي ت علتعديال  -د  ام المقصومتحصالت قبل االستخدلمنشآت والمعدات: ال كات واالممتل

بيع  ن  عدات، أي متحصالت مت والممنشآ متلكات والملا  ند من بنود تكلفة أي بتخصم من    نأ  التعديل على المنشآت  ظريح 

ال  ي تم إنتاجها تال  بنودال اا  درً ا قالة الضرورية ليكون  والح   الموقع  إلىبذلك األصل    وصولأثناء  تي  لالتشغيل بالطريقة  على 

البنو  اليف إنتاجود وتكبنال  ه أة المتحصالت من بيع هذالمنش  اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل  ا تقصده أو ن األرباح  مضد  تلك 

 .لخسائرا
 

مبيعات لبنود  حيث لم تكن هناك موعة للمج  المجمعة ثفةالمكالمرحلية  المالية معلوماتلاى عل  يالت أي تأثيرعدلم يكن لهذه الت

 .لى المعروضةواأل ةدام في أو بعد بداية الفترستخ لالمنتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 
 

ول  بالتطبيق أللشركة التابعة  قيام ا   –لية ألول مرة  ا للتقارير الم  يةتطبيق المعايير الدول   1ة  ليما اللي للتقارير  يار الدومعال

 ةمر

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

األم    لشركةمعة للمالية المج افي البيانات    لةسطة المبالغ المسج كمة بوامترات األجنبية اللعمالحويل ابقياس فروق ت  1ة  ليما لا

مرتبطة  في حالة عدم إدراج أي تعديالت    للتقارير المالية  خدام المعيار الدوليالشركة األم إلى استل  إلى تاريخ انتقا   استناداً 

ذا  ه. يسري  لتابعةا  حيازة الشركةب  لشركة األمله االتي قامت خال  مج األعمالافق مع تأثيرات دتوي  ا مبإجراءات التجميع أو ب 

الفا  أو شركة المحاصة  الشركة الزميلةعديل أيضاً على  الت )د(  قرة المتعلقة اإلفصا لتي تختار تطبيق  )أ( من    16حات رقم 

 . 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

المعايير لم تقم بتطبيق  ا  للمجموعة حيث إنهالمجمعة    ثفةالمرحلية المك  المالية  اتالمعلومعلى    أثيرت  تاليالتعد  لهذه  لم يكن

 ول مرة.ارير المالية ألولية للتقالد
 

الم  المعيار  للتقارير  "نسبة    –  المالية   دوات األ  9الية  الدولي  اختبار  ضمن  حالة %"  10الرسوم  االعتراف    إلغاء   في 

 طلوبات المالية بالم

ف شروط االلتزام ه حول مدى اختال ريلتقييم الذي تج نشأة ضمن اوم التي تدرجها المن التعديل توضيحات حول الرسيتضم

أو  هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل   ةلجديد أو المعدل بصورة جوهريلي الما ا

 قترض أو المقرض نيابةً عن لمة إما من قبل الملى الرسوم المسددة أو المستةً علض والمقرض مشتميما بين المقترتلمة فالمس

 . المالية: االعتراف والقياس دواتاأل 39معيار المحاسبة الدولي رح ليوجد تعديل مماثل مقت اللطرف األخر. ا
 

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

 ة. خالل الفتر مجموعةالية للالم دواتعلى األ
 

 لى المعلومات المالية المرحلية تأثير ع  ليس لها   ، إال إنه2022ول مرة في سنة  ات ألمن التعديالت والتفسيرتسري العديد  

 المجمعة للمجموعة. المكثفة 
 

 قياسات القيمة العادلة  ضمن ب الضرائ –زراعة ال 41معيار المحاسبة الدولي 

المتطليست التعديل  سابقاً  بعد  المفروضة  رققر بالفبات  مع  22م  ة  الدولي  من  المحاسبة  ق  41يار  المنشآت  بشأن  تبعاد  باسيام 

 . 41لدولي ودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة اموج دفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للالت
 

التعديالت  يكن    لم الهذه  على  اتأثير  المالية  المج لمعلومات  المكثفة  لم  مجموللمعة  لمرحلية  حيث  المجموعةعة  لدى    يكن 

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

 
 ة في يهر المنتهثة أشثاللا

  سبتمبر  30
 ة في تهيهر المنأش  تسعة لا

 ر سبتمب  30

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

  يتي كور  دينا
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 يتي كور  دينا
      

 266,753  439,906   74,688   157,686 استثمارية  قاراتمن عر تأجي إيرادات

 (117,739) (73,600)  (36,163)  (35,511)  اتعقارمتعلقة بت فا مصرو

 ────── ──────  ────── ────── 

 
122,175 38,525  366,306 149,014 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 مالية في أوراق  تثمارات من اس )الخسارة(  ح ربالافي ص 4

 

 تهية في نالثالثة أشهر الم

  سبتمبر  30
 تهية في أشهر المن تسعة ال

 سبتمبر  30

 

2022 
 ويتي دينار ك

2021 
  دينار كويتي 

2022 
 يتي ودينار ك

2021 
 دينار كويتي 

      

ات  دوجوممن  دلةعا القيمة ال ربح )خسارة(

 باحرخالل األ ة العادلة منمقيالة بمالية مدرج 

 51,090  (100,703)  (20,333)  19,138   أو الخسائر

  من بيع موجودات مالية  محققة أرباح   ( خسائر)

أو   رباح العادلة من خالل األمدرجة بالقيمة 

 (56,962)  134,795  3,101  (2,840) الخسائر 

 5,000  15,000       -    - أرباح  ات توزيع دات إيرا

 ────── ──────  ────── ────── 

 
16,298 (17,232)  49,092 (872) 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

   مالسه خسارة 5
 

مب احتساب  األساسية   يةربح   )رةخسا (  الغيتم  الخ الفت  رةخسا بقسمة    السهم  ال  ةصارة  على   ينيلعادا  األمشركة  بمساهمي 

الفترةالعادية    سهم ألا  لعدد  رجحلما  سطالمتو خالل  ا.  القائمة  بقسمة    سهملا  حيةرب  )رةخسا (  حتسابيتم   خسارة لاالمخففة 

البمساه  ةصالخا  األ  ينلعاديا  األمشركة  مي  لعدد  المرجح  المتوسط  خاللديالعا   سهم على  القائمة  زائدا  ة  وسط تمال  الفترة 

الت  سهم د األالمرجح لعد االع  سهم فة األ كا يل  حوها لترإصدا  ي سيتم العادية  ل.  ديةعا   أسهم   إلى  لمخففة المحتملةادية    عدمنظًرا 

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

 

 المنتهية في الثالثة أشهر  

  سبتمبر  30
 ي المنتهية ف أشهر  سعة تال

 سبتمبر  30

 
2022 2021  2022 2021 

ا  سارةخ  الشركة    ةاصلخالفترة    األم بمساهمي 

 (528,398)  (119,139)  (107,700)  (51,633) )دينار كويتي( 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

ية القائمة دهم العا عدد األسالمتوسط المرجح ل

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

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 (2.55) (0.58)  (0.52) (0.25) والمخففة )فلس(  السهم األساسية   ة ربحي

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

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

تصريح  الخ  وتاري  مكثفة المجمعةمرحلية الت المالية الما وعلالمدية بين تاريخ  عا   أسهم ن  تتضم  معامالت  يأ  إجراءلم يتم  

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



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
 2022 تمبرسب 30 فية المنتهيكما في وللفترة 
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   أخرى موجودات  6
  )مدققة(     

 

 سبتمبر   30
 2022 

 كويتي  ردينا

 يسمبر د 31
 2021   

 ويتي دينار ك

 سبتمبر  30
 2021 

 تي ويكر  ادين
    

  33,603  35,592 8,004  ون مدينون تجاري

  6,381,900  6,381,900 6,381,900 ماريةاستثات رعقا من بيع  قةتح ة مسأرصد

  57,035  357,972 377,538 ا دمقمدفوعة ممصروفات 

  1,628,689       -      - رية لشراء عقارات استثما  ددةسا م دمً دفعات مق

  403,223  244,853 244,853 عة كة تابرية في شملك صصح  لحيازة ةسددم  ا عات مقدمً دف

  23,561  23,561      - يلة بيع شركة زممن  حقمست رصيد

  192       -      - ف ذي عالقةمستحقة من طر مبالغ

  11,920  11,899 16,505  موظفينينو مد

  53,736  136,233 73,137  أخرىة مدين رصدةأ

 
────── ────── ────── 

 
7,101,937 7,192,010 8,593,859 

 
══════ ══════ ══════ 

 

دينار كويتي بشكل رئيسي من المبالغ المستحقة   6,381,900من بيع عقارات استثمارية بمبلغ    األرصدة المستحقةتتكون  

طرف   ذي    آخرمن  في    عالقةغير  المجموعة  مع  المبرمة  الشراء  باتفاقية  يتعلق  لفترة 2020  ديسمبر  28فيما  الحقًا   .

 نية االنسحاب من اتفاقية الشراء.إشعاًرا كتابيًا بشأن  اآلخر، أصدر الطرف الحاليةة المرحلي ليةالمعلومات الما 
 

 عقارات استثمارية  7

  ة( قق)مد  

 

 سبتمبر   30
 2022 
 ويتي ينار كد

 ديسمبر  31
 2021   

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
 2021 
 يتي ينار كود

    

  15,792,444  15,792,444  19,375,377    ية الفترة / السنةداب  فيكما 

  1,059,999 4,384,000  110,000  افات إض

  423,888      515,196  55,452  ار مملوكلعق ةرأسمالي مصروفات

      -  (1,624,000)      -   استبعادات

      -  322,804      -  قيمة العادلة الالتغير في 

 (16,879) (15,067)  63,680    عمالت حويلت فروق
 ────── ────── ────── 

 17,259,452 19,375,377 19,604,509 السنة   /  نهاية الفترة  فيكما 
 ══════ ══════ ══════ 
 

 :لييارات االستثمارية ما العق تضمنت
 

مطور   (أ الكويت    اتيرادلإل  مولد عقار  دولة  )  اريند  1,700,000  قدرها ة  دفتري  بقيمة في    : 2021ديسمبر    31كويتي 

  إسالميربح   ذي من خالل قرض    تمويله  تم  ،(دينار كويتي  يء  شال  : 2021  سبتمبر  30و  يتيوكدينار    1,700,000

: 2021ديسمبر    31)  2022سبتمبر    30في  ار كويتي كما  دين  1,033,013  غلمببقة  ي عالطرف ذ  إلى  سدادق الستح ي

شيء  :2021  سبتمبر  30و  كويتيدينار    1,041,297 كويت  ال  بيان   أخرىمطلوبات  ضمن    هإدراج و(  يدينار  في 

الما رمال المركز  المجمع.  لي  المكثف  يؤكحلي  المجموعة  تنازل لصالح  المستوهناك خطاب  أنها  هذا  د  من  النهائي  فيد 

 (.11العقار )إيضاح 
 

ة دفترية يمقب  ا ثمارياست  راعقافإن  ،  يدينار كويت  1,700,000بقيمة    المذكور أعاله  لإليراداتالعقار المدر    إلى  فةإضا ( ب

  2,309,746  : 2021  سبتمبر  30و  كويتيدينار    4,020,871:  2021ديسمبر    31)  ير كويتدينا   2,384,551  قدرها 

المخاطر   أن  اءإللغتوكيل غير قابل ل . والعقار مسجل باسم الطرف ذي عالقة الذي أكد كتابياً من خالل  ينار كويتي(د

 (.11)إيضاح المجموعة إلى  عودتار قوالمزايا المرتبطة بالع

 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
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 مة( ت )ت  اريةرات استثم عقا 7
 

 جموعة مما يلي:لما دىل ةاالستثماري اتعقار ظة الحفم ألفتت
  قة( ق )مد  

 

 سبتمبر   30
 2022 

 دينار كويتي 

 يسمبر د 31
 2021   

 ي كويتر  دينا

 سبتمبر  30
 2021 

 ار كويتي دين
    

  12,621,489  13,258,261 13,483,153  لتطوير عقارات قيد ا

  4,637,963  6,117,116 6,121,356  مطورة تراا عق

 ────── ────── ────── 

 
19,604,509 19,375,377 17,259,452 

 

══════ ══════ ══════ 
 

 :ساسيةألا يةثماراالست اتارعق لل افيلتركز الجغرافيما يلي 
  ة( )مدقق  

 

 سبتمبر   30
 2022 

 ويتي دينار ك

 مبر ديس 31
 2021   

 دينار كويتي 

 سبتمبر  30
 2021 

 نار كويتي دي
    

 11,183,887  13,298,000 13,353,452  ولة الكويت د

 6,075,565  6,077,377 6,251,057   أخرى دول

 ────── ────── ────── 

 
19,604,509 19,375,377 17,259,452 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 ة أسهم خزين 8

 

 سبتمبر   30
 2022 

 دينار كويتي 

 )مدققة( 
 سمبر دي 31

 2021   
 كويتي   ردينا

 سبتمبر  30
 2021 
 يتي ينار كود

    

 6,845,096 6,845,096 6,845,096 ة  م الخزينسهأ  عدد 

 %3.2 %3.2 %3.2 المصدر  لمال نسبة رأس ا

 4,573,296 4,573,296 4,573,296 دينار كويتي   - لفة كلتا

 711,890 814,566 686,563 ي دينار كويت  - ية القيمة السوق
 

أطيات الماالحتيا ن  إ االمحتف  سهم الخزينةكافئة لتكلفة  أسهم  يا حتظ بها ناقصا  ة للتوزيع خالل فترة  ح الخزينة ليست متا طي 

 ق المال.واأس  ةئييمات هلتعل م طبقا هذه األسهب االحتفاظ
 

 مطلوبات محتملة و التزامات  9
 

 تزامات رأسمالية  ال

ا اللدى  با تزالمجموعة  تتعلق  الرأسمات  المستقبلية  لمصروفات  شيء  بمبلغ  مالية  )دال  كويتي  :  2021ديسمبر    31ينار 

وويك  دينار  1,021,812 كويتي(    1,717,082:  2021  سبتمبر  30تي  عقشر بتتعلق  دينار  اا اء  ر يووتط  ستثماريةرات 

 . قيد التطويرات عقار 
 

   ةلوبات محتم مطل

 .2021 سبتمبر 30و 2021ديسمبر  31و 2022 سبتمبر 30كما في وهرية وبات محتملة ج م يكن لدى المجموعة مطلل
 

 مانةاألموجودات بصفة  10
 

بإدار  موتق موجودات المجموعة  العماألمبصفة  لعمالء  ا  ة  موجودات  إن  تن  الء انة.  الموج ال  ضمن  امة  لعا  دات ودرج 

 داتالموجو  راجإدلم يتم  ،  بالتاليي تديرها. وودات التج الموا يتعلق ب الرجوع فيمق  ح ا  ة ليس لهجموعن المما أ، كةللمجموع

 في  لمجموعة. كما اموجودات  تمثل الألنها  ، نظراً جمعةلية المكثفة المح ر ضمن المعلومات المالية الموعة المجم ا ديرهت يلتا

  : 2021ديسمبر    31)دينار كويتي    2,736,000  مبلغ ب  مجموعةلرة اداإل  الخاضعةدات  وجولما  رتقد،  2022  سبتمبر  30

 (. دينار كويتي 3,394,039: 2021 سبتمبر  30دينار كويتي و 2,931,000
 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
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  إفصاحات األطراف ذات عالقة 11
 

 لشركات الخاضعةواين  سيلرئيلمساهمين اوالمحاصة  وشركات اشركات الزميلة  الموعة  القة للمج تتضمن األطراف ذات الع

الل واجلم  ضاءأعو  لمشتركةسيطرة  اإلدارة  المس  وأفراد  بيين  نفيذلتسؤولين    لتي ا  لشركاتاومقربين  العائالتهم  المجموعة 

أوالميمثلون   لها  الرئيسيين  يمارسوا عليها يعون  طيست  التي  الكين  ملموتأثي  أن  مشتركةس  ر  سيطرة  المواف  .أو  قة على يتم 

 . المجموعةإدارة بل المعامالت من قهذه   يرتسع وشروط  اساتسي
 

  2021 مبرس دي 31و  2022 سبتمبر 30 ما فيلدى أطراف ذات عالقة ك مةالقائ دةرصمبلغ األ اليإجم ض الجدول التاليعري

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

 
  أخرى أطراف 

 ة ذات عالق
 سبتمبر   30

2022 

 ( دققة)م
 ر  سمب دي 31

2021 
 سبتمبر  30

2021 
 كويتي دينار   ر كويتي دينا دينار كويتي  ويتي ك دينار 

     : معلمجا مكثف المرحلي ال  المالي ركز بيان الم 

 158,563     -     -     -   أخرىت موجودا

 327,913 1,379,261 1,428,506 1,428,506 * أخرى وباتمطل
 

  رىالكبة األم  مستحق إلى مساهم الشرك  غمبل  خرىاألطلوبات  مالضمن    القةات عراف ذطأ  ىإلقة  مبالغ المستح ن التتضم*  

  : 2021 سبتمبر 30و  1,041,297: 2021 سمبردي 31) 2022 سبتمبر 30ا في دينار كويتي كم 1,033,013 بقيمة قدرها 

كو  شيء  ال يمثل  تييدينار  والذي  العالقة علىحصول  (  ذي  ال  تمويل  الطرف  حمل  تت.  (7)إيضاح    يارستثمشراء عقار 

التمال تكلفة  الفويمجموعة  وتصنف  سنوي  أساس  على  متداول.لمؤج ا  ةائدل  التزام  أنها  على  ر اينبالدالمبلغ    إدراجيتم    لة 

  38,760دفعت المجموعة مبلغ  و  (%: ال شيء2021  سبتمبر  30)  %4.3قدره    ثابت  ميإسالربح  ل  ل معدويحم  كويتيلا

ال  لتمويال  تكاليفكويتي من    دينار  ليف تكا . تكبدت المجموعة  2022  سبتمبر  30  فيحالية المنتهية  فترة الالمستحقة خالل 

 . التاريختهية بذلك نمال للفترة (يدينار كويت ال شيء : 2021 سبتمبر 30دينار كويتي ) 30,477تمويل بمبلغ 
 

 ا  ارة العليعامالت مع موظفي اإلدم

اإلدارة    تألفي ا مج أعضاء  من    العليا موظفو  الاأل وة  دارإللس  لة  اإلدارب   رئيسيينعضاء  ومسئولي  همديممن  تخطيط   ةسلطة 

 دارة العليا كما يلي:موظفي اإلالمتعلقة بالقائمة  رصدةاألوت لمعامالا قيمةإجمالي  . كانمجموعة لاطة ة أنشبقراوم وتوجيه
 

 

  أشهر   تسعة يمة المعامالت لل ق
 ة في تهي المن

 
 في   ا كم   القائم   د يرصال 

 

   بر سبتم   30
2022   

   سبتمبر   30
2021 

 

   سبتمبر   30
2022   

 دققة( )م 
 ديسمبر    31

2021   

   سبتمبر   30
2021 

 
 ار كويتي  ن دي  ي  ت ر كوي نا دي 

 
 ينار كويتي  د  ينار كويتي  د  دينار كويتي  

       

 122,347 77,559  قصيرة األجل أخرىاتب ومزايا رو
 

71,581 87,432 70,947 

 11,246 5,847 ن يفلموظلاية الخدمة فأة نهمكا 
 

64,361 88,081 78,422 

 
────── ────── 

 
────── ────── ────── 

 
83,406 133,593 

 
135,942 175,513 149,369 

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

 

الشركة   قرر،  2022مايو    29في   العمو   ألما  مساهمو  الجمعية  اجتماع  افي  توزيع    ةلسنويمية  مجلس   ةكافأ معدم  أعضاء 

 . 2021ديسمبر  31ية في للسنة المنته اإلدارة
 

   مات القطاعات معلو 12
 

اإل تنظيم،  دارةألغراض  رئ  أربع   إلى  مجموعةال  يتم  أعمال  األ  . سيةيقطاعات  هذه    الرئيسيةات  خدمالو  نشطة إن  ضمن 

   كما يلي:هي  تعا طاالق
 

 :عقارات.  ال في رتثما واالس الرأسمالية ةزيادلالشراء والبيع وا العقارات 

 :سهمألوات الزميلة بعة والشركا تا الشركات المار في االستث االستثمار . 

  الس  تضمنت   : كات الشر  تمويل للمجموعةالعمليات  الش   ابقة  خالل  تمويل  من  أدواركات  مختلف  ويل  متال  تاستخدام 

 .  خرىود األقعلستقبلية واالمبيعات الموة اللوكسالمي أي المرابحة وااإل

 أعاله.  ة المذكورالقطاعات ضمن جة در غير الموالمصروفات  تادارياإل :أخرى 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
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 ( تتمة)اعات  القط لومات مع 12
   2022  سبتمبر   30 

 المجموع    رى أخ ات ويل الشرك تم استثمار   ارات  عق 

 كويتي  دينار   ي  دينار كويت   دينار كويتي  ي  تكوير  دينا دينار كويتي   
      

 27,825,110 287,655     -  1,187,714  26,349,741  ت  ا الموجود

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,148,969  2,717,125  395,493  338  1,036,013  بات  لولمطا

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

 390,533  8,738  (33,603)  49,092  366,306    ت دا يرااإل صافي 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (97,702)  (513,100)     -  49,092  366,306    ات القطاع ج نتائ

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 51,212     -     -     -  51,212  مصروفات رأسمالية 

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

   2021  سبتمبر  30 

 ع مجمو ال    رى أخ  الشركات يل  تمو مار  استث  عقارات   

 نار كويتي  دي ار كويتي  ين د يتي  دينار كو   يتي ودينار ك   ار كويتي دين  
      

  26,505,165   317,249   33,795   881,666   25,272,455  دات  جو المو

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  3,199,404   2,697,709   327,913   170,782   3,000  لوبات  طالم

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

 (11,273)   39,808     -  (200,095)   149,014  ت دا يرااإل صافي 

 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (527,888)  (476,807)     -  (200,095)   149,014  ات القطاع نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  1,483,887     -     -     -   1,483,887  الية مصروفات رأسم

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

 )مدققة(  2021يسمبر  د  31 

 المجموع    أخرى  ركات لش تمويل ا  استثمار   رات  عقا  

 ر كويتي  دينا  ر كويتي  دينا  ي  ار كويت ن دي 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 

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

 لألدوات المالية   دلةعاالقيمة ال 13
 

 لة للقيمة العاد الهرمي  الجدول 
الجدول   نما ضصاح عنهفاإلأو    ادلةلعا  ةالقيمب  االعتراف  مقابلها   ميت  يتوغير المالية ال ة  ماليالالموجودات  كافة  تصنيف  يتم  

 يلي:العادلة ككل كما  وهرية لقياس القيمةمستوى من المدخالت الج أقل  إلى لة استناداللقيمة العاد رمي اله
 

  المماثلة؛ تالمطلوبا أو  داتجوللموة سواق النشطير المعدلة( في األالمعلنة )غ ةير السوقاألسعا  - 1المستوى 

   ملحوظا العادلة  القيمة  على قياس    الجوهريأثير  ات التذ  ا مدخالتهل  ى ستو أقل من  م التي يكوييتقال  ليبأسا   -  2المستوى 

 ؛ و غير مباشرأو  شربشكل مبا 

  لعادلة غير ا قيمةالعلى قياس  ات التأثير الجوهريخالتها ذمدل ىقل مستوأيكون  التقييم التياليب أس - 3المستوى    

 .لحوظم
 

على المرحلية المكثفة المجمعة    ها في المعلومات الماليةالمعترف بة  لدلعا مة اقيلمدرجة بالا  ت با طلولموا  بالنسبة للموجودات

متكرر،  أس المجموعاس  التحدد  كانت  إذا  ما  مستوة  بين  حدثت  قد  الهرمي  تحويالت  الجدول  إعادة  عيات  طريق  تقييم ن 

معلومات  كل  فترة  نهاية    لقيمة العادلة ككل( فيا  اسنسبة لقيدخالت الجوهرية بالى من المتومس  أقل  إلى  داً تنا سالتصنيف )ا

 .  رحلية مكثفة مجمعة م ليةما 



 ركاتها التابعة وشع. ر ش.م.ك.ستثمااللر المداشركة 

 ش.م.ك.ع.( )سابقاً: شركة المدار للتمويل واالستثمار 
 

 دققة( ير م)غعة جمممرحلية المكثفة الالة لومات الماليالمعضاحات حول إي
 2022 تمبرسب 30 فية المنتهيكما في وللفترة 
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 ( تتمة)  دلةعاالالقيمة  اسيق 13
 

 ( تتمة)  لعادلةالجدول الهرمي للقيمة ا
ت التقييم المستخدمة لغرفي طرق وأسالييرات  غهناك أي ت  كنلم  قيمة العادلة مقارنة بفترة المعلومات المالية الس  ا قي  ضب 

 السابقة.ة المكثفة المجمعحلية مرال
 

 وافتراضات التقييم طرق  

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: 
 

 االستثمار المدرج في األوراق المالية 

علنً  المتداولة  المالية  لألوراق  العادلة  القيم  إتستند  لموجو  لىا  نشط  سوق  في  المدرجة  السوق  مماثلة  أسعار  أي  دودات  ن 

 الهرمي. الجدولمن  1العادلة لهذه االستثمارات على أنها المستوى تعديالت. تصنف المجموعة القيمة 
 

 المالية األخرى  الموجودات والمطلوبات

المعلومات المالية المرحلية ، في تاريخ  تريةدفا الال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى بشكل جوهري عن قيمته

هذه  المجمعةة  المكثف معظم  أن  حيث  ذا،  بناًء على األدوات  الفور  تسعيرها على  معاد  أو  األجل  استحقاق قصير  تاريخ  ت 

 .في السوق أسعار الفائدةحركة 


