
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ع.  ش.م.ك.ة دار الثريا العقاريشركة 
 وشركاتها التابعة 

 
 المرحلية المكثفة المجمعةالمـالية  المعلومات

 )غير مدققة(  
 2022 سبتمبر 30



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 

 رة داإلا  لسمج ء اضأعإلى حضرات السادة 

 . ش.م.ك.عدار الثريا العقارية شركة 
 

   مقدمة

"( وشركاتها األملشركة  )"ا  . ش.م.ك.عة  دار الثريا العقاري  ةشركل لمجمع المرفق  ا  فثالمكي  حلر لقد راجعنا بيان المركز المالي الم

فترتي  لمع المتعلق به ف المج كثالمرحلي الم لما لشوبيان الدخل ا ، 2022 سبتمبر 30في "المجموعة"( كما  ـب ا  معيشار إليها التابعة )

أشه والالثالثة  المنتهيتين    تسعةر  التاريذبأشهر  حقالتغيرابياني  و  ،خلك  في  الت  النقديةلموق  والتدفقات    ين المكثف  ينيالمرحل  كية 

لية ا الم وماتهذه المعلن إعداد ة علوسؤهي الم األمذلك التاريخ. إن إدارة الشركة بلمنتهية ر اأشه تسعةال لفترة  به ينالمتعلق ينمعالمج 

 نتيجة   التعبير عنإن مسؤوليتنا هي    .الي المرحلير المقري تال  34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي    ها وعرض  المجمعةة المكثفة  المرحلي

 ثفة المجمعة. المك لمالية المرحليةامات لمعلوا ههذل مراجعتنا 
 

 نطاق المراجعة 

وفقا   بمراجعتنا  قمنا  الدولي  عيا ملل  لقد  الم"  2410ر  المعلومات  من  ةاليمراجعة  المنفذة    المستقل   الحساباتمراقب  قبل    المرحلية 
ى الموظفين ية إلفة رئيسفسارات بصجيه االستتو  ات المالية المرحلية فية. تتمثل مراجعة المعلومعج االمر  هامبمق  المتعل  "للمنشأة

عن  ا وااألملمسؤولين  المالية  وتطبور  واإلإلج ا  يقلمحاسبية  التحليلية  األراءات  المراج ارللم   خرىجراءات  نطاق  إن  أقل جعة.  عة 

التدقيق البشكل ك بأننا تأ   دقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول علىتلايير  لمعا   قا  م وفيت  يذبير من نطاق  بكافة على علم    كيد 

 ا  يتعلق بالتدقيق. رأيدي بن يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال الهامة التي وراألم
 

  النتيجة

فإنهإل  ادا تناس المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم    ةيلمالات اومعلالم  أنب  د منا ما يستوجب االعتقا لم يرد إلى عل  ى مراجعتنا، 

 . 34لمعيار المحاسبة الدولي   وفقا   المادية،النواحي من جميع ، ا هإعداد
 

 التأكيد على أمر 
أن المجموعة هي المستفيد النهائي    يبينالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي    حول  7اإليضاح رقم    إلىه  ا بنتنلفت اال

دينار كويتي    1,700,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  1,700,000من بعض العقارات االستثمارية التي تبلغ قيمتها الدفترية  

فيما يتعلق بهذا   تنا غير معدلةإن نتيج   .عن المجموعة  نيابة    الكبرىاسم الشركة األم  بمسجلة  ي  وه(  ال شيء  :2021سبتمبر    30و

 األمر.

 

   خرىاألقابية  ة والريالقانون ور األم تقرير حول 

المحاسبية تر  دفا ي الرد فمع ما هو واة قفتمعة مج لما  لية المرحلية المكثفةلمعلومات الما اجعتنا، فإن امر  إلى  ادا  إضافة إلى ذلك، واستن

لسنة    1رقم    تخالفات لقانون الشركا ية مود أوج رد إلى علمنا  لم يبأنه    ما وصل إليه علمنا واعتقادنا ونفيد أيضا  حسب.  األمللشركة  

ت  ياللتعدوا  ماألللشركة    سيا سام األظلنولها، أو لعقد التأسيس  الت الالحقة لفيذية والتعديتنلته االئح والتعديالت الالحقة له و  2016

  وأ  األمالشركة  نشاط    على  ديا  ما ن له تأثيرا   على وجه قد يكو  2022  سبتمبر  30 نتهية فيالم  رأشه  تسعةالخالل فترة  لالحقة لهما،  ا

 . الماليمركزها 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 

 رة داإلا  لسمج ء اضإلى حضرات السادة أع

 ( تتمة ) . ش.م.ك.عدار الثريا العقارية ة شرك

 

   (تتمة)  خرىاألقابية  ة والريالقانون ور األم تقرير حول 

  سنةل  7م  رققانون  ألحكام ال  اتف لية مخا أد  واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجونا  إليه علم  لحسبما وص  ا،جعتن أنه خالل مرا  أيضا  نبين  

على وجه قد يكون    2022  سبتمبر  30المنتهية في    رأشه  تسعةال  خالل فترة ،  ة بهلقتعمات المليوالتعال  بشأن هيئة أسواق الم  2010

 ا المالي.هزركمأو  األماط الشركة ا  على نشمادي  ثيرا  له تأ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   2022 نوفمبر 14

 كويتلا

 

 جادر دل العبدالعا بدر

 فئة أ 207 ات رقماب الحسي سجل مراقب

  ويونغإرنست 

 صيمي وشركاهم عان والبيالع



 ا التابعةتهوشركا .ع.ك.ش.مالعقارية  يا دار الثر شركة
 

 

 ة. عمج المفة كثالم ةالمرحليالية ملات ا مو ه المعلن هذجزء ا مشكل ت 11 ىإل 1لمرفقة من ت ااإليضاحا  إن
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشاملبيان  
  2022 سبتمبر 30لفترة المنتهية في ل
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر  30

 منتهية في  ر الأشه تسعة ال 
 سبتمبر  30

 
 2021 2022  2021 2022 حات ضايإ

 
 كويتي ار  دين دينار كويتي   دينار كويتي  ي كويت دينار 

         ت اادرياإل

  73,865   298,874    32,946  110,969 3 عقارات   إيراداتصافي 

 أوراقفي  اتمارثستمن ا )الخسارة( الربح صافي
   مالية 

4 16,298  (17,232)   49,092   7,369  

 ة  توقعلما  خسائر االئتمان مخصصتحميل( )رد 
  

 -    1,650  
 

 -    19,700      
    -   1,485     -    -   دات أخرى راإي

  ────── ──────  ────── ────── 
  127,267 17,364  349,451 100,934 
  ────── ──────  ────── ────── 

       ت  افمصرولا
 (96,337) (98,895)   (32,712) (31,350)    إداريةمصروفات 

    - (30,477)      - (11,086)  مويل يف تالتك
  ────── ──────  ────── ────── 
  (42,436) (32,712)  (129,372) (96,337) 
  ────── ──────  ────── ────── 

   الضريبة مخصص   قبل  )الخسارة(   الربح 

  
84,831 (15,348)  220,079 4,597 

 مي العلقدم لت ل حصة مؤسسة الكويت 

  
(764) 

 
 -    

  
(1,981) 

 
 -    

    -  (5,558)  90 (2,153)  وطنية  اللة العما  عم د  يبة رض

  ────── ──────  ────── ────── 
 4,597 212,540  (15,258) 81,914      الفترة  )خسارة(   ربح 

  ────── ──────  ────── ────── 
    -     -      -     -    أخرىشاملة  إيرادات

  ────── ──────  ────── ────── 

   ة رفت لالشاملة ل ائر(  )الخس   رادات ي اإل   لي إجما 

  
81,914 (15,258) 

  
212,540 

 
4,597 

  ══════ ══════  ══════ ══════ 

       بـــ: الخاص  
 4,597 212,540  (15,258)   81,914     مألا كة الشر يماهمس

     -    -      -     -     رةسيطملاغير ص حصلا

  ────── ──────  ────── ────── 
   81,914   (15,258)  212,540 4,597 

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

 فلس  0.03 فلس  1.45  فلس  (0.10)  فلس  0.56 5 لمخففة  او   األساسية السهم  )خسارة(   ربحية 

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



 ا التابعة تهوشركا .ع.ك.ش.مالعقارية  يادار الثر شركة

 ة.عمجالمفة كثالم ةالمرحليالية ملات ام وه المعلن هذجزًءا مشكل ت 11 ى إل 1لمرفقة من اإليضاحات اإن 
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 ق)مدق (غيرف المجمع كثي المللمرحا ليابيان المركز الم
  2022  سبتمبر 30 في  كما

  (مدققة)
  سبتمبر 30  رديسمب 31    سبتمبر 30

  2021  2021 2022  ات إيضـاح
 

  ر كويتي انيد  دينار كويتي  يتيكو رنايد
 الموجودات 

داولة غير مت موجودات
613,353,45212,450,00010,123,888   عقارات استثمارية

 
──────────────────

   ة ل وا ت متد ا موجود 
7,743,497 76,431,4916,490,217  أخرى مدينة    أرصدة و   مدينون تجاريون

  باحراألادلة من خالل  رجة بالقيمة العمدة وجودات ماليم
11935,732531,438454,881   ئرلخساأو ا

35,480 77,970666,834 نقد  و  كولدى البن  أرصدة 
──────────────────

7,445,1937,688,4898,233,858
 

──────────────────
20,798,64520,138,48918,357,746الموجودات   إجمالي 

══════════════════
 ت  ة والمطلوبايالملكحقوق 
 كية  الملحقوق 
14,650,000 14,650,00014,650,000 ل  مالارأس 

866,845 917,748917,748  إجباريتياطي اح
866,845 866,845866,845 اختياري  حتياطي ا

(395,879)643,334430,794  )خسائر متراكمةأرباح مرحلة (
 

──────────────────
17,077,92716,865,38715,987,811  كية ل لم حقوق ا إجمالي 

──────────────────
 لوبات مط ال 

 مطلوبات غير متداولة 
23,32519,59529,922ظفين مكافأة نهاية الخدمة للمو

──────────────────
مطلوبات متداولة  

3,697,3933,253,5072,340,013  أخرى ت  مطلوبا 
──────────────────

3,720,7183,273,1022,369,935 المطلوبات   إجمالي 
 

──────────────────
20,798,64520,138,48918,357,746ملكية والمطلوبات لاوق حق مجموع

══════════════════

لبحر  زاق اد الرأحمد عب
  ةداررئيس مجلس اإل



 التابعة  اوشركاته ع..ك.ش.م العقارية ا دار الثريركة ش
 

 

 ة. عالمجملية المكثفة رحلية الما المه المعلومات ذه  جزء ا من تشكل 11إلى  1من  رفقةت المإن اإليضاحا 
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 )غير مدقق(ع ية المرحلي المكثف المجمكلملاالتغيرات في حقوق   انبي
 2022 سبتمبر 30 ية فيلفترة المنتهل

 
     األم بمساهمي الشركة  ة صا خال 

 

 س  أ ر
 ل  الما

 احتياطي  
   ري باإج

 ي  ياط احت
   ي ار تي اخ

 مرحلة اح أرب 
   ( كمة ا رتم  ر ئخسا)

 المجموع  
 الفرعي  

الحصص غير  
   المسيطرة 

 مجموع  
 حقوق الملكية  

 
 ي تيوكر اندي دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار ندي دينار كويتي 

        

 16,865,387     -  16,865,387  430,794  866,845  917,748  14,650,000  )مدققة(  2022يناير   1كما في  
 212,540     -  212,540  212,540     -     -     -  الفترة ح رب
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 212,540    -  212,540  212,540     -     -     -    رة فتلل الشاملة   داترا ياإل إجمالي 

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

 17,077,927    -  17,077,927  643,334  866,845  917,748  14,650,000    2022 سبتمبر  30في  كما 

 

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

 
       

 15,983,214  2,007  15,981,207  (402,483) 866,845  866,845  14,650,000  ( ققة)مد 2021  ر يينا  1  كما في 
 4,597     -  4,597  4,597     -     -     -  الفترة   ربح

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

 4,597     -  4,597  4,597     -     -     -  للفترة   ملة شا ال  ( لخسائر ااإليرادات ) إجمالي 
    -  (2,007) 2,007  2,007     -     -     -  تابعة اتشرك في ملكيةالتغيرات في حصص لا

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

 15,987,811     -  15,987,811  (395,879) 866,845  866,845  14,650,000    2021  تمبر بس  30في  كما 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
  



 بعةالتا   اهتكاشرو ع.ش.م.ك.العقارية ريا ثالر داشركة 
 

 

 ة المجمعة. المكثف يةلة المرحالماليات مذه المعلو هشكل جزء ا من  ت 11إلى  1ن ملمرفقة ا تاحا يض إن اإل
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 دقق()غير م عمج ملاالمكثف   يلح مرال نقديةالتدفقات ال  نا بي
  2022 سبتمبر 30ة في تهيلفترة المنل

 
 

 ية في  منتهلا  ر أشه تسعة ال
 سبتمبر  30

 
 2021 2022 إيضاحات 

 
 ي ويتدينار ك تي دينار كوي 

 التشغيل    ة شطنأ
   

 4,597 212,540  رة  فتال  ربح

 ية: لتدفقات النقدا ي صافالفترة ب ربح الت لمطابقة يد عت
   

  657    -   ت  ادمع ثاث وأ كالهاست

ل خالة من لقيمة العادلموجودات مالية مدرجة با ل القيمة العادلةفي  اتالتغير 
  أو الخسائر حربا األ

4  100,703  (8,068) 

ن خالل  ة مدلعامالية مدرجة بالقيمة الت دابيع موجو محققة منائر سخ  (حا برأ) 
  أو الخسائر رباحاأل

4  (134,795) 5,699  

 أرباح  اتيعوزت اتإيراد 
 

 (15,000) (5,000) 

 توقعة خسائر االئتمان الم رد
 

 -    (19,700) 

 وظفين للممكافأة نهاية الخدمة  صصمخ 
 

4,230  2,730  

 يل تكاليف تمو
 

(30,477) -    

 

 

────── ────── 
 

 

137,201 (19,085) 
 : س المال العاملأرفي يرات تغال

   

   ىرخ أمدينة  أرصدةو مدينون تجاريون
 

 58,726  (1,011,379) 

  أخرىلوبات طم
 

 513,123  750,389  
 

 

────── ────── 
 ات  يالعمل  (المستخدم في الناتج من ) النقدي  التدفق 

 

 709,050  (280,075) 

 ة  مدفوع الخدمة للموظفين  نهاية  مكافأة 
 

(500) -     

 

 

────── ────── 
 ل  غيتشلا ة أنشط ( مستخدمة فيالالناتجة من )  قديةفي التدفقات الناص

 

708,550 (280,075) 

 

 

────── ────── 
 ر تثما االس   أنشطة 

   

  5,000  15,000  4 أرباح مستلمة  ات دات توزيعإيرا

 (423,888) (51,212)  6   عقارات استثمارية ل ية رأسمال مصروفات 

     - (852,240)  6 عقارات استثمارية إضافات إلى 

بيع    متحصالت  العادل  موجودات من  بالقيمة  مدرجة  خالمالية  من  أو    اح رباأل  ل ة 
   الخسائر 

 

 2,794,964  1,609,320 

   أو الخسائر  ح با راألن خالل ة مادل لعا مة لية مدرجة بالقي وجودات ما م ء شرا 
 

 (3,165,166) (1,020,308) 

 

 

────── ────── 
 االستثمار   أنشطة  ( الناتجة من في تخدمة المس ) صافي التدفقات النقدية 

 

(1,258,654) 170,124 

 

 

────── ────── 
 تمويل الطة  أنش 

 

  

 مدفوعة   تمويل  تكاليف 
 

(38,760) -     

 

 

────── ────── 
 أنشطة التمويل   ستخدمة في الم قدية النتدفقات صافي ال 

 

(38,760) -     

 
 

────── ────── 

 قد  لدى البنوك والن   رصدة األ في   النقص   في اص 
 

 (588,864) (109,951) 

   يناير   1في ا كمقد  لنوانوك  لدى الب رصدة األ
 

 666,834  145,431  

 

 

────── ────── 
   سبتمبر 30نقد كما في نوك وال لدى الب   ة دص ر األ

 

77,970 35,480 

 

 

══════ ══════ 
 
 
 



 التابعة  تهاوشركاع. .م.ك.ش العقارية الثريا  دارشركة 
 

 معة )غير مدققة( المج  فةكثلممالية المرحلية الت الوما عل المإيضاحات حو
 2022 سبتمبر 30في  ةالمنتهيفترة للوي ف ا مك
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    كة شرالحول مات معلو 1.1
 

(  "ماألشركة  ال")  ك.ع. م.ش.دار الثريا العقارية  لشركة    عةمج لم ا  كثفةالم  ليةمرح لاالمالية  ومات  المعل  رداصإب  يحصر تلا  تم
إدارة    مجلسقرار  ل  وفقا    2022  سبتمبر  30  المنتهية في  أشهر  تسعةلل ("موعةمج ال"  بـع ا  ا مليه يشار إ)  عةالتاب  اتها وشرك

 .2022 نوفمبر 14 بتاريخ ماألشركة لا
 

في   المنتهية  للسنة  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  على  الموافقة  الجمعية    2021ديسمبر    31تمت  اجتماع  خالل 
 ات أرباح. وزيعلن الشركة األم عن ت. ولم تع2022مايو   29المنعقد في  اهمينللمس ة عمومية السنويال
 

ي بورصة ا  فعلن  ها أسهميتم تداول  و  فيها   ا مقره  ع قيو  الكويت  في دولةها  يستأسم  ت  مةا عمساهمة   ةكشر  هي  األمشركة  الإن  
   كويت.لا
 

الم ل  كتبيقع  برج    مألالشركة  الرئيسي  ال  ارعش  ،سالملافي  االحية،  صلا  ،مسالفهد  البريدي    ب. .ص   هو  جلمسلوعنوانها 
 . ت دولة الكوي ،13014، الصفاة 1376

 

في   كما هو موضح بالتفصيل  اتالعقار ثمارات المالية واالستب  ضطلعتو  ت،الكوي  ةلدوة في  رئيسية  ورصبموعة  مج ال  عملت
  ةوعجمللمم إدراج األنشطة الرئيسية  تي.  2021  مبرديس  31ي  ية فنتهالمللسنة    وعةللمجمسنوية  جمعة اللية المت الما البيانا 

 .10إيضاح  يف
 

ة الشرعية والرقابة الفتوى  ه هيئتعتمد  ا مل  ا  طبق  ة،لسمح ا  ةي مسالة اإلشريعالم  ا  ألحكقا  وف  تها أنشط  ممارسةب   عةمجموتقوم ال
   .األمة شركلالتي تعينها ا 

 

وهي مدرجة في بورصة    ("طىوسال  األم  شركة)"ال  ش.م.ك.ع.  الستثمارلار  لمداة  كلشرعة  تاب  شركةي  ه  األمالشركة  إن  
لشرك شر  هي  طىالوس  ماأل  ةكشرال  إن  .الكويت تابعة  الكة  للتجارة  الذكير  والمقة  األم    م.م. ذ.ت  اوالعامة  )"الشركة 

 ."(كبرىال
 

 عة  وممج الت حول ومامعل 1.2
 

 :  التاليةة بعتا الشركات الموعة للمج  المجمعة المالية البياناتتتضمن 
 

 %   ة يك مل ال حصة   ة ب نس    
  دققة( )م    

 التأسيس  د لب ة يسيرئال   طة األنش سم الا
  بر تمسب  30

2022 
  مبر ديس   31

2021 
  سبتمبر  30

2021 

      
 %100 %100 %100 ت الكوي ت اوالمة ومق تجارة عا  ذ.م.م.  شركة الثريا ستار

 %99 %99 %99 ت كويلا عقارات  *  ( مقفلة ) . ك ش.م. ة ري ويت العقا الك  مباني شركة  

 %100 %100 %100 ت ويالك عقارات  .م. م.ذ  ة ير ا العق هبي دار الذ م شركة ال 
 

بالتالي، بلغت الملكية  و  . ةوعمج منيابة عن ال  أخرىقبل أطراف    من   بعةمتبقية في هذه الشركة التا ص الالحصحتفاظ باالم  يت*  
 %.  100التابعة نسبة  ةذه الشركللمجموعة في هالفعلية 

 

   المحاسبية للمجموعةاسات سيالي  ف ات التغيرو دأساس اإلعدا 2
 

 د  عداأساس اإل 2.1
إع اا   وفقوعة  للمجمة  مجمعالة  لمكثفا  يةالمرحلة  ماليلاات  ملمعلوا  دادتم  المحاسبة   اليملا  يررالتق":  34لدولي  لمعيار 
ابم  اسسأعلى    أعمالها   مواصلة  لىإاستنادا     معةمج ال  اليةالم  بياناتال  دادبإع  المجموعةقامت  .  "رحليالم .  اريةرالستمدأ 
ت  توصلد  وق  االفتراض.حول هذا    بيرا  ك  شكا   تثيرد  ي التي قادكد المأ تلم اعدد عوامل  جووها عدم  اربت عا  في  ةاإلدار  تأخذ
ي المستقبل القريب لمدة ف  ليمجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيعقول بأن الوجود توقع متقديرها ب  إلى

   ة. لمجمعة اكثفلمرحلية الما ةليما علومات النهاية فترة الممن  اشهر   12ال تقل عن 
 

المرحلالمة  اليالم  اتومعلالمن  إ المكثفة  تتضمية  ال  المعلوما كن  جمعة  المطلوبفصاحا واإلات  فة  مالية النات  البيا   فية  ت 
  31في    هيةنتلمللسنة اوكما في    ةعمومج ة للالسنويمجمعة  مالية البالبيانات ال  نةاالطالع عليها مقتر  يجبة وويسنلا  عةمج الم
   . 2021ر بمسدي
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 )تتمة(   محاسبية للمجموعةلا اسات سيالات في  التغيرو دإلعداأساس ا 2
 

 المطبقة من قبل المجموعة  يالت والتفسيرات والتعدالجديدة يير معاال  2.2
في المطبقة  المحاسبية  السياسات  المرحليعدإ   إن  المالية  المعلومات  الاد  المكثفة  مماثلةة  ال  مجمعة  في  لتلك    د داإعمتبعة 

اا امعمج ال  ليةلما لبيانات  للنولسة  لية  في  نتهيالم  نةلسمجموعة  باست2021ديسمبر    31ة  تثنا ،  الجديدة  طبء  المعايير  التي يق 
بالتطبيق المبكر أل  . لم2021يناير    1اعتبارا  من  ري  تس عيار أو تفسير أو تعديل صادر ولكن لم يسر  م  ي تقم المجموعة 

 بعد.  
 

 37لدولي سبة االمحار يا لى مع ديالت ععت  - ء بالعقد افوالف  تكالي  –ة العقود المجحف
تا  إن التكاليف التي ال يمكنوز  تجا لعقد المجحف هو العقد الذي  التكاليف التي ال يمكن للمجموعةبها  تجن  فيه  تجنبها   )أي 
 .جبهالمها بموتساع وقي من المتمزايا االقتصادية الت زامات بموجب العقد، الدي( للوفاء بااللتاقتع الزامها را  اللت نظ
 

التائرلخسا  أو محققا  لكان العقد مجحف  ند تقييم ما إذاعأنه    تيالالتعدتحدد   الت ، تحتاج المنشأة إلى تضمين  ي تتعلق كاليف 
المواد ال، تكاليف العمالة وضافية )على سبيل المث من التكاليف اإلكال  ن ضملتي تت لخدمات ابضائع أو امباشرة بعقد لتوفير ال

ا   (ةراشمبال االي لتكوتخصيص  ببا م  بطةرتلمف  )على  أنشطةشرة  ا  العقد  للوفاء سبيل  المستخدمة  المعدات  استهالك  لمثال، 
بعادها ما لم يتم  ة بالعقد ويتم استشربا م  داريةومية واإلكاليف العمد واإلشراف(. ال تتعلق التقد وكذلك تكاليف إدارة العقبالع
 عقد. ال جبموالمقابل بلها صراحة على الطرف تحمي

 

المالية المرحلية   ستوف جميع التزاماتها في بداية فترة المعلوماتتي لم تقود الى العتعديالت علالق  لمجموعة بتطبيت اقام
 .المكثفة المجمعة

 

عقود  أي  ث لم تكن هناك  للمجموعة حي  المرحلية المكثفة المجمعة  اليةالم  ماتلوالمعتأثير على  لم يكن لهذه التعديالت أي  
 خالل الفترة. نتجتتي ه التعديالت الهذ ضمن نطاق قائمة ةحفمج 

 

   3معيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على ال -لى اإلطار المفاهيمي جعية إمرة إشار
المرج  اإلشارة  التعديالت  إصداتستبدل  إلى  اإل سا ر  عية  من  معايي بق  لمجلس  المفاهيمي  بإشارة طار  الدولية  المحاسبة  ر 

 ير.كببشكل دون تغيير متطلباتها  2018صادر في مارس الحالي الصدار اإل لىمرجعية إ
 

التعديالت استثناء  إلى مبدأ االعترتضي للتقارير المالية  اف بالمعيار  ف  ألرباح أو لتجنب إصدار ا   دمج األعمال  3الدولي 
المحتمائ خسال والتير  الثاني"  "اليوم  في  والمطل  لة  االلتزامات  عن  المتنشأ  معيار ستتحقق ضمالتي    ملةحتوبات  نطاق  ن 

لجنة تفسيرات المعايير الدولية    أو تفسير  لمحتملة والموجودات المحتملةطلوبات اات والمالمخصص  37اسبة الدولي  المح 
المالية   يتطلالضرائب  :21للتقارير  منفصل.  بشكل  تكبدها  تم  إذا  المنشآت،  من  االستثناء  في   ب  الواردة  المعايير    تطبيق 

ا الدحاسلممعيار  تفسير  أو   37ولي  بة  لجنة  الدتفسير  المعايير  لات  اإلطار   21  المالية  لتقاريرولية  من  بدال   التوالي،  على 
 حيازة.فاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي قائم في تاريخ الالم
 

ال المعيار  إلى  جديدة  فقرة  ا  أيض  التعديالت  المالية  تضيف  للتقارير  أن  لت  3دولي  مؤهلة  لمحتملة غا  وداتموج الوضيح  ير 
 . لحيازةبها في تاريخ ا  لالعتراف

 

دات  الية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجوالتعديالت أي تأثير على المعلومات المكن لهذه  لم ي
 ة.ديالت التي نشأت خالل الفترمحتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التع

 

ايا المع االعتراف  10"نسبة    اراختب  الرسوم ضمن  –  المالية  األدوات   9المالية  للتقارير  لدولي  ر  إلغاء  حالة  في   "%
 ت المالية بالمطلوبا

م اختالف شروط االلتزايتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى  
الغ المسددة أو  مبلك التشمل هذه الرسوم فقط تم المالي األصلي. ط االلتزاعن شروية هربصورة جوالمالي الجديد أو المعدل 

مقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  المستلمة فيما بين المقترض وال
 . عتراف والقياسمالية: االوات الألدا 39لدولي مقترح لمعيار المحاسبة ا ثل. ال يوجد تعديل مما عن الطرف األخر

 

مجمعة للمجموعة حيث لم يتم إجراء أي تعديالت  ير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة الأثأي ت لم يكن لهذه التعديالت
 على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 

 

  لية المرحلية لى المعلومات الماتأثير ع  ا ليس لهنه  إ  ، إال2022لتفسيرات ألول مرة في سنة  تسري العديد من التعديالت وا
 للمجموعة.  المجمعةالمكثفة 
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   ت قاراع إيرادات صافي   3

 

 ة أشهر المنتهية في  الثالث
 سبتمبر  30

 

 أشهر المنتهية في  تسعة ال
 سبتمبر  30

 
2022 2021 

 
2022 2021 

 
 ي ويتدينار ك دينار كويتي 

 
 ي ويتدينار ك ينار كويتي د

      

 126,595  308,555  38,680  115,395 مارية  ت استث را قا من عتأجير   إيرادات 

 (52,730) (9,681)  (5,734) (4,426)   ات قارعمتعلقة ب مصروفات  

 
────── ──────  ────── ────── 

 
110,969 32,946  298,874 73,865 

 
══════ ══════  ══════ ══════ 

 

   ةيل وراق ماأفي  استثمارات  من )الخسارة(  الربح افي ص  4
 

 
 المنتهية في  الثالثة أشهر  
سبتمبر  30   

 المنتهية في  أشهر  عة تسال
سبتمبر  30  

 2022 2021  2022 2021 
 ي ويتدينار ك دينار كويتي   ي ويتدينار ك دينار كويتي  
      

ة  القيمة العادلة لموجودات مالية مدرج التغيرات في 
 8,068 (100,703)  (20,333)  19,138   لخسائر و اأ  اح بالقيمة العادلة من خالل األرب

مالية  بيع موجودات    حققة من مأرباح   ( خسائر)
 ر الخسائ ألرباح أو القيمة العادلة من خالل امدرجة ب

 
(2,840)        3,101  

 
134,795 (5,699) 

 5,000 15,000       -    -  إيرادات توزيعات أرباح 
 ────── ──────  ────── ────── 
 16,298 (17,232)  49,092 7,369 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 م  هالس )خسارة(  ية ربح 5
 

ط سوتى المعل  نيلعاديا  األم   شركةمي الساهبم  الخاص  ةالفتر  (خسارة)  ربح  ةة بقسمالسهم األساسي  يةربح اب مبالغ  احتسيتم  
لا األلمرجح  العا لا  سهم عدد  احتساب  ترة.  الفخالل    ةئمقا دية   لخاصا  (خسارةال)بح  رال  بقسمةففة  المخ   سهمال  ربحيةيتم 
د  لعدط المرجح  وسالمتئدا  زا  ةفترالالل  خ   العادية القائمة  سهم ألد العدلمرجح  سط اعلى المتو  نيلعاديا  األم   شركة مي الساهبم
ا  ة.عادي  أسهملى  إ   ةمحتملففة اللمخ ا  ديةلعا ا  مسهألل كافة ا ويلتح   ها ارإصد سيتم  لتي  ة االعادي  سهمألا وات  دعدم وجود أل  نظر 

    تماثلة.م مخففةاسية والسألا سهمال ربحيةن ، فإ ئمةقا  مخففة
 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
سبتمبر  30   

 أشهر المنتهية في  ة تسعال
سبتمبر  30  

 2022 2021  2022 2021 
ر  نا )دي ماأل كةشرال اهميبمس اصالخ  ةالفتر ربح
  (15,258) 81,914 ي(  ويتك

 
212,540 4,597 

 ══════ ══════  ══════ ══════ 

الل قائمة خ ال ةاديالع سهمألاالمرجح لعدد ط وسمتال
 146,500,000 146,500,000  146,500,000 146,500,000 *  ( أسهمة )تر الف
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 0.03 1.45  (0.10) 0.56 )فلس(  والمخففة   يةساساألسهم ال ربحية 
 ══════ ══════  ══════ ══════ 

 

 خالل الفترة.  التغيرات في أسهم الخزينةير جح لتأثسهم المتوسط المراألسط المرجح لعدد متوعي اليرا * 
 

ريح  ص لتوتاريخ ا   معةالمج لية المكثفة  ات المالية المرح المعلومخ  ين تارية بعادي  أسهم ضمن  تت  معامالت  أي  ءإجرا  لم يتم
  سهم.ال حيةبر إدراجادة إع تطلبيما قد م عةممج لة امرحلية المكثفلا يةات المالعلوممال هذهب
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 رية استثما ارات عق 6
 

  ة( قدق )م 

 

 سبتمبر   30
 2022 

 ي نار كويتدي

 ديسمبر  31
 2021   
 ي ينار كويتد

 سبتمبر  30
 2021 

 ويتي دينار ك
    

    

 9,700,000 9,700,000 12,450,000   بداية الفترة / السنةفي  كما 
     - 3,324,000 852,240   إضافات

 423,888 515,196 51,212   كية لعقار مملورأسمال تروفا مص
     - (1,624,000)      -   استبعادات
     - 534,804      -  رية تثما ات اسعقار في ي القيمة العادلةالتغير ف 

 
────── ────── ────── 

 10,123,888 12,450,000 13,353,452  ة / السنةالفترنهاية في كما 
 

══════ ══════ ══════ 
 

االستث  تتضمن قدر  امدر  امطور  اقار ع مارية  العقارات  دفترية  بقيمة  الكويت  دولة  في  دينار   1,700,000ها  لإليرادات 
الل  ار كويتي(، تم تمويله من خ ال شيء دين  :2021  سبتمبر  30و  دينار كويتي  1,700,000:  2021ديسمبر    31)كويتي  
  2022سبتمبر    30  يتي كما فيدينار كو  1,033,013بلغ  عالقة بم  ذيلسداد إلى طرف  يستحق اح  ربذي  سالمي  إ  قرض

كويتي  1,041,297:  2021يسمبر  د  31) دي  :2021  سبتمبر  30و  دينار  وإدراجه ضمنال شيء  كويتي(  مطلوبات   نار 
نهائي د الأنها المستفيوهناك خطاب تنازل لصالح المجموعة يؤكد  ي المكثف المجمع.  أخرى في بيان المركز المالي المرحل 

 (. 9اح )إيض من هذا العقار
 

   :ييلوعة مما ملمج دى ال ةاريستثماال اتمحفظة العقار  ألفتت
 

  ة( قدق )م 

 

 سبتمبر   30
 2022 

 ي ر كويتدينا

 سمبر دي 31
 2021   

 ي كويتدينار  

 سبتمبر  30
 2021 
 نار كويتي دي

    

 10,123,888 10,750,000 11,653,452  التطوير   يدقت اعقار 

    - 1,700,000 1,700,000  ورةت مطعقارا
 ────── ────── ────── 
 13,353,452 12,450,000 10,123,888 
 ══════ ══════ ══════ 
 

   أخرى مدينة  أرصدةا ومدفوعات مقدم 7
  ة( )مدقق  

 

 ر سبتمب  30
 2022 
 ر كويتي يناد

 ديسمبر  31
 2021   
 يتي ينار كود

 سبتمبر  30
 2021 

 تي كوي  دينار
    

 11,983 77,185 8,208  ون  جاريت وننمدي
 6,381,900  6,381,900 6,381,900  رية ات استثما عقارمن بيع  مستحقة أرصدة

 6,974 29,932 9,183 فوعة مقدما  مصروفات مد
 1,313,000     -    -  ية  مارتثت اسعقاراء لشرا ةسددم قدما دفعات م

 28,440     - 31,000 ة ردمست ناتأميت
 1,200 1,200 1,200   أخرىدينة م أرصدة

 
────── ────── ────── 

 
6,431,491 6,490,217 7,743,497 

 
══════ ══════ ══════ 

 

دينار كويتي بشكل رئيسي من المبالغ المستحقة   6,381,900من بيع عقارات استثمارية بمبلغ    األرصدة المستحقة  تتكون
طرف   ذي    آخرمن  باتفا   عالقةغير  يتعلق  في  فيما  المجموعة  مع  المبرمة  الشراء  لفترة 2020ديسمبر    28قية  الحق ا   .

ا اآلخر، أصدر الطرف الحالية ةالمرحلي المعلومات المالية  كتابي ا بشأن نية االنسحاب من اتفاقية الشراء. إشعار 
 

 ومطلوبات محتملة  التزامات  8
 

   ةلي اأسمر لتزامات ا
التزاما جموعلما  لدى بتتعلت  ة  بمبقبليالمست  ليةلرأسما ا  اتفورالمصق  شيء   غلة  كويتدينا   ال  )ر    : 2021ديسمبر    31ي 

 طوير. قيد التعقارات  شاءإنوبشراء   تتعلق (ار كويتينيد 1,072,082 :2021 تمبرسب  30و دينار كويتي 1,021,812
 

 طلوبات محتملة  م
 . 2021 سبتمبر  30و 2021ر ديسمب  31و 2022 رسبتمب  30ي ة فجوهري ملةمحت لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات
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 عالقة   طراف ذات ات األاحإفص 9
 

  ين سئولدارة والممجلس اإل الرئيسيين وأعضاءين هما )الشركات الزميلة والمسمع بعض األطراف تلك المعامالت هذه تمثل 

سيطرة مارسون عليها  و يأرئيسيين لها  لكين الالما   ت التي يمثلونلمجموعة وأعضاء عائالتهم المقربين والشركا با ن  يينفيذ الت

التي  مل  تأثير  وأ العادياألسياق    ضمنالمجموعة    تجريها موس(  الموافقةعمال  يتم  سياسات    .  ذه  ه  رتسعيوشروط  على 

 . شركة األمالإدارة  المعامالت من قبل
 

الي أطراف    جدولعرض  لدى  القائمة  األرصدة  مبلغ  إجمالي  كما التالي  عالقة  ر  ديسمب  31و  2022  رسبتمب  30في    ذات 

 -ت للفترات / للسنة المنتهية بذلك التاريخ: عامالوالم  2021 سبتمبر  30و 2021
 

 

   األمالشركة 
 سطى وال

 سبتمبر   30
2022 

 قة( ق)مد
 ر  ب يسمد 31

2021 
 سبتمبر  30

2021 
 

 كويتي ينار  د دينار كويتي  يتي ر كونايد ويتي ينار كد
 معلمجا كثف المرحلي الم  ين المركز المالابي

    

 2,100,451 3,019,913 3,599,790 3,599,790 * خرىأمطلوبات 
 

══════ ══════ ══════ ══════ 
  

شركة األم الكبرى  الإلى مساهم    مستحق  مبلغخرى  األ  تبا طلوملاضمن  القة  ات عذإلى أطراف    ةالمستحق  لغالمبا تضمن  ت*  

  مبر سبت  30وويتي  ك  دينار  1,041,297:  2021يسمبر  د  31)  2022  سبتمبر  30في    ويتي كما ك  دينار  1,033,013  قدره

المجموعة تكلفة    وتتحملعقار استثماري.    شراءلمن طرف ذي عالقة  يمثل تمويل    الذي ،  شيء دينار كويتي(  ال   :2021

بالدينار اؤجلة كالتزام متداول.  مالفائدة الوتصنف  على أساس سنوي  لتمويل  ا بح رعدل  لكويتي ويحمل ميتم إدراج المبلغ 

دينار كويتي من تكلفة    38,760وقد دفعت المجموعة مبلغ    . شيء%(  : ال2021  سبتمبر  30% )4.3قدره    ابتث  يمإسال

ا الالتمويل  الفترة  خالل  في  حلمستحقة  المنتهية  تكالي2022سبتمبر    30الية  المجموعة  تكبدت  بمبلغ  .  تمويل    30,477ف 

   ( . 6إيضاح ية بذلك التاريخ ): ال شيء( للفترة المنته2021سبتمبر  30دينار كويتي )
 

   يا العل  رة ااإلدوظفي م مع  الت عامم

لطة ومسئولية تخطيط اإلدارة ممن لديهم سبواألعضاء الرئيسيين  رة  مجلس اإلدا   ارة العليا من أعضاءاإلد  لف موظفويتأ 

 ي:يلا كما ظفي اإلدارة العلي القائمة المتعلقة بمو األرصدةوأنشطة المجموعة. كان إجمالي قيمة المعامالت وتوجيه ومراقبة 
 

 كما في    ئم لقا ا   يد رصال     ي نتهية ف الم   ة فتر الت لل عامم يمة ال ق 

 

   سبتمبر   30
2022   

   سبتمبر   30
2021  

   ر ب سبتم   30
2022   

 قة( )مدق 
 سمبر دي   31
  2021   

 سبتمبر   30
2021 

 دينار كويتي   تي  دينار كوي  تي  وي دينار ك   دينار كويتي   ر كويتي  نا دي  
       

 11,699 12,420 17,757   25,575 25,719   جلأل قصيرة ا رىأخ رواتب ومزايا 

 6,538 7,100 15,439   3,948 3,948  خدمة للموظفين ال هايةنأة فمكا 
 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 29,667 29,523  33,196 19,520 18,237 
 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

ضاء مجلس عدم توزيع مكافآت أع  ةم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية األمساهمو الشركقرر    ،2022مايو    29في  
 . 2021يسمبر د 31السنة المنتهية في  ة عناإلدار
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 اعات  القطمعلومات  10
 

اإلدارة،   تنظيتألغراض  رئيسيةأات  عا قط   ةثالثإلى    جموعةالم  يمم  وطنشاأل  إن  .عمال  هذه    ئيسيةالرت  دما خ الة  ضمن 
 لي:  ي كما  هياعات طالق
 
  لعقاراتفي امار االستثو ةمالييمة الرأسالقة ادزيوبيع الشراء وال :عقارات.  

 واألسهمالزميلة  عة والشركاتتابللشركات ااي فاالستثمار  :استثمار . 

 أعاله.  المذكورة طاعات الق ضمنة وزعم ال غيرت ا والمصروف يراداتاإلمطلوبات ووال دات جوالمو :أخرى 
 

 
   2022  بر سبتم  30

 
 موع  المج   أخرى  استثمار   عقارات  

 
 يتي  دينار كو  دينار كويتي     تي يكو ر  دينا تي  كوير  اندي

 
    

 20,798,645  112,427 942,860  19,743,358  ات  الموجود
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 3,720,718  2,684,367 338  1,036,013  ت  ا لوبالمط
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

 349,451  1,485 49,092  298,874  يرادات اإل
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 212,540  (135,427)  49,093  298,874  ات عالقطا  ئج نتا 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 
   2021  سبتمبر  30

 
 المجموع     أخرى  استثمار   قارات  ع

 
 ويتي  دينار ك تي  ر كوي دينا  يتي  كو  دينار  تي  ي كوينار  د

     

 18,357,746  81,663  454,881  17,821,202  ت  ا الموجود
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 2,369,935  2,369,935     -     -  ت  وبا طل مال

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
     

 100,934  19,700  7,369  73,865    يرادات اإل
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 4,597  (76,637) 7,369  73,865  ات اعالقط ج نتائ

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 423,888     -     -  423,888  أسمالية ت رمصروفا 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 دققة( )م  2021سمبر  دي  31 

 المجموع     أخرى  استثمار   ارات  عق  

 يتي  كو  دينار  كويتي    نار يد ي  دينار كويت    دينار كويتي  

     

 20,138,489 7,081,819 606,670 12,450,000 موجودات  لا
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 3,273,102 2,155,763 73,042 1,044,297   ت ا مطلوبلا

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المالية   لألدوات   مة العادلةالقيقياس         11
 

 دلة لعااالهرمي للقيمة   الجدول 
صاح عنها ضمن الجدول إلفابالقيمة العادلة أو    ابلها االعترافقم  تمي يلمالية وغير المالية التت ايتم تصنيف كافة الموجودا

 لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: ى من المدخالت الجوهريةلى أقل مستوإالهرمي للقيمة العادلة استنادا 
 

 ة المطابقبات لوأو المطات دجوفي األسواق النشطة للمو دلة( لمعا غيرعلنة )لما راألسعا  - 1 توىلمسا 

 كل مباشر بش  ملحوظ ا   س القيمة العادلةيا قل  جوهريةال  تلمدخالان  م  توىسم  لأق  كون فيها قييم ييب تأسال  -  2ى  وستلما
 أو غير مباشر

 دلة ملحوظ االعا مة يققياس الل وهريةج الخالت  دالمى من ا أقل مستوأساليب تقييم ال يكون فيه - 3وى المست 
 

لل المج بالق  المدرجة  والمطلوباتموجودات  بالنسبة  تحدد  متكرر،  أساس  العادلة على  قد  ميمة  التحويالت  كانت  إذا  ما  وعة 
الجوهرية  مستوى من المدخالت  )استنادا  إلى أقل    ة تقييم التصنيفيق إعادلهرمي عن طراحدثت بين مستويات الجدول  

 معة.  ومات مالية مرحلية مكثفة مج فترة كل معلة ككل( في نهاية ادلة العلقياس القيمبة سلنبا 
 

التقييم  تقعلم   إجراءات  في  تغيرات  المستخدم  أي  المجموعة  لدى  المدخالت  وأنواع  التقييم  قياسات    ة وأساليب  القيمة  في 
 فترة. العادلة خالل ال

 

في   العادلةالقيبالمدرجة  ية  لا لما  داتالموجوف  تم تصني،  2022  سبتمبر  30كما  األ  مة  المن خالل  أو  بقيمة رباح  خسائر 
دينار  454,881: 2021 سبتمبر 30دينار كويتي و 531,438: 2021ديسمبر  31دينار كويتي ) 935,732 قدرها دفترية 
 لقيمة العادلة.ل رميول الهالجدمن   1المستوى  منضكويتي( 

 

أ التقيساليب  إن  في    عةق مع تلك المتبفواتت  المرحلية المكثفة المجمعة  ذه المعلومات الماليةدمة في هالمستخ يم  ومدخالت 
 .  2021ديسمبر  31وعة للسنة المنتهية في مة السنوية للمج الية المجمعلبيانات الم إعداد ا

 

بالتكبالنسبة للموج  اللفة الودات المالية والمطلوبات المالية األخرى المدرجة  تختلف بصورة ترية ال  ة الدفقيممطفأة، فإن 
رها يجل أو يعاد تسعق قصيرة األ فترة استحقا طلوبات ذات لمه الموجودات واذه لبغ ن قيمتها العادلة حيث إن أجوهرية ع

 بالسوق. الربحمعدالت فورا بناء  على الحركة في 


