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 المجمعة   المرحلیة المكثفة تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة 
 
 

 حترمین مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 ش.م.ك. (عامة)   -  المصالح العقاریة شركة 

 دولة الكویت
 
 

 مقدمة
التابعة  وشركاتھا    "الشركة األم ")  عامةش.م.ك. (  –  شركة المصالح العقاریةلالمرفق  لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع  

ألرباح أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل  ل  المجمعة   المرحلیة المكثفةالمالیة    بیاناتال، وكذلك  2022  سبتمبر  30كما في    ) "المجموعة (
  أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة   تسعة الالشامل اآلخر، التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة  

"التقریر المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن    ) 34(المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة
 المجمعة. المكثفة علومات المالیة المرحلیة نتیجة مراجعتنا لھذه الم

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة من قبل المدقق المستقل    2410عة رقم  لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعیار الدولي لمھام المراج
ات  للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تشتمل مبدئیا على توجیھ استفسارات للموظفین المسؤولین عن المعلوم

ھو مطبق في عملیة التدقیق    ممالیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلي أقل  المالیة والمحاسبیة، وتطبیق اإلجراءات التحلی 
ل عملیة  وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خال

 ً  یتعلق بالتدقیق.   التدقیـق، وبناء علیھ فإننا ال نبدي رأیا
 

 أسس االستنتاج المتحفظ
التابعة (جیمشیا كراون لیمتد    اتالمالیة للشرك  المعلومات    2022سبتمبر  30المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما في    تتضمن المعلومات  -

،  ) شركة خاصة محدودة باألسھم  –انترتاشونال ھولدینج لیمیتد  و(شركة فونیكس    ) التابعةوشركاتھا    متدی ("جیمشیا") و(شركة المصالح جلف ل
  % 19.1:  2021  سبتمبر  30  - %   22.9% و16.3:  2021دیسمبر    31% (21.1و  %  15.3والتي تمثل إجمالي موجوداتھا ومطلوباتھا  

  سبتمبر   30للفترة المنتھیة في  المجمعة    المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة   كما تتضمنجمالیات المجمعة.  ) على التوالي من اإل % 27.5و
  مصاریف بمبلغ:  2021سبتمبر  30(على التوالي  دینار كویتي    351,891ودینار كویتي    494,549مصاریف بمبلغ  إیرادات وعلى    2022

كویتي) من  292,677 وإجمالي    دینار  المجموعة إیرادات  ب   .مصاریف  الخاصة  والمبالغ  األرصدة  إدراج  التابعة ضمن    ات الشرك  تلكتم 
التابعة. لم نتمكن من التحقق من    اتمالیة معدة من قبل إدارة الشرك  معلوماتالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة بناء على  

ً  ات المالیة لتلك الشرك معلومات صحة األرصدة والمعامالت واإلفصاحات الواردة في ال معلومات  العلى  لعدم تمكننا من الحصول  التابعة نظرا
تحدید أي تعدیالت قد تكون ضروریة فیما    لم نتمكننھ  إلتلك الشركات التابعة أومراجعة إدارتھم أومراقبي حساباتھم. وعلیھ، ف  المراجعة   المالیة

 یتعلق بھذا األمر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة.  
 
  إنترناشیونال (شركة فینوس    الزمیلة  ات المالیة للشرك  المعلومات   2022  سبتمبر  30لمكثفة المجمعة كما في  تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة ا  -

بناًء  زمیلة تتم المحاسبة علیھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ات وھي شركش.م.م.) و (كافي كومودیتي آند فرایت إنتیغریتورز د.م.س.س.) 
  31دینار كویتي ( 4,048,262بمبلغ وتم إدراجھا في بیان المركز المالي على حسابات اإلدارة المعدة من قبل إدارة ھذه الشركات الزمیلة. 

بلغت حصة المجموعة من نتائج أعمال    دینار كویتي).   3,544,317:  2021  سبتمبر  30  – دینار كویتي    3,554,819:  2021  برسمدی 
خسائر بمبلغ    –   2021سبتمبر    30(    دینار كویتي  425,515بمبلغ    ربح  2022  سبتمبر  30المنتھیة في    فترة ھذه الشركات الزمیلة عن ال

اإلدارة لھذه الشركات الزمیلة    لم نتمكن من التحقق من األرصدة والمعامالت واإلفصاحات المدرجة في حسابات.  دینار كویتي)  958,361
، لم نتمكن وعلیھالشركات الزمیلة أو مراجعة إدارتھا أو مراقبي حساباتھا.   لتلك المراجعة  المالیة  المعلومات ألننا لم نتمكن من الحصول على 

 المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة. من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء تعدیالت فیما یتعلق بھذه البنود على المعلومات 
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 االستنتاج المتحفظ

منا ما یجعلنا اـستناداً إلى مراجعتنا، وباـستثناء أیة تأثیرات محتملة نتیجة لألمور المبینة في فقرة "أـسس االـستنتاج المتحفظ" أعاله، لم یرد إلى عل
  ).34(دولي رقم نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمیع النواحي المادیة، وفقا لمعیار المحاسبة ال

 
 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ اإلستمراریة

كما الخسائر المتراكمة للمجموعة  أن  المجمعة، والذي یبین  المكثفة   ) حول المعلومات المالیة المرحلیة18نلفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم (نود أن  
بلغت    2022  سبتمبر  30في   (  13,662,602قد  كویتي  كویتي،    11,373,533  : 2021ر  دیسمب   31دینار  :  2021  سبتمبر  30دینار 

دیسمبر    31دینار كویتي (  10,099,885دینار كویتي)، وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبـلغ    9,456,147
تشیر إلى وجود شكوك جوھریة   إن تلك الظروف  دینار كویتي).   24,557,415:  2021  سبتمبر  30دینار كویتي،    24,083,370:  2021

 ھذا األمر ال یعد تحفظاً إضافیاً على االستنتاج المتحفظ. حول قدرة المجموعة على تحقیق االستمراریة. إن 
 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر
المـالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم، وحسب  باإلضافة إلى ذلك، وإستناداً الى مراجعتنا، فإن المعلومات  

، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون  أعاله  "أسس االستنتاج المتحفظ"فیما عدا ما ورد في فقرة    ، ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، وأننا
خالل    األم وتعدیالتھما الالحقة، أو للنظام األساسي وعقد تأسیس الشركة  وتعدیالتھما الالحقة،    والئحتھ التنفیذیة  2016لسنة    1الشركات رقم  

حیازة  ، بإستثناء  یؤثر مادیاً على المركز المالي للشركة األم أو على نتائج أعمالھاقد  على وجھ    2022 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في    تسعةالفترة  
 .  أنھ لیس من ضمن األنشطة الرئیسیة للشركة األماالستثمار في شركات زمیلة حیث 

 
بشـــــأن ھیـئة أســــواق الـمال وتنظیم األوراق الـمالـیة   2010لســـــنة   7ـكذـلك، خالل مراجعتـنا لم یرد إلى علمـنا أـیة مـخالـفات ـمادـیة للـقانون رقم  

على وـجھ ـكان من الممكن أن یؤثر ـمادـیاً على  2022  ســــبتمبر 30والتـعدیالت الالحـقة علـیھ والئحـتھ التنفـیذـیة خالل الفترة الـمالـیة المنتھـیة في  
 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.

 
 
 
 

 نایف مساعد البزیع  
 دولــة الكـویت

 2022 نوفمبر 14
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
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 )عامةش.م.ك. ( – شركة المصالح العقاریة

 التابعة تھااشركو
 (غیر مدقق) المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 

   .جزءاً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  تشكل ) 19) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
  

 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في   تسعةلل  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  للثالثة   
 2021  2022  2021  2022  إیضاح  

          العملیات المستمرة: 

 3,517,079   3,576,194   1,179,390   1,177,685    صافي إیرادات إیجارات 
 ) 1,616,514(  ) 1,569,476(  ) 581,195(  ) 470,865(   تكالیف إیجارات 

 1,900,565     2,006,718   598,195   706,820   ربح التشغیل 
          

 ) 447,664(  ) 450,561(  ) 170,711(  ) 174,375(   مصاریف عمومیة وإداریة 
لم یعد لھ   / مخصص خسائر إئتمانیة متوقعةصافي 

 -       222,798   -  -  ب  - 4 ضرورة
 67,248   ) 500,467(  ) 4,292(  ) 170,799(   موجودات مالیة أرباح ) ئر(خساصافي 

 ) 958,361(      425,515   ) 958,361(  -   حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة 
 -  ) 220,257(  -  -  أ  - 8 خسائر إنخفاض في قیمة الشھرة 

 ) 99,613(  -  ) 49,819(  -  19 مخصص قضایا قانونیة 
 12,294     1,624   8,188   430    إیرادات أخرى 
 ) 1,297,216(  ) 1,662,497(  ) 437,111(  ) 631,296(  4 تكالیف تمویل

الفترة من العملیات المستمرة قبل العملیات غیر    خسارة
 ) 822,747(  ) 177,127(  ) 1,013,911(  ) 269,220(   المستمرة وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة 

          
 ) 178,622(  164,179   ) 88,995(  165,623   5 الفترة من العملیات غیر المستمرة (خسارة) ربح

العمالة الوطنیة وحصة خسارة   الفترة قبل ضریبة دعم 
 ) 1,001,369(    )12,948(  ) 1,102,906(  ) 103,597(   الزكاة
 -  -  4,806   -   ضریبة دعم العمالة الوطنیةعكس 
 -  -  1,776   -   الزكاة حصة عكس 

 ) 1,001,369(  ) 12,948(  ) 1,096,324(  ) 103,597(   الفترة  خسارة 
          العملیات المستمرة: 

          بـ: الخاص 
 ) 694,332(  ) 131,762(  ) 949,830(  ) 395,634(   مساھمي الشركة األم من العملیات المستمرة 

 ) 128,415(  ) 45,365(  ) 64,081(     126,414    الحصص غیر المسیطرة من العملیات المستمرة 
 ) 822,747(  ) 177,127(  ) 1,013,911(  ) 269,220(   المستمرةالفترة من العملیات خسارة  

          العملیات غیر المستمرة:
          :الخاص بـ

 ) 102,754(  ) 2,157,307(  ) 51,195(    379,800    مساھمي الشركة األم من العملیات غیر المستمرة
 ) 75,868(  2,321,486   ) 37,800(  ) 214,177(   الحصص غیر المسیطرة من العملیات غیر المستمرة 

 ) 178,622(    164,179   ) 88,995(    165,623    الفترة من العملیات غیر المستمرة )خسارة(ربح   
          

          :خسارة السھم الخاصة بمساھمي الشركة األم 
 ) 2.95(  ) 0.56(  ) 4.03(  ) 1.68(  12 السھم من العملیات المستمرة (فلس)  خسارة

) المستمرة    )خسارةربحیة  غیر  العملیات  من  السھم 
 ) 0.44(  ) 9.15(  ) 0.22(   1.61   12 (فلس) 
والمخففة  السھم    خسارة بمساھمي  األساسیة  الخاصة 

 ) 3.38(  ) 9.71(  ) 4.25(  ) 0.07(  12 (فلس)  الشركة األم
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   .) تشكل جزءاً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 19) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
 

  
 

 ) عامة ش.م.ك. (  – شركة المصالح العقاریة 
 التابعة   تھااشرك و

 (غیر مدقق)  المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 2022 سبتمبر  30للفترة المنتھیة في 

 بالدینار الكویتي)(جمیع المبالغ 

 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  تسعةلل  سبتمبر 30للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 
        

 ) 1,001,369(  ) 12,948(  ) 1,096,324(  ) 103,597( الفترة  خسارة  
        

        العملیات المستمرة: 
        :(الخسارة الشاملة األخرى)  الدخل الشامل اآلخر

 ً إلي بیان األرباح   بند یمكن أن یعاد تصنیفھ الحقا
    المرحلي المكثف المجمعأو الخسائر 

    

 ) 107,633(  ) 812,501(    )178,833(  ) 637,682( فروقات ترجمة عملة من العملیات األجنبیة
        
یعاد تصنیفھوبن  ً   اد لن  أو    الحقا بیان األرباح  إلي 

    الخسائر المرحلي المكثف المجمع 
    

التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة  
 32,042   431,092  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
)30,119 ( 

 
 155,084 

 الدخل الشامل اآلخر   (الخسارة الشاملة األخرى) 
 ) 146,791(  ) 206,590( من العملیات المستمرة  

 
)842,620 ( 

 
 47,451 

        العملیات غیر المستمرة: 
 268,902   307,054          106,933   241,378  الدخل الشامل األخر من العملیات غیر المستمرة 

اآلخر الشامل  األخرى)   الدخل  الشاملة  (الخسارة 
 ) 39,858(  34,788  للفترة

 
)535,566(     316,353 

 ) 685,016(  ) 548,514(  )1,136,182(  ) 68,809( مجموع الخسارة الشاملة للفترة 
        

        الخاص بـ: 
 ) 665,709(  ) 3,027,579(  ) 1,111,551(  ) 94,684( مساھمي الشركة األم 

 ) 19,307(  2,479,065   ) 24,631(  25,875  الحصص غیر المسیطرة 
 )68,809 (  )1,136,182 (  )548,514 (  )685,016 ( 
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 )عامةش.م.ك. ( – شركة المصالح العقاریة
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي لكیةالمبیان التغیرات في حقوق 
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

     حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  

  رأس المال 
 احتیاطى 
  اجباري 

التغیرات التراكمیة  
   العادلة في القیمة  

احتیاطي ترجمة  
 عمالت أجنبیة 

تعدیالت ترجمة   
عمالت أجنبیة  

متعلقة بموجودات  
محتفظ بھا  
  المجموع الجزئي   خسائر متراكمة   بغرض البیع 

 الحصص 
  غیر المسیطرة 

 مجموع
 حقوق الملكیة   

 8,659,061(   19,730,891  )2,781,764(   16,949,127(  -     841,934 ) 216,142(  4,198,721  23,565,439   2021ینایر   1الرصید كما في 
 )  -  -  )797,086 (  )797,086 (  )204,283 (  )1,001,369 -  -  - الفترة خسارة 

 316,353   184,976   131,377   -  -  )23,707(  155,084   -  - الدخل الشامل اآلخر(الخسارة الشاملة األخرى) للفترة 
 ) 685,016(  )19,307(  ) 665,709(  ) 797,086(  -  (23,707)  155,084   -  - للفترة (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل مجموع 

 16,264,111   )2,801,071(  19,065,182   )9,456,147(  -  818,227   )61,058(  4,198,721  23,565,439 2021 سبتمبر 30الرصید في 
                  
                  

 14,393,965   )2,826,254(  17,220,219   ) 11,373,533(  -  568,120   261,472   4,198,721  23,565,439   2022 ینایر  1الرصید كما في 
 )12,948(  2,276,121    )2,289,069(   )2,289,069(  -  -  -  -  - الفترة  ) ربحخسارة(  

 ) 535,566(  202,944   ) 738,510(  -  -  ) 708,391(  )30,119(  -  - للفترة  الدخل الشامل اآلخر )ىخراأل ة الشامل الخسارة(
   )548,514(  2,479,065    )3,027,579(   )2,289,069(  -  ) 708,391(  )30,119(  -  - الدخل الشامل للفترة  )الخسارة الشاملة(مجموع 

تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة متعلقة  المحول إلى 
 ) 153,346(  -  -  - بموجودات محتفظ بھا بغرض البیع 

 
 153,346  -  -  -  - 

 13,845,451   ) 347,189(       14,192,640   ) 13,662,602(  153,346   ) 293,617(  231,353    4,198,721   23,565,439 2022 سبتمبر  30الرصید في 
 
 

   .) تشكل جزءاً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 19) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (



  

7 

 )عامةش.م.ك. ( – شركة المصالح العقاریة
 التابعة تھااشركو

 (غیر مدقق) المجمع المكثف المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)
 

 سبتمبر  30أشھرالمنتھیة في  تسعة لل    
 2021  2022  إیضاح 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
الفترة من العملیات المستمرة قبل العملیات غیر المستمرة   خسارة 

 وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة 
  

)177,127 (  )822,747 ( 
 ) 178,622(   164,179    الفترة من العملیات غیر المستمرة ) خسارةربح (

   )12,948 (  )1,001,369 ( 
      التسویات: 

 1,054,280   1,050,389    ستھالك إلا
 -  ) 222,798(  ب  - 4 لم یعد لھا ضرورة  /  مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة صافي 

 ) 67,248(  500,467    صافي (أرباح) خسائر موجودات مالیة
 958,361   ) 425,515(   حصة من نتائج أعمال شركات زمیلة 

 -  220,257   أ  - 8 خسائر إنخفاض في قیمة الشھرة 
 99,613   -   مخصص قضایا قانونیة 

 1,475,838     1,662,497   5 - 4 تكالیف تمویل  
 21,080   17,954    مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

  ¤   2,790,303      2,540,555 
      التشغیلیة: التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

 ) 438,714(  ) 211,602(   مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 ) 378,279(    14,261    مستحق من أطراف ذات صلة 

 ) 339,505(  691,933    دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 ) 148,088(  24,514    مستحق إلى أطراف ذات صلة 

 1,235,969   3,309,409    التدفقات النقدیة الناتجة من العملیات 
 ) 46,573(  ) 88,477(   مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 

 1,189,396   3,220,932    األنشطة التشغیلیة   الناتجة من  صافي التدفقات النقدیة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة: 
 ) 1,955,705(  ) 250,000(   شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ) 44,078(  ) 238,487(  6 عقارات إستثماریةإضافات على 
 ) 5,555(  -   ممتلكات ومعدات  إضافات على

 45,913    47,916    توزیعات أرباح نقدیة مستلمة  
 ) 1,959,425(  ) 440,571(   األنشطة االستثماریة   المستخدمة في التدفقات النقدیة صافي  

      
      التمویلیة: التدفقات النقدیة من األنشطة 

 ) 860,060(  ) 1,662,497(   مدفوعة  تكالیف تمویل
 -  ) 1,706(   توزیعات مدفوعة لمساھمي الشركة األم 

 ) 860,060(  ) 1,664,203(   األنشطة التمویلیة   المستخدمة في التدفقات النقدیة صافي  
 ) 1,630,089(    1,116,158    في نقد ونقد معادل   )النقصالزیاده (صافي 

نقد في الصندوق ولدى البنوك متعلق بموجودات محتفظ بھا بغرض  
 5 البیع 

 
)6,936 (  - 

 604,895   ) 326,556(   تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
 2,710,638     1,368,077   3 نقد ونقد معادل في بدایة الفترة  
 1,685,444   2,150,743   3 نقد ونقد معادل في نھایة الفترة  

 
 

   .) تشكل جزءاً من المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 19) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (
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 األم  الشركة  ونشاط تأسیس -1

العقاریة  إن المصالح  الكویت  ھي شركة مساھمة كویتیة عامة  )"الشركة األم" (عامة) (ش.م.ك.    شركة    ومدرجة في   مسجلة في دولة 
ما تم التأشیر   ھاوآخر 1989  دیسمبر 25المؤرخ في  464جلد /   19تم تأسیس الشركة األم بموجب عقد تأسیس رقم  .بورصة الكویت 

رقم   التجاري  السجل  في  بھ   2021دیسمبر    2بتاریخ    40671علیھ  المصرح  األم  الشركة  مال  رأس  زیادة  بموجبھ  تم  من    والذي 
 دینار كویتي.  40,000,000دینار كویتي إلى  23,565,439

 

 ھي: إن االنشطة الرئیسیة للشركة األم وفقاً لعقد التأسیس 
تملك وبیع وشراء وتطویر العقارات واألراضي لحساب الشركة األم داخل دولة الكویت وخارجھا وكذلك إدارة أمالك الغیر وكل   -

السكن الخاص على النحو الذي  ذلك بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإلنجاز في قسائم 
 نصت علیھ ھذه القوانین.

 تملك وشراء وبیع أسھم وسندات الشركات العقارّیة لحساب الشركة األم فقط، داخل دولة الكویت وخارجھا.  -
یم ھذه  یزاول تقد  فیمنإعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة   -

 الخدمة. 
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیجارھا واستئجارھا. -
  القیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم وللغیر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األعمال المدنیة  -

 والمصاعد وأعمال تكییف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا. والمیكانیكیة والكھربائیة 
والحدائق   - والمتنزھات  واالستراحات  الضیافة  وبیوت  والموتیالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإیجار  واستثمار  وتشغیل  إدارة 

والصحی  السیاحیة  والمنتجعات  السكنیة  والمجمعات  والكافیتریات  والمطاعم  والریاضیة  والمعارض  الترویجیة  والمشروعات  ة 
والمحالت وذلك عن مختلف الدرجات والمستویات شامال جمیع الخدمات األصلیة والمساعدة والمرافق الملحقة بھا وغیرھا من 

 الخدمات الالزمة لھا. 
 لوزارة. تنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة األم العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في ا -
 إقامة المزادات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.  -
 تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة.  -
 استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة تدار من قبل شركات وجھات متخصصة.  -
البنی  - لوضع  المباشرة  والتحویل  المساھمة  والتشغیل  البناء  بنظام  والصناعیة  والتجاریة  السكنیة  والمشاریع  للمناطق  األساسیة  ة 

)BOT (   وإدارة المرافق العقاریة بنظام)BOT( . 
 

 ، دولة الكویت.  13008، الصفاة 719ص.ب.  ھو  األم  إن العنوان المسجل للشركة 
 

  نوفمبر    14  بتاریخ  إدارة الشركة األممجلس    من قبل المجمعة للمجموعة    المكثفةإصدار المعلومات المالیة المرحلیة    موافقة علىال  تتم
2022.   

 

 أسس العرض  -2
إعداد  ). إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في  34لقد أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

  31ة المرحلیة المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في  ـــات المالی ــھذه المعلوم
 .  2021دیسمبر 

 
التي یتم  لم تقم المجموعة بتطبیق مبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا وغیر جاریة التأثیر. إن التعدیالت والتفسیرات  

 على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي  لیس لھا أي تأثیر 2022ألول مرة في تطبیقھا 
 

المرح المالیة  المعلومات  المعلومات واإلفصاحإن  تتضمن جمیع  المجمعة ال  الدولیة  ـلیة  للمعاییر  وفقاً  كاملة  مالیة  لبیانات  المطلوبة  ات 
عرض  للتقاریر المالیة. في رأي اإلدارة أنھ قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة في االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة ل

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة    2022  سبتمبر  30رة المنتھیة في  للفت عادل. إن نتائج األعمال  
. للحصول على معلومات إضافیة یمكن الرجوع إلى البیانات المالیة المجمعة واإلیضاحات المتعلقة بھا  2022دیسمبر    31المنتھیة في  

 . 2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 

 نقد ونقد معادل  -3

 سبتمبر 30
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق) 

 
 سبتمبر  30

2022 

 

 نقد في الصندوق   7,450   1,914   4,000 
 نقد لدى البنوك  2,048,364   1,321,455   1,620,773 
 نقد لدى محافظ استثماریة 94,929   44,708   60,671 
 1,685,444   1,368,077   2,150,743  

 
 

  سبتمبر   30دینار كویتي،    114,826:  2021دیسمبر    31(دینار كویتي    114,826یتضمن بند نقد لدى البنوك مبالغ محتجزة بقیمة  
 ). 14مقابل خطابات ضمان صادرة للمجموعة (إیضاح  دینار كویتي) 114,826: 2021
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 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -4

 الصلة ذات  األطراف  العلیا وبعض اإلدارة أفرادشركة زمیلة،    كالمساھمین، صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة  قامت
 إن األرصدة والمعامالت الھامة المجموعة. إدارة قبل من علیھا الموافقة  یتم المعامالت بھذه المتعلقة الدفع  وشروط  األسعار إن األخرى.

 یلي:  كما ھي  صلة  ذات أطراف مع تمت التي
 

 األرصدة المتضمنة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: 
 سبتمبر 30

2021  

 دیسمبر  31
2021 
  (مدقق)

 
 سبتمبر  30

2022 

 
 ذات أطراف
  المساھمین   شركة زمیلة   أخرى  صلة 

 (أ)   ذات صلةمستحق من أطراف  60,000   450,365   3,039,917     3,550,282   4,730,159   4,971,355 

)1,866,731(  )1,866,731(  )1,263,576( 
 

)980,509(  )223,067(  )60,000( 
خسائر ائتمانیة ناقصاً: مخصص 

 متوقعة
 3,104,624   2,863,428   2,286,706   2,059,408   227,298  -  

 380,000   380,000  - 
 

-  -  - 
 دفعة مقدمة لإلستحواذ على 

 (أ) استثمار  

 408,858   520,366   980,246   
 

-  -   980,246 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من  

 (أ)  خالل الدخل الشامل اآلخر
 ) 6عقارات استثماریة (إیضاح  -  -  12,500,000      12,500,000   12,500,000   12,500,000 
 مستحق إلى أطراف ذات صلة  739,247   -  8,585,080   9,324,327   9,299,813   9,308,254 
   محجوز ضمان مستحق -  -  -  -  -  2,823,773 
 مقاولین مستحق إلى  -  -  -  -  -  8,212 
 ) 11(إیضاح  التزام تأجیر تمویلي -  -  52,000,000   ¤ 52,000,000   52,000,000   52,000,000 
 توزیعات أرباح مستحقة  173,476   -  -  173,476   175,182     175,182 

 

للتنمیة   بین كل من الشركة األم وشركة المصالح الكویتیة  2022  فبرایر  10بموجب عقد إتفاق تسویة وإقفال مدیونیات بتاریخ   ) أ(
ش.م.ك. اإلستثماریة  المصالح  وشركة  ش.م.ك.م  ذ.  م القابضة  شركة  رئیسییین  مساھمین  -  صلة  ات(أطراف  ومالك    فونیكس ) 

مالك شركة   لما كان  لیمیتد،  لیمیتدإفونیكس  إنترناشونال ھولدینج  القابضة    نترناشونال ھولدینج  للتنمیة  المصالح  إلى شركة  مدین 
، وكانت شركة المصالح الكویتیة للتنمیة القابضة  دینار كویتي  1,200,000) بمبلغ  مساھم رئیسي  - (طرف ذي صلة   .ش.م.ك.م 
  698,000) مدینة للشركة األم بمبلغ  مساھمین رئیسیین  -  صلة   ات (أطراف ذ  .ثماریة ش.م.ك.م وشركة المصالح اإلست   .ش.م.ك.م 

دینار كویتي على التوالي، وحیث أن جمیع األطراف طالبو بتسویة ھذا اإللتزام على أن یقوم مالك شركة   469,000و دینار كویتي
  (طرف ذي صلة ع من أسھم شركة التعمیر العقاریة ش.م.ك.  سھم  35,000,000إنترناشونال ھولدینج لیمیتد التي تمتلك    فونیكس

(الشركة    عبالكامل إلى شركة المصالح العقاریة ش.م.ك.إنترناشونال ھولدینج لیمیتد    فونیكس) بنقل ملكیة شركة  مساھم رئیسي     -
وشركة المصالح اإلستثماریة    .شركة المصالح الكویتیة للتنمیة القابضة ش.م.ك.م من  )، مقابل إقفال األرصدة المستحقة  8األم) (إیضاح  

 ) في دفاتر الشركة األم وإقفال المخصص المكون على تلك االرصدة. مساھمین رئیسیین -  صلة   ات(أطراف ذ  .ش.م.ك.م 
 

بإستثناء إلتزام التأجیر التمویلي والذي یحمل   المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطلب. إن األرصدة 
سنویاً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك %)  2.25: 2021 سبتمبر 30%، 2.25: 2021دیسمبر   31(%  2.25فائدة بواقع 

 ). 11(إیضاح  –  2023نوفمبر  28دة العقد والذي سینتھي في الكویت المركزي ویستحق سداد أصل المبلغ خالل م
 
 یلي:  كما الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ھي إن الحركة على مخصص  )ب (

 
     سبتمبر  30

2022  
 سبتمبر 30

2021 
 1,866,731  1,866,731  الفترة  الرصید في بدایة 

 -  33,000  الفترة  المحمل خالل 
 -  ) 380,357( الفترة المستخدم خالل 

 -  ) 255,798( مخصص لم یعد لھ ضرورة 
 1,866,731  1,263,576  الفترة   نھایة في  الرصید

 

 المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:  المعامالت
    سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  تسعةلل

  العالقة طبیعة   2022  2021
 مصاریف عمومیة وإداریة  أخرى  صلة   ذات أطراف   33,750  -

 العملیات المستمرة من تمویلتكالیف  أخرى  صلة   ذات أطراف  1,662,497   1,297,216 
 من العملیات غیرالمستمرة تكالیف تمویل أخرى  صلة   ذات أطراف  327,274   178,622
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 مزایا اإلدارة العلیا:

  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  تسعةلل
2021  2022  

 مزایا قصیرة األجل  67,500  45,000 
 إجازات  2,163  -

 مكافأة نھایة الخدمة  4,766  3,750 
 48,750  74,429  

 
 محتفظ بھا بغرض البیعومطلوبات موجودات   -5

  كراون  جمشــیا  شــركة  فيالحصــص المملوكة    كامل  عرض  2022 یونیو 26،   2022مایو   12بتاریخ  األم  الشــركةمجلس إدارة    قرر
ــركة تابعة)  مالطا – لیمتد ــبة   للبیع  (ش ــة بنس ــبتمبر 29وبتاریخ   ،%57.53والتي تمتلك فیھا المجموعة حص   على توقیعالتم   2022 س
  الشــركةقد تم تصــنیف الموجودات والمطلوبات الخاصــة ب ف  وعلیھمن قبل الطرفین    ةالصــفق بنودتنفیذ  علىالتخارج وجاري العمل    عقود

تبعاد ومحتفظ بھا لغرض البیع، وتم عرضـھا بـشكل منفصـل في بیان المركز المالي   التابعة المرحلي  كموجودات ومطلوبات خاضـعة لالـس
 . المكثف المجمع

 
 المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع ھي كما یلي:  بالشركة التابعةإن أھم بنود الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

 
   سبتمبر  30

2022 
 

 الموجودات:  
 نقد في الصندوق ولدى البنوك  6,936 
 مدینون وأرصدة مدینة أخرى      15,758 
 ) 7(إیضاح أرض وعقارات محتفظ بھا للتطویر  13,097,979 
 مجموع الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع   13,120,673 

  

 المطلوبات:  
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   1,860,641 
 ) 9(إیضاح   قرض ألجل 12,191,426 
 مجموع المطلوبات المحتفظ بھا بغرض البیع 14,052,067 
 صافي الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع ) 931,394(

 
 ھي كما یلي:والمدرجة ضمن العملیات غیر المستمرة  بالشركة التابعةإن ملخص نتائج األعمال المتعلقة 

 
  سبتمبر  30للثالثة أشھر المنتھیة في   سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   تسعةلل

2021  2022  2021  2022  
 اإلیرادات:       

 إیرادات أخرى 153,166   -  494,544   -
 إجمالي اإلیرادات 153,166   -  494,544   -

 التكالیف:       
 مصاریف عمومیة وإداریة     116     ) 3,091(  

 تكالیف تمویل   12,341   )88,995(  ) 327,274(  ) 178,622(

)178,622(   
 

 164,179 
 

)88,995( 
 

 165,623 
 الفترة من العملیات )خسارةربح (

 غیرالمستمرة  
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 عقارات استثماریة  -6

  أراضي    مباني   اإلجمالي 
 التكلفة :      

 2022ینایر  1في  43,683,304  43,332,912  87,016,216
 إضافات  -  238,487  238,487
 تعدیالت ترجمة عملة أجنبیة 332,000  -  332,000

   2022 سبتمبر 30الرصید في  44,015,304  43,571,399  87,586,703
      

 اإلستھالك المتراكم:      
 2022ینایر  1في  -  17,010,578  17,010,578
 (أ)  اإلستھالك المحمل على الفترة  -  1,050,389  1,050,389

   2022 سبتمبر 30الرصید في  -  18,060,967  18,060,967
      

 صافي القیمة الدفتریة:      
   2022 سبتمبر 30الرصید في  44,015,304  25,510,432  69,525,736
 (مدقق)   2021دیسمبر  31الرصید في  43,683,304  26,322,334  70,005,638
   2021 سبتمبر 30الرصید في  43,629,304  28,446,109  72,075,413

 

 المكثف المجمع. يتم إدراج اإلستھالك المحمل على الفترة ضمن بند تكالیف إیجارات في بیان األرباح أو الخسائر المرحل ) أ(
 

نادي الكورنیش البحري    -  صـلة، قامت المجموعة بشـراء عقار اسـتثماري من طرف ذي  2021  دیسـمبر  31المنتھیة   سـنةال  خالل ) ب (
  ىعل  ـستندا  والذيمـستقل   مقیمتقریر تقییم من   تم تحدید ـسعر الـشراء باإلـستناد إلىدینار كویتي،   12,500,000بمبلغ   -  .ش.م.ك.م

مقامة   مبانياري في قطعة أرض في منطقة أبو حلیفة بدولة الكویت تشـتمل على ثالثة . یتمثل العقار االسـتثمالمقارنة  السـوق  أسـعار
ومن  ، 2021  أغســطس 16المنعقد في    األممجلس إدارة الشــركة    ھذه المعاملة من قبلعلیھا لغرض تطویرھا. تمت الموافقة على 

 ).4(إیضاح  2021ر سبتمب  9في  ةالجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین للشركة األم المنعقدقبل 
 

 تسویة الدفعة النھائیة. سیتم تحویل ملكیة العقارعند
 

 دینار كویتي على النحو التالي: 12,500,000 البالغعلى شروط االتفاقیة، یتم تسویة إجمالي ثمن الشراء و ابناءً 
. مع الحق في شراء  م.م.ك. ش   البحري   الكورنیش  ناديدینار كویتي من    5,750,000تحویل التزام عقد اإلیجار التمویلي قدره   -

یجب دفع المبلغ    العقارات،دینار كویتي. إذا اختارت المجموعة شراء    5,750,000العقار في نھایة مدة اإلیجار بمبلغ إجمالي  
. یحمل عقد اإلیجار التمویلي معدل  2023نوفمبر    28لكامل خالل فترة اإلیجار الذي ینتھي في  األساسي لعقد اإلیجار التمویلي با

ً ٪  2.25فائدة یبلغ   ). 11بنك الكویت المركزي ویُدفع على أقساط نصف سنویة (إیضاح  لدىخصم ال سعرعلى معدل  سنویا
 

الشركة    وتعھد  دینار كویتي  6,750,000  بمبلغ  2022  مایو   24سند أذني مستحق الدفع مصرح بھ من قبل وزارة العدل بتاریخ   -
  سداد   یتم  لم  المجمعة   المكثفة  المرحلیة   المالیة  المعلومات   تاریخ  حتى ،  2022  یونیو  6بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة في تاریخ    األم

 . السدادمھلة  لتمدید. م.م.ك.ش   البحري الكورنیش  نادي مع إدارة  تفاوضال وجاري  المستحق المبلغ
 

 للتطویربھا أراضي وعقارات محتفظ  -7

 سبتمبر 30
2021    

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

 سبتمبر  30
2022 

 

 السنة  /الرصید في بدایة الفترة  15,674,475   17,378,774   ¤ 17,378,774 
  ) 5(إیضاح  موجودات محتفظ بھا بغرض البیعالمحول إلى  ) 13,097,979(  -  -
 خسائر إنخفاض في القیمة  -  ) 341,701(  -

 تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة ) 1,977,937(  ) 1,362,598(  ) 1,090,574(
 السنة  /الرصید في نھایة الفترة  598,559   ¤ 15,674,475   16,288,200 

 
ــمنت   ــي والعقارات المحتفظ بھا تضــ ــمبر    31دینار كویتي (  13,097,979بلغت  بقیمة دفتریة  بعض العقارات  للتطویر  األراضــ دیســ

ــبتمبر  30ودینار كویتي   15,091,875:  2021 ــمان مقابل قرضوھي دینار كویتي)   15,708,488:  2021 س   لألج   مرھونة كض
  .للشركة األم %57.53(شركة جیمشیا كراون لیمتد) المملوكة بنسبة ). إن تلك العقارات مملوكة لشركة تابعة 9(إیضاح 

 
ــصعلى  من قبل مجلس اإلدارة  ، تمت الموافقة  2022 یونیو  30خالل الفترة المالیة المنتھیة في   ــركة    بیع كامل حص ــیا كراون  ش جیمش

بتمبر   29  وبتاریخ لیمتد وعلیھ تم تحویل    الطرفین  قبل من  ةالصـفق بنود  تنفیذ  علىتم التوقیع على عقود التخارج وجاري العمل   2022ـس
 ).5العقارات المتعلقة بالشركة التابعة إلى موجودات محتفظ بھا لغرض البیع (إیضاح 
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 اقتناء شركة تابعة  -8

فونیكس انترناشونال ھولدینج   شركة الشركة األم باالستحواذ على كامل ملكیة    ت قام  ،2022  یونیو  30في  المالیة المنتھیة    فترةخالل ال
لم تظھر تلك    ،والتي تم المحاسبة علیھا بطریقة االقتناء ) 4دینار كویتي (إیضاح    1,167,000مقابل إقفال وتسویة مدیونیات بقیمة  لیمیتد  

   .المكثف المجمع كونھا معاملة غیر نقدیةالمعاملة في بیان التدفقات النقدیة المرحلي 
 
فونیكس   شركة   

انترناشونال ھولدینج 
شركة خاصة   –لیمیتد 

 محدودة باألسھم

 

  1,167,000  ) 4إجمالي مقابل اإلقتناء (إیضاح 
 

 التابعة كما في تاریخ االقتناء:  ةصافي قیمة الموجودات المحددة للشرك
شركة فونیكس   

انترناشونال ھولدینج 
شركة خاصة   –لیمیتد 

 محدودة باألسھم

 

 الموجودات    
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  945,000 
 مجموع الموجودات  945,000 
 طلوبات مجموع الم  - 
 صافي الموجودات  945,000 

 
 الشھرة الناتجة عن االقتناء: 

شركة فونیكس   
انترناشونال ھولدینج 

شركة خاصة   –لیمیتد 
  محدودة باألسھم

  1,167,000  ) 4إجمالي مقابل اإلقتناء (إیضاح 
  ) 945,000( لصافي الموجودات المحددة المقتناة عادلةناقصاً: القیمة ال

  222,000  (أ) الشھرة الناتجة من االقتناء 
 
 كما یلي:  فترةإن الحركة على الشھرة خالل ال )أ(

 سبتمبر  30 
2022  

  222,000   تابعة كةشر باقتناء المتعلق
  ) 220,257( فترة في القیمة خالل ال خسائر اإلنخفاض

  ) 1,743( تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة
  - فترةلرصید في نھایة الا

 
  - نیكس إنترناشونال ھولدینغ لیمتد  وف - شركة تابعةستحواذ على  قیمة الشھرة الناشئة عن اإل في  نخفاض  إختبار  إ   بعمل  المجموعة   قامت -

نخفاض القیمة  دینار كویتي نتیجة إل    220,257بمبلغ  في قیمة الشھرة  نخفاض  إشركة خاصة محدودة. نتج عن ذلك االعتراف بخسائر  
 للشركة التابعة.  ةالسوقیة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمملوك

 
 قرض ألجل  -9

یمثل القرض ألجل تســھیالت إئتمانیة بالعملة األجنبیة ممنوحة لشــركة تابعة للمجموعة (شــركة جیمشــیا كراون لیمتد) والمملوكة بنســبة 
:  2021 ســبتمبر  30ودینار كویتي   14,047,317:  2021دیســمبر    31(دینار كویتي   12,191,426% بقیمة إجمالیة بلغت  57.5

دیســــمبر  31دیـنار كویتي (  13,097,979للتطویر بمبلغ  وعـقارات محتفظ بـھا  يضــــاأررھن مـقاـبل  دیـنار كویتي)  14,296,336
حمل القرض ألجل فائدة تبلغ ی ).  7دینار كویتي) (إیـضاح    15,708,448:  2021 ـسبتمبر  30دینار كویتي و  15,091,875:  2021

. إن القرض  % سـنویاً)2أشـھر یوریبور +   6أو    3 :2021 سـبتمبر  30و  2021دیسـمبر   31% سـنویاً (2یوریبور +  أشـھر  6أو   3
  والفوائد المترتبة علیھ والجزاءات المتعلقة بھ مضمونة من قبل مساھمي الشركة التابعة.

 
 جیمشیا كراون لیمتد، تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بیع كامل حصص شركة  2022 یونیو  30خالل الفترة المالیة المنتھیة في  

وعلیھ تم تحویل القرض    تم التوقیع على عقود التخارج وجاري العمل على تنفیذ بنود الصفقھ من قبل الطرفین  2022سبتمبر    29وبتاریخ  
 ). 5(إیضاح  بموجودات محتفظ بھا بغرض البیعمطلوبات متعلقة ألجل المتعلق بالشركة التابعة إلى 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخــرى  -10

 سبتمبر 30
2021    

 دیسمبر 31
2021 
  (مدقق) 

 سبتمبر  30
2022 

 

 دائنون تجارّیون 22,589    25,590   ¤ 28,067 
 مستحق إلى مقاولین عن أعمال مقاوالت  20,177    19,639   19,541 
 مصروفات مستحقة  1,318,401    2,628,033   3,143,887 
   محجوز ضمان مستحق  2,879,676    2,834,953   2,823,773 
 مستحقة إیرادات غیر  -  -  5,785 
 إجازات الموظفین المستحقة  36,797    43,753   47,444 
 206,402   187,559    242,586  ً  اإلیجارات المقبوضة مقدما
 ودائع مستردة  591,286    587,026   587,551 
 )  19(إیضاح مخصص قضایا قانونیة   1,979,404    1,932,906   1,825,202 
 مستحق لضریبة دعم العمالة الوطنیة  3,006    3,006   3,006 
 مستحق للزكاة  1,350    1,350   1,350 
 أرصدة دائنة أخرى  479    643   870 
 8,692,878   8,264,458    7,095,751  

 
 تأجیر تمویلي إلتزام -11

  لتزمتإونتیجة لھذه المعاملة ،   ،صـلة، قامت المجموعة بشـراء عقار اسـتثماري من طرف ذي  2021  دیسـمبر 31المنتھیة   سـنةال  خالل
ــتحق الدفع بمبلغ  ب المجموعة   ــتثماريدینار كویتي المرتبط بالعقار   5,750,000عقد إیجار تمویلي مســ ــاح    االســ ). یحمل عقد 6(إیضــ

نصـف    أقسـاطعلى   تدفع  ،بنك الكویت المركزي  لدىخصـم  ال  سـعرمعدل    سـنویاً فوق٪  2.25اإلیجار التمویلي المسـتحق معدل فائدة یبلغ  
 .)6 ، 4 ات(إیضاح 2023نوفمبر  28ویستحق السداد حتى  یةسنو

 
 ناری د  50,515,858  بلغت  ةی دفتر  مةی ق  بصـــافي ةی المجموعة عقارات اســـتثمار، باعت  2018دیســـمبر   31خالل الســـنة المنتھیة في  

ــلة)م.م.ك.ش  ةی المال  األوراق  مجموعة  إلى تيی كو ــتحق إلى بنك محلي بمبلغ    . (طرف ذي ص ــداد القرض المس   49,250,000مقابل س
الســتثمار ھذه    .مش.م.ك. ةی تأجیر تمویلي مع مجموعة األوراق المال ةی . قامت إحدى الشــركات التابعة للمجموعة بإبرام اتفاقتيی كو ناری د

  فوق  ـسنویاً %  2.25  بواقع  فعلي  فائدة  معدل التمویلي التأجیر  إلتزام  حملی . تيی كو ناری د  49,250,000العقارات مع حق الـشراء بمبلغ 
  العقارات تلك  بشـراء  التابعة  الشـركة رغبة  حالة  وفي.  سـنویاً   مرتین  السـداد  وتسـتحق  المركزي  تی الكو بنك  قبل من المعلن  الخصـم  سـعر

تثماریةاال داد تلتزم فإنھا  ـس كما   ).4  (إیضـاح  2023  نوفمبر 28  في ینتھي  ـسوف  والذي  العقد مدة  خالل التمویلي التأجیر  إلتزام  أصـل  بـس
 إجمالي المدیونیة.ملیون دینار كویتي خالل السنوات السابقة من  3قامت المجموعة بسداد مبلغ 

 
   والمخففة  السھم األساسیة  خسارة  -12

ً بناء  والمخففة  السھم األساسیة  خسارةإن المعلومات الضروریة الحتساب   كما ھي   الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  ا
 یلي:

 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   تسعةلل  سبتمبر  30للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 

بمساھمي الشركة   خسارة الفترة الخاص 
 ) 694,332(  ) 131,762(  ) 949,830(  ) 395,634( من العملیات المستمرة  األم

) بمساھمي )  خسارةربح  الخاص  الفترة 
 ) 102,754(  )2,157,307(  )51,195(    379,800  من العملیات غیر المستمرة   الشركة األم

 الفترة الخاص بمساھمي خسارة
 ) 797,086(  )2,289,069(  )1,001,025(  )15,834( الشركة األم   

        
        عدد األسھم القائمة : 

 235,654,390   235,654,390   235,654,390   235,654,390 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
        

 نـمة ـــم األساسیـــالسھ خسارة
الخاصة بمساھمي  المستمرة  اتــالعملی

 ) 4.03(  ) 1.68( الشركة األم (فلس) 

 

)0.56 ( 

 

)2.95 ( 
األساسیة من  السھم   )خسارةربح (

الخاصة   العملیات غیر المستمرة
 ) 0.22(  1.61  بمساھمي الشركة األم (فلس) 

 

)9.15 ( 

 

)0.44 ( 
 

 ) 0.07( (فلس) والمخففة السھم األساسیة  خسارة
  

)4.25 ( 
 

)9.71 ( 
  

)3.38 ( 
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 معلومات القطاعات  -13
 . قررت اإلدارة أن القطاعات التشغیلیة تستند إلى المعلومات التي تمت مراجعتھا من قبل مجلس اإلدارة بغرض توزیع الموارد وتقییم األداء 

 
تدار من قبل   محافظالعملیات اإلستثماریة في شراء وبیع األسھم عن طریق  وكذلك وإدارة العقارات وتأجیر العقارات االستثماریةتمارس المجموعة أنشطتھا في العملیات العقاریة والتي تشتمل على تجارة وتطویر وتأجیر 

 شركات وجھات متخصصة. 
 

 یعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات: 
 

 2021 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  تسعةال    2022 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   التسعة 
 اإلجمالي   العملیات اإلستثماریة   العملیات العقاریة   اإلجمالي   العملیات اإلستثماریة   العملیات العقاریة 

            
 3,517,079   -  3,517,079   3,576,194   -  3,576,194 صافي إیرادات إیجارات 

 ) 1,616,514(  -  ) 1,616,514(  ) 1,569,476(  -  ) 1,569,476( تكالیف إیجارات 
 1,900,565   -  1,900,565   ¤ 2,006,718     2,006,718 نتائج القطاع

            
 ) 447,664(   -  ) 447,664(  ) 450,561(  -  ) 450,561( مصاریف عمومیة وإداریة  

 -  -  -  222,798    222,798   - / لم یعد لھا ضرورة  مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة صافي 
 67,248   67,248   -  ) 500,467(  ) 500,467(  - موجودات مالیةأرباح  )ئرخساصافي (

 ) 958,361(  ¤ ) 958,361(  -  425,515  ¤    425,515   - أعمال شركات زمیلة حصة من نتائج 
 -  -  -  ) 220,257(  ) 220,257(  - خسائر إنخفاض في قیمة الشھرة 

 12,294    -  12,294   1,624   -  1,624  إیرادات أخرى 
 ) 1,297,216(  -  ) 1,297,216(      ) 1,662,497(  -  ) 1,662,497( تكالیف تمویل

 )723,134(  ) 891,113(    167,979   ) 177,127(    )72,411(  ) 104,716( الفترة  ) ربحخسارة(
 ) 99,613(  -  -  -  -  - مخصصات غیر موزعة 

   الفترة من العملیات المستمرة قبل العملیات غیر المستمرة ربح  )خسارة(
  ) 177,127(            )72,411(  ¤ ) 104,716( وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة الزكاة 

 
 167,979    )891,113 (  )822,747 ( 

 
 .ال تتضمن المبالغ المتعلقة بالعملیات غیر المستمرة 2021 سبتمبر 30و 2022 سبتمبر 30إن معلومات القطاع للفترة المنتھیة في 

 
 2021 سبتمبر 30  (مدقق)   2021دیسمبر  31  2022 سبتمبر  30 
 اإلجمالي   العملیات اإلستثماریة   العملیات العقاریة   لي ااإلجم  العملیات اإلستثماریة   العملیات العقاریة   اإلجمالي   العملیات اإلستثماریة   العملیات العقاریة 

 101,007,319  3,544,319  97,463,000   98,444,981  7,356,983  91,087,998    96,684,801    8,011,922     88,672,879 الموجودات مجموع  
 84,743,208  -  84,743,208  84,051,016  -  84,051,016    82,839,350  -    82,839,350 المطلوبات مجموع  
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   المحتملة  اإللتزامات -14
 التي تم التعاقد علیھا ولم یتم تكبدھا بعد ھي كما یلي:  المحتملة  اإللتزاماتإن 

 سبتمبر 30
2021 

 دیسمبر 31 
 2021 

 (مدقق) 

 
 سبتمبر  30

2022 

 

 خطابات ضمـان  114,199  114,199  114,199
 

دیسمبر    31(  دینار كویتي  114,826بنوك محلیة مقابل غطاء نقدي محتجز لدى تلك البنوك بمبلغ  تم الحصول على خطابات الضمان من  
 ). 3إیضاح ( دینار كویتي) 114,826: 2021 سبتمبر 30 ،دینار كویتي 114,826: 2021

 
 قیاس القیمة العادلة  -15

 إن تفاصیل مستویات قیاس القیمة العادلة ھي كما یلي: 
  أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة.المستوى األول: ویشمل 
     المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل

 مباشر أو غیر مباشر. 
  ھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح. المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فی 
 

 یبین الجدول التالي تحلیل البنود المسجلة بالقیمة العادلة طبقا لمستوى القیاس المتسلسل للقیمة العادلة: 
 

2022 سبتمبر  30   
  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2,016,231       -  2,016,231 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  980,246   967,181   1,947,427 
 3,963,658   967,181   2,996,477  

 
(مدقق)   2021دیسمبر  31   

األول المستوى   المستوى الثالث   المجموع    
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2,314,615   -  2,314,615 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  520,366   967,181   1,487,547 
 3,802,162   967,181   2,834,981  

 
2021 سبتمبر 30   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 
 األرباح أو الخسائر   موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 1,977,040   -  1,977,040 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  408,858   756,159   1,165,017 
 3,142,057   756,159   2,385,898  

 
 ) على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 19كورونا المستجد (كوفید أثر فیروس  -16

حتى اآلن إلى   2019عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم منذ نھایات عام   ("COVID - 19") أدى تفشي فیروس كورونا
العالمیة أنھ وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالیة والنقدیة في جمیع  تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة، حیث أعلنت منظمة الصحة  

إدارة   اتخذت  المحتملة.  السلبیة  العالم لمواجھة اآلثار  أنحاء  تدابیر دعم مختلفة في جمیع  الكویت، عن  بما في ذلك دولة  العالم،  أنحاء 
ما في ذلك تحدید القطاعات األكثر ضعفاً التي تأثرت في المقام األول  المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، ب 

من   ("COVID - 19") ووضع تدابیر إضافیة لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر. تطلبت حاالت عدم التیقن الناجمة عن وباء
المستقبلیة التي تم أخذھا في االعتبار وذلك الدارة مخاطر    المجموعة أن تأخذ في االعتبار تأثیر التقلبات العالمیة في عوامل االقتصاد الكلي 

على قیاس القیمة العادلة لالدوات المالیة وغیر المالیة وقید تلك اآلثار   ("COVID - 19") االئتمان والسیولة وتحدید أثر تداعیات وباء
 .ریخ المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقةفي البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة منذ بدایة تفشي الوباء وحتى تا

 

ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  أماً حول قدرتھا على االستمرار كمنشی جرت المجموعة تقی أ  كما
غم  رس المال والسیولة.  أ قبلي للمجموعة وردم التأكد المستقبلیة وذلك العداد التوقعات التي تتناول األداء المست عحول المخاطر وحاالت  

ن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في  أ")، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى  COVID - 19األثر المتفاقم لوباء ("
.  2021  دیسمبر   31  ذیر بشكل مادي من ن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغأعن    فضالً ھا التشغیلیة  ات مزاولة عملی 

 االستمراریة.  أ ساس مبدأتوافق مع ی المجمعة بما  المرحلیةالمالیة  المعلوماتعدت ھذه أونتیجة لذلك، فقد 
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وقد خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاریخ  
اض  المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقة، وستحتاج إدارة المجموعة إلى النظر بعنایة في متطلبات القیاس واالعتراف بخسائر االنخف

یعتمد على   أنھ  یزال مدى ومدة األثر االقتصادي لھذه األحداث غیر مؤكد، حیث  المجموعة مستقبال، ذلك ألنھ ال  في قیمة موجودات 
مستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بدقة في ھذا الوقت، مثل معدل انتقال الفیروس ومدى فعالیة إجراءات االحتواء االحترازیة  التطورات ال

علق  المتخذة، وكذلك مدى سرعة انتشار وفعالیة اللقاحات المعتمدة من الجھات الحكومیة على مستوى العالم. ونظًرا لعدم التیقن المستمر المت 
تصادي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لذلك التأثیر في الوقت الحالي، ولكن قد یؤثر على المعلومات المالیة في الفترات المالیة  باألثر االق

 المستقبلیة، وقد یختلف حجم ومقدار ذلك التأثیر وفقًا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتھي ھذه األحداث وآثارھا.
 

 الجمعیة العامة  -17
من قبل مساھمي الشركة األم في اجتماع    2021دیسمبر    31تمت الموافقة على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

 التاریخ.. ولم تعلن الشركة األم عن أي توزیعات أرباح للسنة المنتھیة في ذلك  2022مایو  19 تاریخ الجمعیة العامة العادیة المنعقد في 
 

 اإلستمراریة مبدأ  -18
 ً لمبدأ االستمراریة، والذي یفترض قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد    تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا

ن  التزاماتھا من خالل نشاطھا اإلعتیادي، وال تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة أیة تعدیالت قد تنتج عن عدم التأكد م
 إستمراریة المجموعة.  

 

في   بلغ2022  سبتمبر  30كما  الخســـ،  المتراكمت  للمجموعـــائر  مبلغ  ـــة  (  13,662,602ة  كویتي   : 2021 دیسمبر  31دینار 
دینار كویتي)، وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا    9,456,147  :2021  سبتمبر  30دینار كویتي،   11,373,533
   24,557,415  :2021  سبتمبر  30،  كویتيدینار    24,083,370:  2021دیسمبر    31دینار كویتي (  10,099,885المتداولة بمبـلغ  

  : 2021  سبتمبر  30،  %82:  2021دیسمبر    31(%  82إضافة إلى أن نسبة الدین إلى إجمالي الموارد المالیة قد بلغت    دینار كویتي)
80% (  . 

 

تسھیالتھا   وتجدید  ھیكلة  وإعادة  المستقبل  في  النقدیة  تدفقاتھا  وتعزیز  أرباح  تحقیق  على  قدرتھا  على  تعتمد  المجموعة  استمراریة  إن 
 .الدعم والتمویل من قبل المساھمین الرئیسییناالئتمانیة، إضافة إلى 

 

وترى إدارة المجموعة أنھ على الرغم من الشكوك الجوھریة حول قدرة المجموعة على مواجھة ھذه العوامل السابق ذكرھا، والذي قد  
دارة المجموعة تقوم بدراسة  ینتج عنھ عدم قدرة المجموعة على تحقیق موجوداتھا وسداد التزاماتھا من خالل نشاطھا االعتیادي، فإن إ

ة  العدید من االستراتیجیات لتحسین األداء التشغیلي والمركز المالي وكفایة الموارد المالیة للمجموعة، ولدیھا اعتقاد راسخ بأن المجموع
 قادرة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة.  

 

 دعاوى قضائیة   -19
الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالت  ، أبرمت الشركة األم عقوداً إلنشاء عقارات مع  2010دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في   )أ

دینار    1,614,063("المساھم الرئیسي") والتي قامت الشركة األم بموجبھا بقید محجوز ضمان مستحق للمساھم بمبلغ  ش.م.ك.ع.  
برفع دعوى قضائیة ضد الشركة األم باالعتراض    2017دیسمبر    3في  . قام المساھم الرئیسي  2020  دیسمبر   31كویتي كما في  

  2019مارس    26على الرصید المستحق من محجوز الضمان والمطالبة بقیمة األوامر التغییریة. أصدرت المحكمة االبتدائیة بتاریخ  
تي، وعلیھ، قامت الشركة األم والمساھم الرئیسي بالطعن باالستئناف  دینار كوی   1,849,621حكماً ضد الشركة األم بإلزامھا بمبلغ  

  2019دیسمبر    15). تم تحدید جلسة في  1س ت /  –  3103/2019،  3097على الحكم سالف الذكر بموجب االستئنافین أرقام (
حتى یرد تقریر لجنة الخبراء،    لنظر موضوع االستئناف  2020  یونیو  7لمثول الخصوم أمام لجنة الخبراء المنتدبة وتحدید جلسة في  

 . 2022نوفمبر  20، قررت المحكمة بتلك الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2022 أكتوبر 30التي تم تأجیلھا لجلسة 
 
 
 
 
 

، قامت الشركة األم بتكوین مخصص لمواجھة اإللتزامات  2019مارس    26بناءاً على الحكم الصادر من المحكمة االبتدائیة بتاریخ  
والذي تم إدراجھ في بیان األرباح أو   2020دیسمبر    31دینار كویتي كما في    235,558المحتملة عن تلك الدعوى القضائیة بمبلغ  

 السنوات السابقة.  في  المجمع الخسائر 
 

) والكائنة في  ”الشركة التابعة“) (”شركة سدرا المتحدة “، قامت إحدى الشركات التابعة (2020دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في   )ب 
  1,843,168درھم إماراتي، أي ما یعادل    22,396,033دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقید مخصصات دعاوى قضائیة بمبلغ  

 بناءا على األحكام الصادرة من محاكم دبي وبیانھا كالتالي:   دینار كویتي
 

، بإلزام الشركة التابعة بسداد مبلغ وقدره  586/2017، قضت محكمة دبي اإلبتدائیة في القضیة رقم  2018أكتوبر    24في   )1
% من أصل المبلغ المطلوب سداده، أي ما یعادل  9درھم إماراتي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت    15,716,382
ة عن تلك  دینار كویتي. وعلیھ، قامت الشركة التابعة بتكوین مخصص إضافي لمواجھة اإللتزامات المحتملة الناتج  1,740,324

 . 2020دیسمبر  31 خالل السنة المنتھیة فيدینار كویتي  522,210الدعوى القضائیة بمبلغ 
  



 ش.م.ك. (عامة) – المصالح العقاریةشركة 
 التابعة تھااشركو

 المجمعة (غیر مدققة)المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 2022 سبتمبر 30
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درھم إماراتي باإلضافة    11,151,174، والتي صدر بھا حكم بإلزام الشركة التابعة بسداد مبلغ وقدره  283/2016القضیة رقم   )2
دینار كویتي. وعلیھ، قامت   1,320,958مطلوب سداده، أي ما یعادل % من أصل المبلغ ال9إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت 

دینار كویتي كما في    1,320,958الشركة التابعة بتكوین مخصص لمواجھة اإللتزامات المحتملة لتلك الدعوى القضائیة بمبلغ  
 . 2020دیسمبر  31

 
 

في   المنتھیة  السنة  خالل  المتحدة  سدرا  بسداد2020دیسمبر    31قامت شركة  بمبلغ   ،  القانونیة  القضایا  من مخصص  جزء 
 دینار كویتي.  342,463

 

دینار    199,968، قامت الشركة التابعة بزیادة مخصص القضایا القانونیة بمبلغ  2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  
 كویتي والتي تمثل مبلغ الفوائد المستحقة عن األحكام سابقة الذكر. 


