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 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. 
 

 مقدمة
المجمع   المكثف  المالي المرحلي  المركز  العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشرلقد راجعنا بيان  ا هكاتالمرفق لشركة اإلنماء 

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات  والشامل  الدخل    اتوبيان  ،2023  يناير  31المجموعة"( كما في  "بـ  ا معاً  التابعة )يشار إليه

المرحلي لفترة    ةتعلقالم  ةعمجالم  ةفثالمك  ةالنقدية  الشر  الثالثةبه  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية  المسؤولة عن  أشهر  األم هي  كة 

الإعداد هذ المالية المرحلية  المعلومات  لمعيار المحاسبة الدولي  ه  المالي المرحلي:  34مكثفة المجمعة وعرضها وفقاً  . إن  التقرير 

 عة.الية المرحلية المكثفة المجمومات الممعلنا لهذه التعجاتعبير عن نتيجة مرالي مسؤوليتنا ه
 

 نطاق المراجعة
الدول للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية    2410ي  لقد  المعلومات  قبل  "مراجعة  من  المنفذة  المستق  مراقبالمرحلية  ل الحسابات 

المراجعة.    "للمنشأة بمهام  اتوجي  على  يةلحرملاالمالية  مات  علو لما  مراجعة  تشتملالمتعلق  بصفة  الستفساره  إلى   رئيسيةات 

المس اإلجراءاتؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق    يةحليلالت  ولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا  لحصول على تأكيده، فإنه ال يمكننا اليوع التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    نطاق من   بشكل جوهري  المراجعة أقل

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

 النتيجة
يتم  المرفقة لم    المجمعة  المكثفةوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

 .34احي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  جميع النو ، منإعدادها
  

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

اباإل المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  وارد    المجمعة  المكثفةحلية  لمرضافة  هو  ما  مع  تر دفاالفي  متفقة 

لالمحا إليه علحسبما وو.  األم  لشركةسبية  أيلم    ،منا واعتقادناصل  إلى علمنا وجود  الشركات  مخالفات    ة يرد  لسنة   1  رقملقانون 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلنلولعقد التأسيس  أو    ،والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية  والئحتهوالتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً تأثير د يكون لهعلى وجه ق  2023 يناير 31 فيتهية نالم شهرأ الثالثة  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

أنبن   7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي،  ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسبو،  مراجعتناه خالل  ين أيضـاً 

المال  بشأن ه  2010لسنة   الم  الثالثةفترة  ل  ة به خال لقتعالم  تالتعليموايئة أسواق  قد    2023  يناير  31نتهية في  أشهر  على وجه 

 أو مركزها المالي.األم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
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 ة.جمعثفة المرحلية المكالممالية ن هذه المعلومات التشكل جزًءا م 13 لى إ  1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الشامل  بيان الدخل 

 2023 يناير 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

 يناير 31

  2023 2022 

 دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 

    يرادات اإل

 1,728,237 1,670,611  من خدمات مقدمة إيرادات

 494,740 467,936  من أنشطة عقارية  إيرادات

 393,400    -  من عقود إنشاءات إيرادات

  

─────── ─────── 
  2,138,547 2,616,377 

  

─────── ─────── 

    يراداتإلا ةلفتك

 1,369,001 1,077,670  تكلفة خدمات مقدمة

 102,502 127,155  أنشطة عقارية  تكلفة

 675,308 39,614  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ─────── 

  1,244,439 2,146,811 
  ─────── ─────── 

 469,566 894,108  مجمل الربح

    

 (32,955) (168,638)  في  اص، بالمتوقعةالئتمان الخسائر ا مخصص

 (279,066) (304,932)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ─────── 

 157,545 420,538  الربح من العمليات 

    

 14,202 81,328  استثمار  إيراداتصافي 

 16,062 10,917  أخرى  إيرادات

 (57,639) (119,840)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل

 (40,614) (17,186)  تأجير ل لمطلوباتويكاليف تمت

  

─────── ─────── 

مخصص ضريبة دعم العمالة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الفترة قبل   ربح

 89,556 375,757                الوطنية والزكاة

     - (2,679)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (2,957) (14,356)  وطنية مالة العال دعمة يبرض

 (1,183) (5,743)  الزكاة

  

─────── ─────── 

 85,416 352,979  الفترة  ربح

  

═══════ ═══════ 
    

 فلس   0.19 فلس   0.78 5 ففةة والمخيالسهم األساس بحيةر

  ═══════ ═══════ 

 ملة أخرىاش إيرادات
 -     -     

  ─────── ─────── 

  ة  ترلفالشاملة ل داتيراإجمالي اإل
 352,979 85,416 

  ═══════ ═══════ 
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 المجمعة.المكثفة  يةللمرحعلومات المالية االم من هذه اتشكل جزءً  13 إلى  1رفقة من المات يضاحإن اإل
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 ق(مدق رمع )غيف المجالمكث المرحلي كيةالملق وقبيان التغيرات في ح

  2023 ايرني 31المنتهية في  للفترة

 

 رأس 
 ال مال

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 ي  طاحتيا 
 إجباري 

التغيرات   احتياطي
القيمة   المتراكمة في

 العادلة  
 مرحلة أرباح

 متراكمة( خسائر)
 
 لمجموع ا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي ي يتوكدينار  دينار كويتي  
       

 41,125,027 (107,861) (3,820,580)     -     - 45,053,468 ق( )مدق 2022بر نوفم  1كما في 

 352,979 352,979     -     -     -     - ترةالشاملة للف اإليراداتمالي جإ

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

 41,478,006 245,118 (3,820,580)     -     - 45,053,468 2023 يناير 31في ا كم

 

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

 41,086,828 (8,904,403) (3,623,850) 8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(  2021نوفمبر  1 فيكما 

 85,416 85,416     -     -     -     - لشاملة للفترة ا اإليرادات إجمالي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 41,172,244 (8,818,987) (3,623,850) 8,384,971 176,642 45,053,468  2022 يناير 31ا في مك

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

 

 



 التابعةعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها اإلنماء الكة شر
 

 

 كثفة المجمعة.ة المالية المرحليمال معلوماتلهذه ا ا منتشكل جزءً  13 إلى  1ن مرفقة المات يضاحإن اإل
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 مجمع )غير مدقق(ف المكثال حليمرلادية نقالفقات ان التديب

 2023 يناير 31في للفترة المنتهية 

  

 منتهية في الر شهأ ثةثاللا
 يناير 31

  2023 2022 

 دينار كويتي  دينار كويتي اح ضإي 
    

  شغيللتا ةشطأن
   

العلمي والفترة قبل    ربح  للتقدم  الكويت  ة  العمال   ممخصص ضريبة دعحصة مؤسسة 
 89,556 375,757  الوطنية والزكاة

    لنقدية:  دفقات اتي البصاف الفترةربح  ت غير نقدية لمطابقةتعديال
 445,809 443,282  وموجودات حق االستخدام  ممتلكات ومنشآت ومعدات استهالك  
 (14,202) (81,328)    استثمار  داتاريإ فياص  

 32,955 168,638  ، بالصافي  وقعةالئتمان المتسائر اخ صمخص
 59,856 43,086  ظفين للمو لخدمةامخصص مكافأة نهاية   
 57,639 119,840  مرابحة  ئنيلدامويل يف ت تكال  

 17,392    -  (فة أنشطة عقاريةلكت ضمن)مدرجة حة ويل لدائني مرابتكاليف تم 

 40,614 17,186  تأجيرتمويل لمطلوبات  ليفتكا 

  

─────── ─────── 
  1,086,461 729,619 

    امل: علاس المال أرات في التغير
 5,703 680  زونمخ  
 (84)    -  عقودت داجومو  
 (104,482)    -  ات عقود مطلوب  
 1,397,015 (41,503)   أخرىدات جووم ون وينمد  
 (1,807,308) (418,047)  أخرىبات ن ومطلووائند  

  

─────── ─────── 
 220,463 627,591  عمليات ة من الية الناتجالتدفقات النقد
 (64,089) (13,223)  ة دفوعمللموظفين  لخدمةمكافأة نهاية ا

  

─────── ─────── 
 156,374 614,368  أنشطة التشغيل  تجة مناننقدية الالت دفقاالت صافي

  

─────── ─────── 
    ار  أنشطة االستثم

 (3,579)    -  ت ومعدات تلكات ومنشآ مم إلىإضافات 
 14,472 81,328   تثماريةع اسودائمن  تلممسربح 

  

─────── ─────── 
 10,893 81,328  ستثمار اال ن أنشطةناتجة مقدية النلدفقات ا صافي الت

  

─────── ─────── 
    تمويل لأنشطة ا

 (261,518) (8,203,940)  مرابحة  مدفوعات دائني
    - 8,004,842  ة حمراب متحصالت دائني

 (73,396) (147,051)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (800) (1,151)  ر أجيتمطلوبات  سداد

-  

─────── ─────── 
 (335,714) (347,300)   ل نشطة التمويالمستخدمة في أ النقديةلتدفقات اي صاف

  

─────── ─────── 
 (168,447) 348,396  في النقد والنقد المعادل  ( قصالن)  الزيادة فيصا

 6,734,756 11,742,702  نوفمبر  1في كما النقد والنقد المعادل 
  ─────── ─────── 

 6,566,309 12,091,098 7   يناير 31في  كما عادلقد المن لوا النقد
  ══════ ══════ 



 التابعةش.م.ك.ع. وشركاتها عقارية لء ااإلنمشركة ا
 

 قة(غير مدق)المجمعة  ثفةة المكات المالية المرحليات حول المعلومضاحإي

 2023 يناير 31 يفوللفترة المنتهية  يفكما 
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 الشركة حول معلومات 1
 

التصريح   المرحبإصدار  تم  المالية  المكثفةالمعلومات  )"الشركة    ةركشل  ةعملمجا  لية  ش.م.ك.ع.  العقارية  "( مألااإلنماء 

)يشاب االت  كاتهاوشر إليهعة  ً ر  في    أشهر  الثالثة  ةترفلة"(  "المجموع  بـ  ا معا لقرار    2023  يناير  31المنتهية    إدارة   لس مجوفقاً 

  .2023 مارس 9 يخاربت األمالشركة 
  

  أسهمهاو  1993س  أغسط  15  بتاريخالكويت    دولة   فيا  هسيستأو  هاتسجيل  مة تمشركة مساهمة كويتية عاي  ه  األمة  لشركإن ا 

وهو الكبرى"(،    األمكة  الشريل الكويتي ش.م.ك.ع. )"يت التمولبة  بعتاكة  هي شر  ماألة  الشركإن  الكويت.  ة  رصبوي  فمدرجة  

 ويت. الك بورصةيت وأسهمه مدرجة في كولا  دولة سالمي مسجل فيإ بنك
 

ا بمما  األمالشركة  لع  تضط تتضمنهاوخارج  الكويتدولة  داخل    يةارقالع  ةطشنألرسة  للشالعقار  نشطةاأل  .  القيام   األمكة  رية 

العقارييذ  فن تو  بانيالم  نشاءإل  عقودًا  األمالشركة    تنفذلعقارات.  لصيانة  الو  ارةداإلو  اوالتقلما  لامعأب لتجارية  وا  ةالمشاريع 

ووالس والصناعية  السياحيكنية  والمشاريع  لراس لحا  ل ماعأبالقيام    كذلكة  ونقل  العامة    نيباملة  ن  معاد وال  والاألموالخاصة 

 قطري  عن   والاألماستغالل فوائض    يتم.  مواد البناءتوفير  و  لكهربائيةواكية  كانيير المياغلا  عصيانة قط   إلىإلضافة  ابالثمينة،  

خل اء داسون  يخصصاء متردمطريق  تدار عن  تي  لاسهم  األوعقارات  ال  فظحاومسهم  األستثمارات في  اال  يف  مباشرة  استثمارها

 ة. ميالاإلسعة لشريوفقاً ألحكام ا نشطةاأل كافة ممارسة تميالكويت أو خارجها. دولة 
 

 . الكويت ،ثانيل والواألو ينالميزان  طابق نماء،ج اإلد هللا المبارك، برع عبالمسجل في شار األمالشركة  مكتبع يق
 

المالية حتى تاريخ الموافقة على هذه المعلومات  2022أكتوبر  31المنتهية في  لم ينعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للسنة

.  2022أكتوبر    31الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في    لى ذلك، لم تتمعاًء  . وبنجمعةالم  كثفةالمرحلية الم

المالية المرحل المعلومات  الية  وال تتضمن  المنتهية في  الثالمكثفة المجمعة لألشهر  أي تعديالت، والتي قد    2023ر  يناي  31ثة 

مطلوبة، المساهمو  تصبح  طلب  حال  خالفي  ان  الجتمال  تغيير    السنوي  موميةالع  معيةجع  أي  المالية إجراء  البيانات  على 

 .  2022أكتوبر  31للسنة المنتهية في المجمعة 
 

 إلعداد أساس ا 2
 

لمعيار    2023  يناير  31تهية في  نملا  أشهر   الثالثةترة  جموعة لفملكثفة المجمعة لملاعداد المعلومات المالية المرحلية  م إت وفقاً 

   ."المرحلي المالير ريقالت"  34ي الدولبة حاسمال
 

الموجودات العقارات االستثمارية واء  تثنباسريخية  لفة التاتكال  ساسى أل عة المكثفة المجمعة  ت المالية المرحليلمعلوماداد اإع  مت

بالقيمةا  ةالمالي من    لمدرجة  االشام  تدايرااإل  خاللالعادلة  اوالموج  خرىأللة  المدرودات  العقيالب  جةلمالية  خم  ادلةمة   اللن 

ً وفقياسها  مت تيال رئالخسا رباح أواأل   للقيمة العادلة. قا
 

 .األم لرئيسية للشركةا ويتي الذي يمثل أيًضا العملةجمعة بالدينار الكرحلية المكثفة الملما اليةالم تتم عرض المعلوما
 

معة مجالة  ماليلابيانات  الي  زمة فلالا  تحافصامات واإلومعللا  افةمعة ال تتضمن كجفة المة المكث رحليلما  يةالات الممعلومإن ال

للمعايير ال  تي تم إعدادهاالية  سنوال السنوية   ةعا مقترنة بالبيانات المالية المجماالطالع عليهالية وينبغي  رير المللتقا  وليةدوفقاً 

المعوللمجم للسنة  في  ة  وتر2022وبر  كتأ  31نتهية  قد  األمة  الشرك  إدارةى  .  كافةرإدم  ت  أنه  من لتا  تيالعدلتا  اج  تتكون  ي 

 بر ضرورية لعرض عادل. كررة والتي تعت دية المتلعات ااحقاقتساال
 

ة  ليلماها للسنة االتي يمكن توقع   ورة عن النتائجرضال تعبر بال  2023  يناير  31المنتهية في    أشهر  الثالثةلفترة  لتشغيل  ا  تائجإن ن

تنته فالتي  ل2023أكتوبر    31  يي  الم مزيد  ال  على  عالطال.  الرجوع    ،يلاصتفن  ااالبيان  إلىيرجى  اللمات  مجمعة  لية 

 . 2022أكتوبر  31ة في نتهيمالمتعلقة بها للسنة ال واإلفصاحات
 

 ة عمجموال قبل  نة مالمطبقت والتعديال والتفسيراتيدة الجد  ييرالمعا        3
 

المعل   بقةمطالالسياسات المحاسبية وطرق االحتساب    إن المتبعة ماثلة لم  معةالمج  مرحلية المكثفةال  اليةالم  وماتفي إعداد  تلك 

الماي إعف البيانات  ل داد  للمجموعة  السنوية  المجمعة  المنتهية في  للية  جديدة  المعايير  الباستثناء تطبيق    ،2022أكتوبر    31سنة 

 . 2022نوفمبر  1ا من تبارً عاسارية ال

 

 .ولكن لم يسر بعد ، ردصخر يل آتعد أي معيار أو تفسير أوولم تقم المجموعة بتطبيق 
 

ية حلعلى المعلومات المالية المر  ير ثأ ا تليس له  إنهإال    ،2022  فية  ل مرألو  األخرى  راتيستف لواديالت  د من التعيدعال  ريتس

 لمجموعة.المجمعة ل ةفالمكث
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 تتمة( ) عةمجموال بل ق  نة مالمطبقت والتعديال والتفسيراتيدة الجد  ييراعمال        3
 

   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - صالت قبل االستخدام المقصودت والمعدات: المتحآلمنشت واتلكاالمم
التعديل بنود   يمنع  من  بند  أي  تكلفة  من  والمعدات  والمنشآت  الممتلكات  بنود  بيع  من  متحصالت  أي  خصم  من  المنشآت 

ل حالة الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيللموقع واصل إلى اة الوصول بذلك األ دات وذلك في حال والمعنشآت  الممتلكات والم

الت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود  بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدالً من ذلك، تسجل المنشأة المتحص

  ضمن األرباح أو الخسائر.
 

االنتقا لألحكام  الية،  وفقًا  المجموعة  رجع   تلتعديالتطبق  والمنشآت  ى  علفقط  ي  بأثر  الممتلكات  المتاحة   والمعداتبنود 

 .  )تاريخ التطبيق المبدئي( بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة خدام في أو بعدلالست
 

 . للمجموعة جمعةالم المرحلية المكثفة المالية المعلومات لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على
 

لالمعيار   المالدولي  "الرسوم    –لية  ماال  دواتاأل  9الية  لتقارير  اختبار  إلغاء10نسبة  ضمن  حالة  في  ف ترااالع  %" 
 ماليةبات الطلو المب

التعديل توضيحات حول   التايتضمن  المنشأة ضلرسوم  الذي تجريه حول مي تدرجها  التقييم  اختالمن  تزام  االلف شروط  دى 

غ المسددة أو  ط تلك المبالهذه الرسوم فقل  شملمالي األصلي. تااللتزام ا  عن شروط  ة جوهريةورصبدل  يد أو المعلمالي الجدا

ا من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن مستلمة إمةً على الرسوم المسددة أو اللمقرض مشتملاوض  المقترين  يما بالمستلمة ف

األ بنوالتعديالت    أةالمنشتطبق  ر.  خالطرف  المتلالمعدية  مالال  المطلوباتد  على  أو  بعد    بدلةة  أو   المالية   لمعلوماتافترة  في 

 . التعديل ألول مرة في حالة قيام المنشأة بتطبيق المجمعةالمرحلية المكثفة 
 

  نات الماليةالبيا فترة  في أو بعد    بدلةة أو المتمالية المعدلال  المطلوباتعلى بنود    التعديل  المجموعةوفقًا لألحكام االنتقالية، تطبق  

الت أي  عديتليكن لهذه ا  مل  بيق المبدئي(. تطالتعديل ألول مرة )تاريخ ال  في حالة قيام المنشأة بتطبيق  المجمعة  المكثفة  المرحلية

ل  خال   للمجموعةة  لماليا  دواتاأل  إجراء أي تعديالت علىث لم يتم  حي  المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  معلوماتالعلى    تأثير

 .رةالفت
 

 م تسر بعد  ولكن ل صادرةير معاي       4
 

 : موعةة للمجالمجمعالمرحلية المكثفة المالية المعلومات صدار إ تاريخ تىح ولكن لم تسر بعد رةصادال يلي المعايير امفي
 

المحا السياسات  معيار  ت ععديالت  –سبية  اإلفصاح عن  الدساح الملى  ال  2رسة  المماوبيان    1ي  لوبة  اضمن  دولية لمعايير 
 لمالية  للتقارير ا

الممارسة    1ة  الدولي  المحاسبة  رايععلى ميالت  دعت  2021في فبراير    ةليلدوسبة امحالاأصدر مجلس معايير   ضمن   2وبيان 

المعلو  رللتقارية  يالدولالمعايير   أحكام  الجالمالية وضع  فوالهرية  ومات  يقدم  لمساعأوشادات  إر  يهاتي  المثلة  على    منشآتدة 

  على تقديم  ت آشالمن  اعدةسم  لىت إتلك التعديال  دفته  سبية.محالاإفصاحات السياسات  رية على  المعلومات الجوه  مبيق أحكاتط

ً ر نفعت السياسات المحاسبية التي تكون أكثإفصاحا  ة ياسبستها المحسياح عن  اي اإلفصاستبدال متطلبات المنشآت ف   عن طريقا

باإلضافير"الجوه إلىة"  اإلمتطل   ة  عن  بات  اإلرشا"الجوهر  المحاسبية  اياستهسفصاح  وإضافة  حادية"  كيت  يق  ب طت  فيةول 

 ية. ارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبنع القرهرية في صو جلاومات المعل مهولمف المنشآت
 

التع ادتسري  المحاسبة  معيار  على  اات  للفتر  1لدولي  يالت  في  تب  لتيالسنوية    قبالتطبي   السماح  مع  2023ير  ينا   1بعد    وأدأ 

رية على  ت الجوهالمعلوما  فير عن تطبيق تأشبة  اميزدات غير إلاشدم إرقت  2  رسةامبيان الم  يالت على ن التعدالمبكر. نظراً أل

ً  ن مفعول تلك التعديالت ليساتاريخ سري ، فإنمعلومات السياسات المحاسبية  . ضروريا
 

اإل  المجموعةتعمل   في  النظر  إعادة  على  السي  اتفصاححاليًا  معلومات  المحاسبية  عن  تواسات  ملضمان  المتطلبات  افقها  ع 

 دلة. عمال
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 )تتمة(  م تسر بعد ولكن ل صادرةمعايير        4
 

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  1الدولي  لمحاسبة  من معيار ا  76ى  لإ  69لى الفقرات رقم  تعديالت ع  2020ناير  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في ي

 متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:لتحديد 
 

 ما المقصود بحق تأجيل التسوية 

  المجمعة ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

 أجيللحق الت ممارسة المنشأة  باحتمالية لك التصنيفلن يتأثر ذ 

  يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر

 االلتزام على تصنيفها.
 

المرحلية المالية  المعلومات  فترات  التعديالت على  ال  تسري هذه  المجمعة  في  المكثفة  تبدأ  التي  بعد  أسنوية    2024يناير    1و 

 عي. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية. ا بأثر رجتطبيقه ويجب
 

 8 الدولي اسبةمحال رمعيا على تعديالت - بيةحاسالم تالتقديرا تعريف
 لـ  اتعريفً   مقد  حيث  ،8  رقم  يالدول  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  2021  فبراير  في  ةيلالدو  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر

  السياسات  في  اتوالتغير  جهة  من  المحاسبية  التقديرات  يف  التغيرات  بين  االختالف  التعديالت  حتوض".  المحاسبية  التقديرات"

 لتطوير  توالمدخال  القياس  ألساليب   منشآتلا   استخدام  كيفية  توضح  أنها  كما.  أخرى  جهة  من  طاءخاأل  حوتصحي  المحاسبية

 .المحاسبية التقديرات
 

  طبق وتن  2023  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  تيلا  السنوية  المرحلية المكثفة المجمعة  ةالماليالمعلومات    لفترات  سارية  تالتعديال  إن

 سمح ي  .  الفترة  تلك  بداية  بعد  أو   في  ثتحد  التي  المحاسبية  التقديرات  في  والتغيرات  بيةسامحلا   السياسات  في  التغيرات  على

 . ةعوالمجم على جوهري تأثير للتعديالت ونكي أن المتوقع من ليسو. الحقيقة ههذ عن احاإلفص تم  طالما المبكر بالتطبيق
 

 ة سية والمخفف السهم األسا ةربحي 5
 

تثناء  )باس  الفترة الل  توسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالم  على  رة الفتح  رب  بقسمةاسية  سالسهم األ  حيةربيتم احتساب  

خالل  هم العادية القائمة  سط المرجح لعدد األسوتمال  لىع  ةرت فلا  حرب  بقسمةمخففة  م السهال  حيةربب  سا. يتم احت (ينةالخزأسهم  

دية  سهم العاافة األحويل كعند تتي قد يتم إصدارها دية الالعا  م سهألجح لعدد ارملمتوسط الزائداً ا  خزينة(ثناء أسهم الالفترة )باست

 .خزينةسهم أ وأ فةخفم مهسأ أي األمة ركدى الشلم يكن ل، يناير 31ة. كما في دياع أسهم  إلىالمخففة ة ملالمحت

 

 تهية في  أشهر المن ةث الثال
 يناير 31

 

2023 2022 
 

  

 85,416 352,979 ( يتالفترة )دينار كويربح 
 ──────── ──────── 

 450,534,680 450,534,680 خالل الفترة مةائالق مسهأللعدد ا المرجح المتوسط
 

──────── ──────── 

 فلس    0.19 فلس    0.78 مخففةلاسية والسهم األسا ربحية 

 

═══════ ═══════ 
 

المكثفة المالمرح  ةالمالي  وماتالمعلعداد  هم عادية بين تاريخ إأسب  لم تكن هناك معامالت خاصة جمعة وتاريخ اعتماد هذه  لية 

 هم. ربحية الس اجإدر  دةعاتي قد تتطلب إالمكثفة المجمعة وال المعلومات المالية المرحلية

 



 التابعةش.م.ك.ع. وشركاتها عقارية لء ااإلنمشركة ا
 

 قة(غير مدق)المجمعة  ثفةة المكات المالية المرحليات حول المعلومضاحإي

 2023 يناير 31 يفوللفترة المنتهية  يفكما 
 

 

9 

 

 ة ماريتثسارات قاع 6
  (ةقق)مد  

 

   يناير 31
2023 

 أكتوبر  31
2022 

  يناير 31
2022 

 يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 40,522,273 40,522,273 40,901,816 داية الفترة / السنةب يفكما 

     - 379,543     - م التقييإعادة من  محقق غير ربح
 ──────── ──────── ──────── 

 40,901,816 40,901,816 40,522,273 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

مستقلين متخصصين في تقييم   قاراتيمي عمقمن خالل  2022وبر تكأ 31ي تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما ف

 .11ضاح في إي لتقييما وصف تفصيلي لطرقلعقارات. وقد تم عرض هذا النوع من ا
 

دينار    4,717,000و  دينار كويتي  17,149,000  ارهقد  دفترية  ميقبية  راثمستالعقارات اال  تقديم  تم  ،2023  ريناي  31كما في  

مبلغ  وي  كويت  اردين  4,717,000  مبلغويتي  كور  دينا  17,149,000:  2022  أكتوبر  31)  نار كويتيي د  7,923,000و  كويتي

كو  17,080,000:  2022ر  ايين  31و  يكويتدينار    7,923,000 وتي دينار  كويتي  11,378,000ي  م  (دينار  قابل  كضمان 

 المحليةؤسسات المالية المواألخرى ذات العالقة اف واألطر، الكبرى ماأل ركةلشا ىإلمرابحة وأرصدة دائني   ضمانات بخطا

  ى التوالي.عل
 

 ل المعاد  قدن النقد وال        7
 

 ز ك لصلة في بيان المرت النقدية المرحلي المكثف المجمع بالبنود ذات ادفقاالت  نالمدرج في بيا  لداالمعد  نقلنقد والقة اب اتم مطي

 لي: ما يمع كجمالمكثف ال  المالي المرحلي

  (ةققمد)  

 

   يناير 31
2023 

 أكتوبر  31
2022 

  يناير 31
2022 

 ي يتنار كودي دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 5,803,616 9,704,162 8,204,162 ستثمارية ا   دائع و 

 812,141 2,038,540 3,886,936 أرصدة لدى البنوك ونقد
 ─────── ─────── ─────── 
 12,091,098 11,742,702 6,615,757 

    قصاً: نا 

 (49,448)     -     - ومطلوبات أخرى( دائنين  حسابات مكشوفة لدى البنوك )مدرجة ضمن  
 ─────── ─────── ─────── 

 6,566,309 11,742,702 12,091,098 ة الفترة/السنة المعادل في نهاي   والنقد النقد  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

أكتوبر    31) دينار كويتي  5,270و  تيويك  دينار  614,012  مبلغد  لدى البنوك والنق  صدةرألا  منتض، ت 2023  يناير  31في  ا  كم

كوي   7,218و  كويتي   دينار  839,001:  2022 وتيدينار  الذي(كويتي  ناريد  557,386:  2022  يناير  31،  أرصدة   ثليم  ، 

    (.8 إيضاح)  واألطراف األخرى ذات العالقة الكبرى األملدى الشركة  ةمودع
 

دينار   5,704,162  :2022أكتوبر    31)يتي  ونار كيد  5,704,162  غمبلرية  تثماسالالودائع اضمن  ، تت2023  يناير  31ي  ف  كما

  (.8 إيضاح) ىالكبر األمالشركة  ىدل محتفظ بها أرصدة ي يمثل لذا، (يتيينار كود 5,803,616: 2022 يناير 31و  يتيكو
 

  سحوبة من ممبالغ    يمثل  الذي،  يتكويدينار    49,448  غمبللدى البنوك    ، تتضمن الحسابات المكشوفة2022  يناير  31كما في  

  (.8 احإيض) ىالكبر األملشركة ا
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 القة  ت عذا فت مع أطرامعامال 8
 

 عة وجمملتنفيذيين بالا  والمسئولين  دارةلزميلة وأعضاء مجلس اإلمع المساهمين الرئيسين والشركات االمعامالت  تلك  ه  هذ  مثلت

اعائال  دوأفرا الدرجة  والشركتهم من  لهاا  لونيمثي  تلات  األولى  الرئيسيين  عيمار  التي  وأ  لمالكين  تأثير سيطرة    هايلسون    أو 

هذه المعامالت من  وشروط    تسعير  ي. يتم الموافقة على سياساتادعال  عمال اق األسي  ضمنلمجموعة  ا  ايهرجتالتي  ، وسملمو

 . األمالشركة   ةإدارل مجلس قب
 

 : يما يلهي كة المجمعة ثفالمرحلية المكت المالية في المعلوما ةج رمدلااف ذات عالقة أطرلدى  صدةرواأل تعامالالم إن
 

  ير ينا 31لمنتهية في أشهر الثالثة ا 

 مكثف المجمع:ل المرحلي ا   شامل ال   ن الدخل بيا 
   أخرى أطراف 

 * ةعالق ت اذ
   الشركة

 2022 2023 ىكبرلا األم

 يتي ار كودين دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك 
     

 686,573 391,570 391,570     - مة دمن خدمات مق إيرادات

 14,473 44,577 44,577     - دائع استثمارية ومن ربح 

 5,589 14,966 6,749 8,217 كلفة خدمات مقدمة ت

 535 1,573     - 1,573 ة عقاريةتكلفة أنشط

 14,470 2,182 1,892 290 تكلفة انشاءات 

 3,293 3,866     - 3,866 داريةإو عموميةروفات مص

     - 75,849 43,288 32,561 ابحة لدائني مر اليف تمويلتك
 

من   تحقيقه( تم  دينار كويتي  44,976:  2022  يناير  31ر كويتي )دينا  43,009قدمة مبلغ  ملدمات ا خلمن ا  داتيرامن اإلتتض

 .(13 إيضاح) انةاألمالوكالة و أنشطة

 

 

 ية في  تهمنأشهر ال ةالثالث 
 يناير 31

 

2023 2022 

 

 يتي دينار كو يتيدينار كو

   :علياال دارةاإل فآتكام

 80,807 93,104  لجأل قصيرة ا خرىأومزايا  بروات

 6,660 9,669 خدمة للموظفيننهاية ال افأةمك

 

─────── ─────── 

 102,773 87,467 

 

═══════ ═══════ 

 

 
 أخرى  أطراف 

 ذات عالقة *
   ةك رالش 
 الكبرى األم

   يناير 31
2023 

 ( ة)مدقق
 أكتوبر  31

2022 
  يناير 31

2022 

 ويتي ار كدين ويتي دينار ك نار كويتيدي تييدينار كو ويتيدينار ك 

ثف  لمكي ا حل كز المالي المر مر لبيان ا 
      :ع مجم ال 

  عالقة ذات  مبالغ مستحقة من أطراف  

وموجودات   ن ي ضمن مدين   )مدرجة 

 238,398 124,531 51,262 51,262     - (أخرى 

 5,803,616 5,704,162 5,704,162 5,704,162     - ( 7 إيضاحارية )مثاستودائع 

 557,386 846,219 619,282 614,012 5,270  (7  إيضاح) نقدك ودى البنول أرصدة

     - 8,131,975 8,071,674 5,043,288 3,028,386  مرابحة دائنو

لدى البنوك حسابات مكشوفة 

ومطلوبات  نيمن دائنض)مدرجة 

 49,448     -     -     -     - (7 يضاحإ( )أخرى

 52,366 11,677 57,712     - 57,712 أخرى مطلوباتئنون ودا
 

   ى.م الكبرللشركة األ   الزميلةقة الشركات تشمل األطراف األخرى ذات العال *
 

 الطلب.   دعن قبضائدة وتستحق المل ف تحذات عالقة ال  أطرافلمستحقة من إن المبالغ ا



 ةابعالتش.م.ك.ع. وشركاتها  العقاريةشركة اإلنماء 
 

 (غير مدققة)ة المجمع ثفةمكات المالية المرحلية اللمعلومول اات حيضاحإ

 2023 يناير 31 يفلمنتهية ا ةوللفتر فيكما 
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 تمة()تت عالقة  أطراف ذاالت مع مامع 8
 

في   االسالو  لقع تت،  2023  ايرين  31كما  البنوك    رصدةواألتثمارية  دائع  و د  2,500,000غ  مبلبلدى  كويتي    مبلغ ينار 

)  رادين  3,073,622 كويتي،  د  2,500,000:  2022ر  أكتوب  31كويتي  كويتيادين  3,912,480لغ  ومبينار  ور    يناير  31، 

بها لدى انة المحتفظ  األم  بصفة  ت اموجودالب  لياالتوعلى    كويتي(  دينار  3,626,449مبلغ  و  ييت كو   ر دينا  2,500,000:  2022

   . (13 إيضاح) رىالكب األمالشركة 
 

 مطلوبات محتملة 9
 

في  كم (أ) المجموعكان  ،  2023  يناير  31ا  ضمان    تمثل  محتملة  مطلوباتة  لدى  ان  ضمصادرة  خطابات  ل ألعماسياق 

كويتي  د 16,939,344 بمبلغ  العادي ود 16,947,094 :2022  كتوبرأ  31)ينار  كويتي   : 2022  ريناي  31ينار 

   . مادي التزامأي  عنها نتجيلمتوقع أن ليس من ا(، وكويتيينار د 17,490,594
 

  31وكويتي  دينار    11,246,335:  2022أكتوبر    31)كويتي    دينار  11,246,335  هقدر  لغبمب  ات ناضمال  اتخطابتعلق  ت ( ب)

ركة وافق الشلم تالتي  و  كويتي،دينار    81,339,813  غمبلخرة ب أمت  بمشروعات   (يتينار كودي   11,729,335:  2022  يناير

 . انجازهإ تاريخلى مد ع األم
 

ات لتزاما  نتجن تأ  األمكة  الشر  دارةإطن وال تتوقع  بالا  نن مليبل مقاوقمرفوعة من    ئيةدعاوى قضا  األمالشركة  هت  جوا ( ج)

هذه    محتملة الرجوع  .  ىدعاوالمن  الل  12  احيضإ إلىيرجى  على  اليمزالطالع  من  ال تفاد    ة القضائي  ىدعاوصيل حول 

 . الجوهرية
 

 اعات لومات القطمع 10
 

الت  مجا  إدارةبهدف  ا  مهخدمات التي تقدالوات  لمنتجا  إلى  اً استناد  الأعمت  وحدا  إلى  م تنظيم المجموعة، يتةرداغراض اإلأل

و  حعلى النإعداد تقارير حولها    جب ل يغيقطاعات تش  أربع  ةلمجموعا  القطاعات، لدى  حولالتقارير    وإلعدادتلفة.  لمخا  مالعاأل

   التالي:

 لمباني. اذ عقود إنشاء فيتن :إنشائية يعمشار

  .للغير تلعقاراا رةإداو ناألمت قديم خدماوت لبناءا هربائية وموادلكاة وانيكير الميكياة قطع الغصيانبالقيام  خدمات: تقديم 

 . للغيرقارات العبالمجموعة وتأجير لخاصة ا العقارات إدارة عقارات:

 .  والعقارات ةيات المحلية واألجنب سهم الشركمار في أستثب واالا االكتت : اتاستثمار
 

  .الهورة أعلمذكا الهحورير اتقعداد إ جبالتي ي عات التشغيليةقطاال تمثل  لية بحيثغيعات التشالقطالم يتم تجميع 
 

. يم األداءارد وتقيالمو  زيعوتات حول  ارتخاذ القرفصلة النبصورة م  هاأعمالل لوحدات  تشغيال ج  نتائ  األمالشركة    إدارةقب  ترا

ا أداء  تقييم  استناداً  ليتم  أواأل  إلىقطاع  المالالمعلومي  ف  الخسائر  أو  باحرألامع    قيتوافكل  بشويقاس    خسائرال  رباح  ة يات 

 .مجمعةثفة المكية الحلالمر
 

قبل   منتظم من  تها بشكلعتم مراجي  ية التياإلدارية الداخل  ريرع التقامعلومات رف  إلىلة  سجالم  اتلقطاعاخسائر    أرباح أوستند  ت

 ة.موعالمج ائرخس أرباح أوب   اطابقتهم تميوه ئأدااع وتقييم قطل على اوزيع الموارد بهدف ت التشغيل قرارات اذ خات عن المسؤول
 

كون  تاعات. ت وهرية فيما بين القطمعامالت ج  جراء أيتم إي  لم  2022  يناير  31و  2023  يناير  31في    تينلمنتهي ا  تينرخالل الفت

   .طاعالقة مباشرةً بالمتعلقتلك  شغيلوبات التلموجودات ومطمن   اتعطابات القات ومطلو دموجو

 



 ةتابعالك.ع. وشركاتها .م.ة اإلنماء العقارية ششرك
 

 )غير مدققة(المجمعة المكثفة ة لية المرحليلمعلومات المااات حول ضاحإي
 2023 يناير 31 في تهيةترة المنوللف يا فكم
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 اعات )تتمة( ومات القطمعل 10
 

 : يناير 31هية في المنت أشهر الثالثةرة لفتو ا فيكم تاعاالقطمات معلو  فيما يلي
 

 

 مشاريع 
 ائية نش إ

 قديمت
 وع م المج عة غير موز استثمارات   عقارات  ت خدما

 دينار كويتي  ينار كويتيد ر كويتيادين دينار كويتي  يدينار كويت ر كويتينادي 

       2023  يناير  31ة في  المنتهي   هر أش   الثالثة 

 2,230,792 10,917 81,328 467,936 1,670,611     - اتالقطاع   ت دا إيرا 

 

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

 (1,854,232) (611,554)     - (127,155) (1,075,909) (39,614) إداريةو ية  غيلتش تامصروف

 (23,581) (21,820)     -     - (1,761)     - ك هالاست
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,877,813) (633,374)     - (127,155) (1,077,670) (39,614) اعاتقطتكاليف ال

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

 352,979 (622,457) 81,328 340,781 592,941 (39,614) رة الفت)خسارة( ربح 

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

 

 مشاريع 
 ائية نشإ

 قديم ت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات  عقارات ت خدما

 دينار كويتي   ينار كويتي د ر كويتي دينا ي  تدينار كوي كويتي  رادين نار كويتي دي 

       2022  يناير 31ة في  المنتهي   أشهر   الثالثة 
       

 2,646,641 16,062 14,202 494,740 1,728,237 393,400 القطاعات  ت دا إيرا 

 

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

 (2,534,749) (389,946)     - (102,502) (1,367,574) (674,727) اريةد إ و   ية غيلتش مصروفات

 (26,476) (24,468)     -     - (1,427) (581) ك هالاست
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (2,561,225) (414,414)     - (102,502) (1,369,001) (675,308) تاعاقطتكاليف ال

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

 85,416 (398,352) 14,202 392,238 359,236 (281,908) الفترة )خسارة( ربح 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 



 ةتابعالك.ع. وشركاتها .م.ة اإلنماء العقارية ششرك
 

 )غير مدققة(المجمعة المكثفة ة لية المرحليلمعلومات المااات حول ضاحإي
 2023 يناير 31 في تهيةترة المنوللف يا فكم
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 )تتمة( ومات القطاعات علم 10

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 يم قدت
 المجموع  ة عر موزغي ستثمارات ا راتعقا ت ماخد

 دينار كويتي   ينار كويتي د كويتي  دينار ويتي  ك رنادي كويتي  دينار ينار كويتي د 

       2023 يناير 31 كما في

 63,549,544 766,485 18,955,047 34,608,758 2,998,988 6,220,266 موجوداتال 

 

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

 22,071,538 2,509,412 12,826,115 93,825 2,233,769 4,408,416 باتالمطلو 

 

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

     -     -     -     -     -     -  والتزامات  ة رأسمالي وفات  مصر 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 يم قدت
 لمجموع ا عة موز غير مارات ستثا راتعقا ت ماخد

 يتي  دينار كو ينار كويتي د كويتي  دينار ويتي  ك دينار كويتي  دينار ي تدينار كوي 

       )مدققة( 2022توبر أك 31 كما في

 63,772,245 842,784 18,288,490 34,950,584 3,310,628 6,379,759 موجوداتال 

 

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

 22,647,218 1,747,417 13,102,734 145,292 2,789,711 4,862,064 باتو المطل 

 

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

 21,135 7,356     -     - 13,779     -  والتزامات  رأسمالية وفات  مصر 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 يع مشار
 ة يائ إنش

 قديم ت
 المجموع  ير موزعة غ استثمارات  اتقارع ت خدما

 دينار كويتي   ويتي ينار كد نار كويتي دي دينار كويتي   دينار كويتي  كويتي دينار  

       2022  يناير  31كما في  

 63,160,934 1,531,081 12,483,713 34,780,124 5,756,552 8,609,464 الموجودات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 21,988,690 3,609,339 8,106,715 536,523 3,989,453 5,746,660 طلوبات الم 

 

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

 3,579     -     -     - 3,579     -  والتزامات  رأسمالية   اتمصروف 

 

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

  



 بعةالتاوشركاتها .م.ك.ع. ة شيإلنماء العقارة اشرك
 

 قة()غير مدقة جمعمال الية المرحلية المكثفةملومات العلمول اات حإيضاح
 2023 يناير 31 فية المنتهية وللفتر كما في
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 لقيمة العادلة  اقياس  11
 

في   وقاركين في السالمش  ينب   لتزام في معاملة منظمةويل المدفوع لتح أو اأصل    ستلم لقاء بيعلمالسعر ا  هي  العادلةة  القيم  إن

 لقياس.تاريخ ا
 

 لةد لقيمة العاالجدول الهرمي ل 

ال الهر مجموتستخدم  الجدول  التامعة  العادلة  ي  القيمة  لتحديد  بالقلجسمال  جوداتوللملي  واإلفصة  العادلة  عنهيمة  حسب    ااح 

   وب التقييم:أسل

 و ؛المطابقةت المطلوبا ات أوموجودلل ة شطدلة( في األسواق النالمع معلنة )غيرر الألسعا: ا1المستوى  

اشر أو بم  كلشا بظً قياس القيمة العادلة ملحول  يةأهمثل  ميدخالت والذي  لممن اأقل مستوى    ا: أساليب تقييم يكون به2المستوى  

 غير مباشر؛ و 

 ًظا.لحوم لةادقياس القيمة العية لأهمل والذي يمث خالتمدال ها أقل مستوى منال يكون ب ييماليب تقأس: 3 وىالمست
 

 : العادلة  لقيمةلجدول الهرمي التوى حسب مس ادلةعبالقيمة ال ةسجلالملموجودات ا تحليلل التالي وضح الجدوي
 

 ع المجمو 3ى توسالم 2ستوى الم 1المستوى  

 كويتي دينار  كويتي  دينار ي يتر كونادي دينار كويتي  

     2023 يناير 31ا في كم

 40,901,816 34,851,000 6,050,816     - استثمارية  عقارات

ل  خال مالية مدرجة بالقيمة العادلة من موجودات

 373,025 373,025     -     - ى املة األخرادات الشاإلير

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 -     6,050,816 35,224,025 41,274,841 

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

     )مدققة( 2022ر أكتوب 31ما في ك

 40,901,816 34,851,000 6,050,816     - استثمارية عقارات 

ن خالل  ة ملة بالقيمة العادالية مدرجم جوداتمو

 373,025 373,025     -     - ى رخألشاملة اال يراداتاإل

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 -     6,050,816 35,224,025 41,274,841 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

      2022 يناير 31 ما فيك

  40,522,273   34,648,000   5,874,273      - ة يعقارات استثمار

  اللة من خالعادل ةالقيمرجة بمدموجودات مالية 

 2,628     -     - 2,628 ئرأو الخساباح األر

ل  خال منبالقيمة العادلة مدرجة موجودات مالية 

     -     - خرى ملة األاالش داتراياإل
  

569,952 569,952 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,628 5,874,273 35,217,952 41,094,853 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

الهرمبين    تحويالت   لم تكن هناك  الجدول  العادلة خالل  يمستويات  المنتهية    للقيمة    يناير   31و  2023  يناير  31ي  فالفترات 

 . 2022وبر أكت 31نتهية في والسنة الم 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعةالتاوشركاتها .م.ك.ع. ة شيإلنماء العقارة اشرك
 

 قة()غير مدقة جمعمال الية المرحلية المكثفةملومات العلمول اات حإيضاح
 2023 يناير 31 فية المنتهية وللفتر كما في
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 )تتمة( ة العادلةيمالق قياس      11
 

 .3المستوى   ضمن  مة العادلةبالقي لةالمسج موجوداتلة ليتامالخو فتتاحيةاالالمبالغ ل التالي مطابقة دوالجيوضح 
 

 عقارات استثمارية 

 جودات مالية  مو

 بالقيمة   مدرجة

خالل  العادلة من 
ة  شامل اليرادات اإل
 خرى األ

 ويتي دينار ك ويتي كدينار  

   2023 يناير 31

 373,025 34,851,000 الفترة ونهاية في بدايةكما 

 ═══════ ═══════ 

   

   قة()مدق 2022أكتوبر  31

 569,952 34,648,000 السنةة في بدايما ك

     - 203,000 األرباح أو الخسائرفي   المسجل الربحصافي 

 (196,063)     - خرى األشاملة  الدات يرااإلفي  ةالمسجل الخسارةصافي 

 (864)     -   ت والتسوياتصافي المشتريات والتحويالت والمبيعا 

 ─────── ─────── 

 373,025 34,851,000 ة السنة نهاي فيكما 

 ═══════ ═══════ 
   

   2022 يناير 31

 569,952 34,648,000 في بداية ونهاية الفترةكما 

 ═══════ ═══════ 
 

 : يةالموجودات المال قييمتفي مة المستخدجوهرية غير الملحوظة ل المدخالت الاصيتف

  باستخدام   خرىاأل  الشاملة   يراداتن خالل اإللة مالعاد  ةبالقيم  جةمدرلية  اجودات مموكصنفة  الم   ةر المسعريسهم غألم اييتم تقي 

ية الدفتر  القيمة  إلىوالسعر    ط مضاعفات السوقطريقة متوس  إلىاستنادا  دلة  يد القيمة العاحدتفتراضات لالمدخالت واالبعض  

 . طرةيوالسق يتسولا عفضم لصلخامعدل و المماثلةكات للشر
 

 قارات االستثمارية:لع ل  ادلالع  يمتقيال يف ستخدمة الم ييمقطرق التصيل  تفا
 

 مطورة ارات الالعق
 إلى   تيرادااإل  عقار. تستند طريقة رسملةلل  الكامل  شغالض اإل ارتفاب  يراداترسملة اإلة  ق عقارات بواسطة طريالتقييم    يتم  

سنويا من    تجةالنا  ريأجالت  اتإيرادم  طريق خص  سب عنالتي تحتولعقار  امن  المخصومة    يةالسنو  ديةات النقتدفقملة الرس

 ق.  سوالصم الحالي في لخمعدل ا بواسطة ،ملالكا الشغض اإلارتفابل العقار بق
 

 طريقة باستخدام  العقارات  تقييم  ت  يتم  السوق  ستنالسوق.  طريقة  أ  إلىد  النسعمقارنة  السوق  لار  اللعقشط   مماثلةارات 

 ه. أو حالتفي طبيعة العقار المحدد أو موقعه  فرقلابل اقم دلةالمع، ةئكافمت جارية م بشروط تي تتتقية الوامالت السلمعاو
 

  ضائيةق   ىدعاو      12
 

ينار د  163,159غ  لمبل  المجموعة  اقباستحق  يقضي  أول درجة  محكمة  عن ي  تدائاب  حكم  صدر  ،2020يسمبر  د  13  يف    (أ

شكالً وموضوًعا، ومع   الطعنقبول  تم  .  ةئيضاق ال  في الدعوىطر  لقب  من  حكملهذا ا   ىعل  الطعن   تم  .ءالعمالأحد    من  يتيكو

محكمة التمييز  أمام طعن العة قدمت إدارة المجموبسبب التقديم المبكر.  الطعنمحكمة ال، رفضت 2022مايو  30ذلك، في 

 يتم تحديد تاريخ الجلسة بعد. ولم 

دينار    6,588,572ره  قد  غمبل  اقي باستحقضيقالذي    بتدائياالها  محك  رجةدول  أمحكمة    رتأصد،  2022ر  يناي  26  في ( ب

داولة وتم تحديد موعد م  المجموعة  قبل  من  لى هذا الحكمع  الطعن  تم  .نالباط  من  ينلالمقاوأحد    إلىجموعة  من المكويتي  

بتاريخ   للمسألة  االستئناف  االست.  2022راير  فب  20محكمة  يكن حكم محكمة  لصالح لم  تممجموعة  ال  ئناف  تكليفها    حيث 

، 2022يونيو    12. وفي  التمييز  باستئناف الحكم أمام محكمةي. كما قامت المجموعة  تكوي  ينارد  6,588,752لغ  ببدفع م

 النهائي. ه في انتظار نتيجة الحكمعلى طلب المجموعة بتعليق تنفيذ الحكم المذكور أعال التمييزوافقت محكمة 
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حكًما    أول درجةمحكمة  ، أصدرت  2022و  ماي  17الباطن. وفي  ن  ملمقاول  اأخرى ضد نفس    وىدع  الشركة األم  تأقام  كما

 ً مبلغ  ا  يلزم  ابتدائيا بدفع  الباطن  من  كويتي    2,850,286لمقاول  األم  اإلى  دينار  إلى  لشركة  ذات باإلضافة  القانونية  الرسوم 

المق ، 2022نوفمبر    20في    .2022ر  وباكت  23في  جلسة  لا  تم تحديد موعد، وحكمالضد  لباطن  ا  اول منالصلة. وقد استأنف 

ديسمبر    28في    استئنافب  المقاول من الباطنتقدم    .مبرر  ال بثراء  اإل بسبب  صدر حكم المحكمة لصالح الشركة األم بنفس المبلغ  

جلسة  يد موعد لحد، لم يتم ت. ومع ذلكبالتمييزب الطعن  مذكرتين للرد على أسبا  المجموعةوأعدت    التمييزأمام محكمة    2022

 . ييز بعدلتما حكمةم
 

من قبل    للدعوى وال يمكن تحديد النتيجة النهائية    ىبالدعور القانوني أن هناك حالة من عدم اليقين تتعلق  ى اإلدارة والمستشاتر

لمطالبة ذات  ل   بالدعاوى القضائية  قفيما يتعلكافية    ا مخصصاتلديه  في الوقت الحالي، وبالتالي ترى اإلدارة أن التمييز  محكمة  

 ول من الباطن.من المقا المستحقةاألرصدة مقابل بالفعل وتم تسجيل المخصصات ول من الباطن المقا فسن معة ل الص
 

درجة أصدرت  ج(   أول  مبلغ    ابتدائيًاحكًما    2022فبراير    6في    محكمة  تستحق  المجموعة  بأن  كوي  483,166ي فيد  تي  دينار 

إلى   ابضما  المتعلقةالمبالغ  باإلضافة  التعويضات  القانونية  وا  ةلمقررنات    رئيسي. مقاول  من    للمجموعة  المستحقةلمصروفات 

الرئيسي المقاول  األم  وقام  القرار    والشركة  المجموعة   2023يناير    22في    تئنافمحكمة االسصدر حكم  وبالطعن على  ضد 

ونتيجةً . عةلمجمول ييتدينار كو 85,176سداد مبلغ ب ل الرئيسيالمقاو زاموإل، ةمحكمة أول درجل االبتدائيبتعديل الحكم  توقام

المتوقعةلذلك،   االئتمان  لخسائر  إضافي  األم مخصص  الشركة  القائمة   140,000  بمبلغ  سجلت  األرصدة  مقابل  كويتي  دينار 

  . التمييزم محكمة الحكم الصادر أما على بصدد الطعن   الشركة األمإن المستحقة من المقاول الرئيسي. 
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عقارمحا  إدارةبعة  مجموالقوم  ت نية  فظ  عنمستأجرة  والكب  األمكة  الشر  يابة  تأخرىأطراف  رى  ال.  بتحمقوم  يل صجموعة 

 انة.  ماأليل بنكية على سببات سافي حا وإيداعهالتأجير  إيرادات
 

  31موعة في  ل المجانة أو الوكالة من قباألمة  فظ بها بصفمحتلوك الدى البن  ةرصدواأل  ةاالستثماري  ئعيمة الوداق  إجماليدر  يق

   2,500,000: 2022كتوبر أ 31) ليالتوعلى ا كويتير دينا  3,089,036ومبلغ ويتي ر كدينا   2,500,000بمبلغ  2023 يناير

تي  كويدينار    3,641,863  مبلغوي  كويتر  دينا  2,500,000  : 2022  يناير  31و  ،كويتيدينار    3,929,272  ومبلغويتي  ك  اردين

التوالي واستثمادائع  و  بينهان  م  ،(على    كويتي  ناردي  2,500,000  بمبلغ   لكبرىا  ماألة  الشركبلق  تتع  نوكلبا دى  ل  دةأرصرية 

كويتي  3,073,622ومبلغ   الت  دينار  ار  دين  3,912,480بلغ  ومكويتي    ردينا  2,500,000  :2022كتوبر  أ  31)  ليواعلى 

    .(التوالي على  ويتيدينار ك 3,626,449ومبلغ  يتيكو دينار 2,500,000: 2022 يرينا   31و ،تيكوي
  

الم  داتيرااإلتتضمن   )كويت  اريند  102,324  مبلغمة  قدالم  خدماتن    من   تجانينار كويتي(  د  114,836:  2022  يناير  31ي 

من    تحقيقهتم    (كويتي  ارندي  44,976:  2022  يناير  31ر كويتي )يناد   43,009  مبلغومن بينه    وكالة؛انة والماألة  نشطة بصفاأل

       (.8 إيضاح) الكبرى األمالشركة  ىإلخدمات مقدمة 

 

 


