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 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
 

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

إليه )يشار  معاً  التابعة  في  "بـ  ا  كما  الشامل    وبيان  ،2022  أبريل  30المجموعة"(  به   المتعلق  عمجالم  فثالمك  المرحليالدخل 

  ين فث المك  ينالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليبياني  و  بذلك التاريخ  تينأشهر المنتهي  ستةالتي الثالثة أشهر ولفتر

لفترة    ينقلالمتع  ينعمجالم الشر  ستةالبه  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية  إعداأشهر  عن  المسؤولة  هي  األم  اكة  هذه  ت وماعللمد 

لمعيار المحاسبة الدولي  المالية الم تعبير  الي  . إن مسؤوليتنا هالتقرير المالي المرحلي:  34رحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً 

 عة.الية المرحلية المكثفة المجم الم تنا لهذه المعلوما تعجاعن نتيجة مر
 

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

المراجعة.    المتعلق  "للمجموعة اال  على  يةلحرملاالمالية  مات  علولما  مراجعة  تشتملبمهام  بتستوجيه  إلى   رئيسيةصفة  فسارات 

المس اإلجراءاؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق    يةيلالتحل  تولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا  ه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيدليوع التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    نطاق من   بشكل جوهري  المراجعة أقل

 لتدقيق.ق باعلم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعل لىع
  

 النتيجة
المرفقة لم يتم    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 إعدادها، من
 

 ألخرى اتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية 

واسباإل ذلك،  إلى  اتناضافة  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  وارد    المجمعة  المكثفةحلية  لمرداً  هو  ما  مع  تر دفاالفي  متفقة 

ل علم  . حسبما وصلاألم  لشركةالمحاسبية  واعتقادناإليه  أيلم    ،نا  وجود  علمنا  إلى  الشركات  مخالفات    يرد  لسنة   1  رقملقانون 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلنلولعقد التأسيس  أو    ،التعديالت الالحقة لهاو  ةالتنفيذي  والئحتهالالحقة له    والتعديالت  2016

ً مادي اً أثيرون له تعلى وجه قد يك 2022 أبريل 30تهية في نالم شهرأ ستةال  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

أنبن   7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةم يرد إلى علمنا وجود أيل،  ادناتقنا واعوصل إليه علم  ما بحسو،  مراجعتناه خالل  ين أيضـاً 

المال  بشأن ه  2010لسنة   قد    2022  أبريل  30هية في  المنتأشهر    ستةالفترة  ل  ة به خالالمتعلق  تالتعليموايئة أسواق  على وجه 

 الي.مأو مركزها الاألم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عصيميال وليد عبدهللا

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
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 يت لكوا
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 ة.جمعثفة المحلية المكرالمن هذه المعلومات المالية تشكل جزًءا م 14 إلى  1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   الشامل بيان الدخل

 2022 أبريل 30المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

  أبريل 30
 منتهية في ر الأشه ستةلا

 أبريل 30

  2022 2021 
 

2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي

    يرادات اإل
 

  

 1,881,339 1,430,219  من خدمات مقدمة إيرادات
 

3,158,456 3,817,905 

 517,666 463,555  من أنشطة عقارية  إيرادات
 

958,295 1,018,500 

 457,844 809,116  من عقود إنشاءات إيرادات
 

1,202,516 796,674 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
  2,702,890 2,856,849 

 
5,319,267 5,633,079 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

    يراداتاإل ةلفتك
 

  

 1,515,901 1,119,720  تكلفة خدمات مقدمة
 

2,488,721 3,079,569 

 112,069 93,195  أنشطة عقارية  تكلفة
 

195,697 264,026 

 606,786 1,551,378  تكلفة عقود إنشاءات 
 

2,226,686 1,036,348 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  2,764,293 2,234,756 
 

4,911,104 4,379,943 
  ─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

  622,093 (61,403)  ح بالر)الخسارة( مجمل 
 

408,163 1,253,136 
       

 (121,181) 45,315   متوقعةالئتمان الخسائر ا (مخصص) رد
 

12,360 (128,748) 

 (302,129) (346,497)  مصروفات عمومية وإدارية
 

(625,563) (590,136) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 198,783 (362,585)  الربح من العمليات )الخسارة( 
 

(205,040) 534,252 
       

  14,254  (51,244)  استثمار إيرادات )خسائر( صافي
 

(37,042) 33,008  

 2,874  8,846  ى أخر إيرادات
 

24,908  80,166 

 (61,431)  (59,792)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل
 

(117,431)  (131,439) 

 (58,025)  (39,769)  تأجير كاليف تمويل لمطلوباتت
 

(80,383)  (117,284) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

ضرربح  )خسارة(   مخصص  قبل  دعم الفترة  يبة 

 96,455 (504,544)                وطنية والزكاةالعمالة ال
 

(414,988) 398,703 
       

 (5,456)   2,957  ة نيوطال لةماعال مدعة يبرض
 

-      (12,845) 

 (2,183)   1,183  الزكاة
 

-      (5,138) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 88,816 (500,404)  الفترة ربح سارة( )خ
 

(414,988) 380,720 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
    

 
  

 فلس   0.20 فلس   (1.11) 5 ففةخة والمياألساسالسهم  بحيةرة( )خسار
 

 س ل ف   0.85 فلس   (0.92)

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

    
 

  

     -     -  إيرادات شاملة أخرى 
 

-     -     

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 88,816 (500,404)  ة للفتر ةالشامل يراداتاإل( خسائرال)لي امإج
 

(414,988) 380,720 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





  

 التابعة وشركاتها ..عم.كش.قارية عالماء شركة اإلن 
 

 

 

 ة المجمعة.ية المكثفالمرحلمات المالية لوالمع ًءا من هذهتشكل جز 14 لى إ  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

4 

 

 ق(مدق رمع )غيالمج فمكثال المرحلي كيةالملق وقح بيان التغيرات في

  2022 أبريل 30المنتهية في  للفترة

 

 رأس 
 ال مال

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي  
 ي إجبار

 احتياطي 
 اختياري 

التغيرات  احتياطي 
قيمة المتراكمة في ال

 العادلة 
 خسائر 
 المجموع  ةمتراكم

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد ويتي كار دين ر كويتي نادي ي يتوكدينار  كويتي دينار  

        

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

 (414,988) (414,988)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة الخسائرمالي جإ

     - 8,561,613     -     - ) 8,384,971( ) 176,642(     - (14إطفاء خسائر متراكمة )إيضاح 

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

 40,671,840 (757,778) (3,623,850)     -     -     - 45,053,468 2022 أبريل 30 يف  اكم

 

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

        

 43,661,195 (11,351,344) (3,082,215) 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(  2020نوفمبر  1 فيكما 

 380,720 380,720     -     -     -     -     - لشاملة للفترة ا اإليرادات ليإجما

     - 4,479,673     - (4,479,673)     -     -     - (14إطفاء خسائر متراكمة )إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 44,041,915 (6,490,951) (3,082,215)     - 8,384,971 176,642 45,053,468  2021 أبريل 30في ا كم

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

 

 



 

 التابعةعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها ة اإلنماء الشرك
 

 

 كثفة المجمعة.ة المة المرحلييالمال تمعلومالا هذه ا منتشكل جزءً  14 إلى  1رفقة من المات يضاحإن اإل
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 مجمع )غير مدقق(ف الحلي المكثمرلادية نقالان التدفقات يب

 2022 أبريل 30للفترة المنتهية في 

  

 تهية في نمال أشهر الستة
 أبريل 30

  2022 2021 

 كويتي ار دين يتير كودينا ح اضإي 
    

  شغيللتا ةشطنأ
 

  

 398,703 (414,988)  الفترة قبل مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاةح بر)خسارة( 

    بصافي التدفقات النقدية:  الفترةربح )خسارة( ت غير نقدية لمطابقة تعديال

 906,661 892,543  م داتخوموجودات حق االس ت ومعداتكات ومنشآتلمم استهالك  

     - (7,497)  ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  

 (33,008) 37,043  استثمار  (إيراداتخسائر ) فياص  

 128,748 (12,360)  وقعة الئتمان المتمخصص خسائر ا)رد( 

 131,034 111,223  لخدمة للموظفين امخصص مكافأة نهاية   

 131,439 117,430  ة لدائني مرابحمويل تكاليف ت   

 19,074 42,975  كلفة أنشطة عقاريةت ضمنرابحة ويل لدائني متكاليف تم 

 117,284 80,383  تأجيرتمويل لمطلوبات  فيلتكا 

  

─────── ─────── 
  846,752 1,799,935 

    ل: ماعلاس المال أري ف تايرالتغ

 2,137 6,818  مخزون  

 (314,819) 588,986  موجودات عقود  

 (14,538) (525,189)  مطلوبات عقود   

 1,201,343 2,252,471   أخرىون وموجودات نيمد  

 (764,823) (2,443,850)  أخرىبات لون ومطونائد  

  

─────── ─────── 

 1,909,235 725,988  عمليات ال من ةتجية الناالتدفقات النقد

 (144,676) (257,191)  للموظفين مدفوعة  الخدمة نهاية مكافأة

  

─────── ─────── 

 1,764,559 468,797  ناتجة من أنشطة التشغيل ة النقديالت دفقاالت صافي

  

─────── ─────── 

    ار  أنشطة االستثم

 (558) (12,779)  ت ت ومعداممتلكات ومنشآ  إلىإضافات 
     - 7,500  ت امعدت وممتلكات ومنشآ متحصالت من

 32,740 28,655   تثماريةاس عئودامن  تلممسربح 
  

─────── ─────── 

 32,182 23,376  مار ستثاال ن أنشطةمجة تناللنقدية اصافي التدفقات ا 

  

─────── ─────── 

    ويل التم أنشطة

 (1,736,295) (473,299)  سداد مرابحة  
 (121,370) (178,638)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (758,334) (2,210)  ر أجيتمطلوبات سداد 
-  

─────── ─────── 

 (2,615,999) (654,147)   ل لتمويأنشطة ا دمة في المستخ ةقدينال لتدفقاتي اصاف
  

─────── ─────── 

 (819,258) (161,974)  المعادل   دفي النقد والنق النقصصافي 
 8,343,850 6,734,756  بر  نوفم 1كما في النقد والنقد المعادل 

  ─────── ─────── 

 7,524,592 6,572,782 7 أبريل  30كما في  النقد والنقد المعادل
  ══════ ══════ 



 ةابعالتالعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها اإلنماء شركة 
 

 (ةغير مدقق)المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكعلوململ اوحات احضيإ

 2022 أبريل 30 يفوللفترة المنتهية  فيا كم
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 الشركة معلومات حول 1
 

الماليةصدار  إبح  لتصريا  تم المكثفةالمرح  المعلومات  ا  ةركشل  عةملمجا  لية  ش.اإلنماء  )"الشركة  لعقارية  "( مألام.ك.ع. 

)يشاالت  كاتهاوشر إليهابعة  بـر  في    أشهر  الستةلفترة  موعة"(  مجال"  ا معاً  لقرار    2022  أبريل  30المنتهية    إدارة  لسمجوفقاً 

 .2022 ـــــــــــــــيخ اربت األمالشركة 
  

  أسهمهاو  1993س  أغسط  15  بتاريخويت  لكا  دولة   فيا  هسيستأو  هالتسجي  مة تميتية عاوكهي شركة مساهمة    األمة  لشركإن ا 

وهو الكبرى"(،    األمتابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"الشركة  هي شركة    األم  كةالشرإن  الكويت.  ة  رصبوي  فمدرجة  

 الكويت.  بورصةفي همه مدرجة وأسيت كوال دولة جل فيسالمي مسإ بنك
 

ا بمما  األمكة  رشاللع  تضط تتضمهاوخارج  الكويتلة  ودداخل    يةارقالع  ةشطنألرسة  للشرالعقار  نشطةاأل  ن.  القيام   األمكة  ية 

و  لماعأب االمشايذ  فن تو  بانيالم  نشاءإل  عقودًا  األمالشركة    تنفذلعقارات.  لصيانة  الو  دارةاإلالمقاوالت  ة  اري لتجواة  لعقاريريع 

السياوالس والمشاريع  والصناعية  ويحكنية  لراس حلا  ل ماعأبالقيام    كذلكة  ونقل  امة  لعا  نيباملة  ن  معاد وال  لاواألموالخاصة 

 قطري  عن   والاألماستغالل فوائض    . يتممواد البناءتوفير  و  كانيكية والكهربائيةر المييالغا  طعصيانة ق  إلىباإلضافة  الثمينة،  

خل دااء  سون  يخصصمت  ءارمد  يقطرتدار عن  تي  لاهم  ساألوعقارات  الفظ  حاومسهم  األت في  ماراتث س اال  يف  مباشرة  ارهااستثم

 ة. مياليعة اإلسشرال وفقاً ألحكام  نشطةاأل كافة ممارسة تميها. الكويت أو خارجدولة 
 

 ، الكويت. نيثالل واوألاو ينميزان لا طابق نماء،المسجل في شارع عبد هللا المبارك، برج اإل األميقع مكتب الشركة 
 

 عداد اإلأساس  2
 

إت الم  المالية  المعلومات  لم  2022  أبريل  30تهية في  نملا   أشهر  ةالستترة  جموعة لفملكثفة المجمعة لحلية المرمعداد   ار عيوفقاً 

   ."المرحلي اليرير المالتق"  34ولي الدحاسبة الم
 

 الموجوداتالعقارات االستثمارية و  ثناءستابة  خيريلفة التاتكلا   على أساسة المكثفة المجمعة  ت المالية المرحليتم إعداد المعلوما

بالقيمةاالمالية   من    لمدرجة  االشام  تداراياإل  خاللالعادلة  المالية    خرىأللة  بالقيرمدالوالموجودات  ن خالل م  لةادلعا  ةمجة 

ً وفتم قياسها التي  رئالخسا ح أوباراأل   للقيمة العادلة. قا
 

 .األم لرئيسية للشركةالعملة ا تي الذي يمثل أيًضامعة بالدينار الكويلمجة اثفمكرحلية اللما تم عرض المعلومات المالية
 

المجمعة مالية  لابيانات  الي  الالزمة ف  تحاصافاإلوت  مامعلوال  افةك  ة المكثفة المجمعة ال تتضمنرحليلما  يةالالمات  معلومإن ال

للمعايير الدولية للتق  تي تم إعدادهاالية  سنوال السنوية   المجمعة  ةمقترنة بالبيانات الماليالطالع عليها  ي اينبغوة  اليرير الماوفقاً 

المعوللمجم للسنة  فية  وتر2021وبر  كتأ  31  نتهية  إدر  قد  نهأ  األمة  الشرك  إدارةى  .  ت   يالتلتعدا  فةاك  اجتم  منالتي   تكون 

 بر ضرورية لعرض عادل. كررة والتي تعت ت العادية المتحقاقاتساال
 

ة ليلماا  ها للسنةالتي يمكن توقع  ورة عن النتائجالضرر ببع ال ت  2022  أبريل  30المنتهية في    أشهر  الستة  رةلفتلتشغيل  اإن نتائج  

تنته فيالتي  ل2022أكتوبر    31  ي  علىالطال.  الالبيانا  إلىع  الرجويرجى  ،  يلاصتفالن  م   يدزمال  ع  المالية  مجمعة  ت 

 . 2021أكتوبر  31 المتعلقة بها للسنة المنتهية في واإلفصاحات
 

للفترة المنتهية ربح  تأثير على ال  كن ليس لها أيلتتوافق مع عرض الفترة الحالية ول  دة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقةإعاتم  

تم إجراء إعادة التصنيف هذه لتحسين جودة  .  2021  أبريل  30ية كما في  قوق الملكإجمالي ح  لىع  أو،  2021  لريأب  30  في

 دمة. المعلومات المق
 

 عة مجموال قبل  نة مقبطالمت والتعديال والتفسيراتيدة الجد  ييرعاالم        3
 

  المتبعةلتلك    مماثلة  ة المكثفة المجمعةة المرحليليماالمعلومات ال  إعداد  في  المطبقة  باستحالق ارطوية  إن السياسات المحاسب

المإعدا   في المالية  البيانات  المنتهية في    للمجموعة  ة السنويةجمع د  المعايير الجديدة   تطبيق ، باستثناء  2021بر  تو أك  31للسنة 

 ر س لم ي  ولكن رداص آخر لدي ي معيار أو تفسير أو تعأل  المبكر قبالتطبي المجموعةم . لم تق2021وفمبر ن 1ي تسري كما في تلا

   .بعد
 

المع  يرتأث   اله  ليس  إنهإال    ،2021  سنة  خاللة  مر  ألولاألخرى    راتسيتف والديالت  تعال  مند  يدعال  تسري الية الم  لومات على 

 لمجموعة. المجمعة ل ةفية المكثالمرحل
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 ( )تتمة عةمجموال قبل  نة مالمطبقت والتعديال والتفسيراتيدة الجد  ييرالمعا        3
 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9للتقارير المالية  لمعيار الدولي  تعديالت على ا  :2رحلة  الم  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  

   16ر المالية ير والمعيار الدولي للتقا  4المالية  ولي للتقارير دلوالمعيار ا 7ار الدولي للتقارير المالية معيالو ،39

مؤق إعفاءات  التعديالت  بالتأثيرات  و  تةتقدم  تتعلق  االتي  المعلومات  المكثعلى  المرحلية  استبدال  لمالية  يتم  عندما  المجمعة  فة 

  .يباً من المخاطربمعدل فائدة خالي تقر نوكلبا معدل )اإليبور( المعروض فيما بين
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 ح،  ة مباشرة لعملية اإلصاللتدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورا  لىرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات عبم

 لحركة في سعر الفائدة السوقية. ل ااديعوالتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما  

 بلا متطلباتتغييرات  السماح  بموجب  إجراؤها  يتعين  الوثا معد  حإصال  التي  وتحوط  التصنيفات  لتحوط  اإليبور  ون  د  ئقل 

 توقف عالقة التحوط. 

 ة التي تحمل دااألف  ها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيتيفاء المتطلبات التي يتم تحديد لشركات من اساء مؤقت لتقديم إعف

 مخاطر كتحوط لبند المخاطر. لان معدل فائدة خالي تقريباً م
 

التعديالت   لهذه  يكن  المعلومات  يألم  على  ال  تأثير  المرحلية  للمجموثفمكالمالية  المجمعة  المجمة  تعتزم  استخدام عة.  وعة 

 العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية.  المبررات 
 

 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -2021يونيو   30بعد  19-دوفيالمتعلقة بفيروس كار يجإلامتيازات ا

ى المعيار يل علتعد  -  19-بفيروس كوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة    2020  يوما  28در مجلس معايير المحاسبة الدولية في  صأ

المالية   للتقارير  التأجير  16الدولي  تمنحعقود  إعتعدي لا  .  إرشادات  الت  تطبيق  من  للمستأجرين  للتقارير  لافاًء  الدولي  معيار 

كونه مبرًرا . نظًرا ل19-باشرة لجائحة كوفيدم  جةت اإليجار الناشئة كنتيد التأجير المتيازاقعبشأن محاسبة تعديل    16المالية  

المتعلقعمليًا، ق   من المؤجر يمثل تعديالً الممنوح   19-كوفيد  يروسف ب  د يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 

امتياز اإليجار   تجة عنناالت التأجير  بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوعا  المستأجر الذي يقوم بهذا االختيارلعقد التأجير. يقوم  

للالطريبنفس   19-بفيروس كوفيدالمتعلق   الدولي  للمعيار  التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفقًا  إذا لم  16ة  الماليرير  اقتقة   ،

   .لعقد التأجير يمثل التغيير تعديالً 
 

، قام المجلس الدولي  19-كوفيد    حةائ، ولكن نظراً الستمرار تأثير ج2021نيو  يو  30حتى    هذا التعديلكان من المقرر تطبيق  

الدو المحاسبة  العملي حتى    2021مارس    31في    ليةلمعايير  المبرر  فترة تطبيق  التعديل على    .2022و  يوني   30بمد  يسري 

المالفترات   الم  ةيالمعلومات  ب  المجمعة  كثفةالمرحلية  أو  في  تبدأ  التي  المجموعة  2021  أبريل  1  دعالسنوية  تقم  لم  ولكن   .

التأجير الل  صوبالح العملي عندما يصبح ساري إومع ذلك ف  19-كوفيدجائحة  بمتعلقة  على امتيازات  نها تعتزم تطبيق المبرر 

 بها.   التطبيق المسموحرة فتن المفعول في غضو
 

 م تسر بعد  درة ولكن لاعايير صم       4
 

 .عةومة للمجالمجمعالمرحلية المكثفة مالية لا المعلوماتصدار إحتى تاريخ  ولكن لم تسر بعد رةصاديلي المعايير ال امفي
 

  8ديالت على معيار المحاسبة الدولي تع –المحاسبية  تعريف التقديرات

مجلس   فير  ايمعأصدر  الدولي  فبراير  المحاسبة  الدلعتعديالت    2021ي  المحاسبة  معيار  تعريف  8ولي  ى  فيها  قدم    والتي 

الت التعديالت  المحاسبية". توضح  التقديرات والتغيرا  يزمي"التقديرات  في  التغيرات  السياسبين  في  المحاسبية  المحاسبية ت  ات 

 حاسبية. الم تقديراأساليب القياس والمدخالت لتطوير التآت نشلموتصحيح األخطاء. كما توضح التعديالت كيف تستخدم ا

 

التعديالت على فترات   المجمعةالمالية    تالمعلوماتسري  المكثفة  تب  المرحلية  أوف  دأالتي  وتنطبق على   2023يناير    1بعد    ي 

وال السياسات  في  بعتغييرات  أو  في  تحدث  التي  المحاسبية  التقديرات  في  المحاسبية  بالتطبيق    ايةبدد  التغيرات  ويسمح  الفترة. 

 .المجموعةادي على يالت تأثير مللتعد ن يكونأليس من المتوقع  اإلفصاح عن تلك الحقيقة.  المبكر طالما تم
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 ة( )تتمم تسر بعد درة ولكن لعايير صام       4
 

السياسا المحاسبية  اإلفصاح عن  الدولي  تعدي  –ت  المحاسبة  معيار  الم  1الت على  الدولية   2ة  رس ماوبيان  المعايير  ضمن 

 للتقارير المالية  

الدولية في فبراير   المحاسبة  الدولية    2021أصدر مجلس معايير  المحاسبة  ضمن   2ممارسة  لا  انوبي  1تعديالت على معيار 

للتق الدولية  أحكام  اريرالمعايير  الجوهري  المالية وضع  لمساعدة  المعلومات  وأمثلة  إرشادات  فيها  يقدم  والتي  على    شآتمنالة 

ى مساعدة المنشآت على تقديم  لإالسياسات المحاسبية. تهدف تلك التعديالت  إفصاحات    تطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على

ن سياستها المحاسبية منشآت في اإلفصاح عاستبدال متطلبات الريق  المحاسبية التي تكون أكثر نفعاً عن ط  تساسياإفصاحات ال

إ  باإلضافة  "الجوهتطلم  لى"الجوهرية"  المحاسبية  سياستهم  عن  اإلفصاح  وإضايربات  تطبيق  ة"  كيفية  حول  اإلرشادات  فة 

 إفصاحات السياسات المحاسبية.  أنبش وم المعلومات الجوهرية في صنع القراراته فالمنشآت لم
 

ا الملتعدتسري  معيار  على  الدولي  يالت  بعد  للف  1حاسبة  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  بالتطبيق    مع  2023يناير    1ترات  السماح 

  ف المعلومات الجوهرية على بشأن تطبيق تعري  ةيإرشادات غير إلزام  تقدم   2بيان الممارسة    الت على يدالمبكر. نظراً ألن التع

بصدد تقييم تأثير التعديالت   المجموعة إن    الت ليس الزامياً.ن مفعول تلك التعديسريابية، فإن تاريخ  ومات السياسات المحاسعلم

   .مجموعةللة أثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبيد تديتحل
 

ض  –ة  المالي  اتودألا  9  ةالمالي  للتقارير  دوليلا  المعيار اختباالرسوم  "نسبة  من  ف االعتراإلغاء    حالةي  ف   %"10ر 

 اليةبالمطلوبات الم

، أصدر مجلس معايير المالية  ريارتقلل   ةيلدولير ايمعالا  دادعإة  عملي  ىلع  2021-2018لسنوات  لة  نويالس  التحسيناتمن    كجزء

  لمنشأة اها  رجتدلتي  وم احات حول الرسالتعديل توضييتضمن    .9  يةالمالللتقارير    الدوليمعيار  عديالً على الت  وليدلالمحاسبة ا

تجريه   الذي  التقييم  احول مضمن  االختالدى  الج الم ام  لتزف شروط  أوديالي  ارن شة عهريوج ة  ل بصوردمعال  د    م ازاللتوط 

الرسوم  ا  يالالم المباألصلي. تشمل هذه  تلك  المستلسمال  غلفقط  أو  فيمددة  بين  مة  واا  علىمت شم  رضقلم المقترض  الرسوم    لةً 

المستالمس أو  اق  منإما  لمة  ددة  عن  أو  رض  لمقتبل  نيابةً   باتمطلواليل على  تعدال  هذا  المنشأةق  تطب  خر.األرف  الطالمقرض 

فتبادمال  أو  دلةعمال  ماليةلا ا  المالية  معلوماتالفترة  اية  دبد  بع  أوي  لة  المملالمرحلية  التجمعة  كثفة  فيها  السنوية  تقوم    ة المنشأي 

 ة. التعديل ألول مرق يب بتط
 

ع السماح  م  2022ير  ينا   1أو بعد    في  تبدأالتي    نويةالس  المجمعة  حلية المكثفةلمالية المرلومات امعال  تارفت  لىع  ديليسري التع

المط  ديالتالتع  ةوعجممالق  تطب س   .رمبكال  قي طبلتبا اوبلعلى  الالمات  بعادلة  المتب  وأدلة  علمية  أو  المعلومات  ترة  فداية  بد  في 

 مرة. ول بتطبيق التعديل أل  ةنشأملا يهاوم في تقلتية االسنو مرحلية المكثفة المجمعةمالية اللا
 

 . عةمجموالعلى  يدما عديالت تأثيرتكون للن يع أقتومال غير من
 

 ة سية والمخففاألسام سهلا ةربحي ()خسارة  5
 

احتساب   ا  حيةرب)خسارة(  يتم  القلع  رةالفترة(  )خساح  رب  بقسمةاسية  سألالسهم  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط    مة ائى 

سط  وتمال  لىع  رةتفلاح  رب  )خسارة(  بقسمةمخففة  الهم  الس  حيةرب  )خسارة(  ساب. يتم احت(الفترة )باستثناء أسهم الخزينةالل  خ

تي قد يتم  دية الم العاهاألس  دجح لعد رملزائداً المتوسط ا  أسهم الخزينة(  باستثناءرة )تفلاخالل  هم العادية القائمة  سلعدد األ  المرجح

العادية المحتملة المخففة  افة األك  يلحوعند تإصدارها     أي   األمة  ركدى الشل  يكنلم  ،  أبريل  30ة. كما في  أسهم عادي  إلىسهم 

 . ةخزينسهم أ وأ فةخفم همسأ
 

 

 تهية في  أشهر المن ةث الثال
  يلأبر 30

 تهية في  أشهر المن الستة
 يلأبر 30

 

2022 2021  2022 2021 
 

     

 380,720 (414,988)  88,816 (500,404) (يت يو ك رالفترة )ديناربح )خسارة( 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 450,534,680 450,534,680  450,534,680 450,534,680 ترةخالل الف مةائلقا همألسلعدد ا المرجح المتوسط

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

 فلس  0.85 فلس  (0.92)  فلس  0.20 فلس  (1.11) مخففةسية والالسهم األسا حيةب ررة( اس)خ

 

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

أية   هناك  تكن  تاريخ  عادية   همسأتتضمن    معامالتلم  المر  بين  المالية  وتالمعلومات  المجمعة  المكثفة  اعتمادحلية  هذه   اريخ 

 . ربحية السهم)خسارة(  جراإعادة إد تتطلب والتي قد المكثفة المجمعة حليةرمومات المالية الالمعل
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 ة ماريرات استثقاع 6
  (ةقق)مد  

 

   أبريل 30
2022 

 أكتوبر  31
2021 

  أبريل 30
2021 

 كويتي ار دين دينار كويتي  تييودينار ك 
    

 41,138,050 41,138,050 40,522,273 ترة / السنةكما في بداية الف

     - (615,777) (65,976) مالتقيي إعادة ة منقمحق خسائر غير
 ──────── ──────── ──────── 

 40,456,297 40,522,273 41,138,050 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

هذا النوع   يميقت في صينمستقلين متخص من قبل مقيمين 2021أكتوبر  31كما في  ةتثمارياالس اتللعقار تم تحديد القيمة العادلة

  .11 إيضاحبالتفصيل في م قييتلا طرق فاصيلإدراج تتم  .من العقارات
  

  11,138,000مبلغ  دينار كويتي و  17,086,000  ارهقد  دفترية  ةمي قب ية  راثمستاال  العقارات  تقديم  تم  ،2022  أبريل  30كما في  

( كويتي  كو دينا  17,080,000:  2021  أكتوبر  31دينار  ور   :2021  أبريل  30وي  كويت  دينار  11,378,000مبلغ  يتي 

  ي إيضاح)الكبرى    ماأل  ةركلشا  ىإلت  ب ضماناخطاكضمان  كويتي(  دينار    12,232,000مبلغ  ويتي  ر كودينا  16,820,000

    ى التوالي.عل ةبحرامال دائنيوؤسسات المالية المحلية الم( و9و 8
 

 ل اد المع النقد والنقد        7
 

لمكثف المجمع بالبنود ذات الصلة في بيان المركز ي ات النقدية المرحلدفقاالت  ندل المدرج في بياامعلا  نقدلنقد والابقة اتم مطي

 لي: يما مع كجمالمكثف ال  المالي المرحلي
 

 
 

 قة()مدق
 

 

   أبريل 30
2022 

 أكتوبر  31
2021 

  أبريل 30
2021 

 ي يتار كودين دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 5,703,616 5,803,616 5,753,616 ائع استثمارية دو

 1,837,899 944,093 976,355 نقد لدى البنوك و صدةأر

 

─────── ─────── ─────── 

 

6,729,971 6,747,709 7,541,515 

    ناقصاً: 

 (16,923) (12,953) (157,189) (رىأخلوبات ن ومطيرجة ضمن دائنمدلدى البنوك )ة وفشمكت حسابا

 
─────── ─────── ─────── 

 7,524,592 6,734,756 6,572,782 لسنة ا / ترةفلة اي نهايد المعادل فالنقد والنق
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

٪ 1عدل ربح بنسبة  توسط مبالدينار الكويتي. وتحمل هذه الودائع م  مدرجةالمحلية وهي    البنوكاالستثمارية مودعة لدى  ائع  الود

 ع.يوًما من تاريخ اإليدا 90٪( وتستحق خالل 1.15: 2021أبريل  30و٪ 1.04: 2021ديسمبر  31)
 

  719,002:  2021أكتوبر    31) دينار كويتي  741,482  مبلغد  لبنوك والنقى الد  رصدةألا  منتض، ت2022  أبريل  30في  ا  كم

    (.8 حاإيضالكبرى ) ماألدى الشركة  ل أرصدة مودعة ثليم ، الذي(يكويت ناريد 805,679: 2021 يلأبر 30، ودينار كويتي
 

دينار  5,803,616 :2021أكتوبر  31)كويتي   دينار 5,753,616 غمبلرية تثماسالالودائع اضمن ، تت2022 أبريل 30في  كما

  (.8 إيضاحى )الكبر  األمة الشرك ىدل  ارصدة مودعة ثل لذي يما، (دينار كويتي 5,703,616: 2021 أبريل 30و  كويتي
 

  ر نادي 24 :2021أكتوبر  31)  ي تدينار كوي 147,509 مبلغ ت المكشوفة لدى البنوك ا، تتضمن الحساب2022 أبريل 30في كما 

    (.8 إيضاح) الكبرى األمالشركة  سحوبة منممبالغ  الذي يمثل، (تير كوي نادي 11,757: 2021 أبريل 30و  كويتي
 



 

 ةابعالتالعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شركة اإلنماء 
 

 (ةغير مدقق)المجمعة  ثفةمرحلية المكات المالية العلوململ اوحات احضيإ
 2022 أبريل 30 يفوللفترة المنتهية  فيا كم
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 ذات عالقة   فمعامالت مع أطرا 8
 

الم امالت  المعتلك  ه  هذ  تمثل ومع  الرئيسين  اإلالساهمين  مجلس  وأعضاء  الزميلة  بالا  والمسئولين  دارةشركات  الدعائال  دراوأف  جموعةملتنفيذيين  من  ا تهم  والشركرجة  األولى  المالكين   لونيمثي  تلات 

لها تأثيريطس  ليهاسون عيمار  التي  أو  الرئيسيين  أو  المعامالت من قبل مجلس  وشروط  تسعير    تساالموافقة على سيا  ي. يتمادعال  عمالاق األسي  المجموعة ضمن  ايهرجتالتي  ، وملموس  رة    إدارة هذه 

 . األملشركة ا
 

 : هي كما يلية المجمعة المرحلية المكثففي المعلومات المالية  ةج رمدلااف ذات عالقة رأط لدى  صدةرواأل تالعامإن الم
 

 أبريل  30في لمنتهية شهر االستة أ  أبريل  30في لمنتهية ا أشهرالثالثة  

 مكثف المجمع:ل لي ا مرح ال   الدخل الشامل بيان  
  أطراف أخرى ذات

 * القةع
   ركةالش 
 2021 2022 ىالكبر األم

ذات  أخرى   أطراف 
 * القةع

   الشركة
 2021 2022 ىالكبر األم

 يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيك دينار يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيك دينار 
         

 1,713,757  1,189,239   1,189,239     - 854,342 502,666   502,666     -  دمةمن خدمات مق إيرادات

 32,740  28,656   28,656     - 13,906 14,183   14,183     - ية دائع استثمارمن وربح 

 27,601  21,417   9,947   11,470 4,554 15,828   9,947  5,881 مة تكلفة خدمات مقد 

 1,791  2,270     -   2,270 1,229 1,735      - 1,735   ريةعقاأنشطة  تكلفة

 93,666  40,604   40,418   186 63,163 26,134   25,948  186 تكلفة انشاءات 

 15,196  2,851     -   2,851 644 2,528     -  2,528 إداريةعمومية وروفات مص

 16,880    -     -     - 5,627    -     -     - ابحة لدائني مر يلموتكاليف ت 
 

  .(13 إيضاح) انةاألمالوكالة و شطةأنمن  تحقيقهتم   (دينار كويتي 83,514: 2021أبريل  30دينار كويتي ) 88,112قدمة مبلغ ممات الدخلمن ا داتيراتتضمن اإل
  
 قة شركات زميلة للشركة األم الكبرى.ات عالتتضمن األطراف األخرى ذ* 

 

 

   ةك رالش 
 الكبرى ألما

   أبريل 30
2022 

 ( ةدقق)م
 ر أكتوب 31

2021 
  يلأبر 30

2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     :ع ثف المجم لمكي ا حل مركز المالي المر لبيان ا 

 317,143 112,782 54,019 54,019 (أخرى وموجودات   ن ي )مدرجة ضمن مدين   عالقة أطراف ذات  مبالغ مستحقة من  

 5,703,616 5,803,616 5,753,616 5,753,616 ( 7 حضاإيارية )استثمودائع 

 805,679 719,002 741,482 741,482 (7  إيضاح) نقددى البنوك ول ةدأرص

     - 87,923 94,341 94,341   ( أخرى وموجودات   ن ي ضمن مدين   جة )مدر  إيرادات مستحقة

 11,757 24 147,509 147,509 ( 7 يضاحإ( )خرىألوبات ومط ني)مدرجة ضمن دائنحسابات مكشوفة لدى البنوك 

     - 14,494     -     - ومطلوبات أخرى وندائن



 ةابعالتالعقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شركة اإلنماء 
 

 (ةغير مدقق)المجمعة  ثفةلية المرحلية المكات الماومعللمل اوحات احضيإ

 2022 أبريل 30 يفوللفترة المنتهية  فيا كم
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 )تتمة(ذات عالقة   فمعامالت مع أطرا 8
 

 الطلب.   دعن قبضتحق الوتسائدة  تحمل فذات عالقة ال  طرافأستحقة من لمغ اإن المبال
 

في   االس  تتعلق،  2022  أبريل  30كما  واألتثالودائع  البنو  رصدةمارية  كويتي    2,500,000مبلغ  بك  لدى    مبلغودينار 

)  رادين  4,421,582 كويتي،  د  2,500,000:  2021أكتوبر    31كويتي  كوي دينا  3,627,890ومبلغ  ينار  وتير    أبريل   30، 

محتفظ بها لدى الانة  األم  بصفة  موجودات الب  اليالتوعلى    كويتي(  دينار  3,388,155بلغ  وم  ييت دينار كو   2,500,000:  2021

   . (13 إيضاح) الكبرى ماألالشركة 
 

 

 تهية في  منأشهر ال ةث الثال
 أبريل 30

 تهية في  منأشهر ال الستة 
 أبريل 30

 

2022 2021  2022 2021 

 

 يتي دينار كو يتيدينار كو  يتي دينار كو يتيدينار كو

      عليا:ال دارةاإل فآتمكا

 148,100 119,143  70,001 57,095 لجأل قصيرة ا خرىأرواتب ومزايا 

 11,896 11,047  5,824 6,075 فيننهاية الخدمة للموظ مكافأة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 63,170 75,825  130,190 159,996 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 مطلوبات محتملة 9
 

في  كم (أ) المجموعة  كان    ،2022  أبريل  30ا  ضما  تمثل  حتملةم  مطلوباتلدى  األعمال  ضمن  صادرة  ن  خطابات  سياق 

كويتي  د  17,415,094مبلغ  ب  اديالع ود 17,490,594 :2021  كتوبرأ  31)ينار  كويتي  : 2021  أبريل  30ينار 

    .مادي التزامأي عنها  نتجيلمتوقع أن (، وليس من اكويتيينار د 17,490,344
 

  30و  دينار كويتي  11,729,335:  2021ر  أكتوب  31)ي  كويت  ينارد  11,729,335  هقدر  بمبلغ  ات ضمانال  اتخطابتعلق  ت ( ب)

كو دي  11,729,335  :2021  أبريل بمت  بمشروعات  ( يتينار  كويتي،  60,640,380  مبلغأخرة  توافق  التي  و  دينار  لم 

  .نجازهاإ تاريخعلى مد  األمكة الشر
 

ات مالتزا  نتجت  نأ  ماألكة  الشر  دارةإتوقع  ت  طن واللباا  نن مل مقاوليمرفوعة من قب  ئيةدعاوى قضا  األمالشركة  هت  جوا ( ج)

ه من  الل  12  احيضإ إلىالرجوع    رجىي.  ىدعاوالذه  محتملة  على  التفامزيالطالع  من  ال د    القضائية   ىدعاوصيل حول 

 . الجوهرية
 

 لومات القطاعات مع 10
 

ت  ال امج  إدارةبهدف  ا  مهتي تقدالخدمات  والات  المنتج  إلى  استناداً   الأعمت  وحدا  إلى  م تنظيم المجموعة، يتدارةغراض اإلأل

و  إعداد تقارير حولها على النح  جب ل يغيقطاعات تش  أربع  ةلمجموعا  القطاعات، لدى  ولحالتقارير    ادوإلعدلمختلفة.  ا  عمالاأل

 التالي:  
 

 ذ عقود إنشاء المباني.فيتن: إنشائيةع يمشار
 

  .يرللغ لعقاراتا رةإداو ناألم تادمقديم خوت اءلبنا وموادة هربائيلكاة والميكانيكي ة قطع الغيارصيانبالقيام  خدمات:تقديم 
 

 . قارات للغيرالعبالمجموعة وتأجير لخاصة ا العقارات  ارةإد عقارات:
 

 .   والعقارات أسهم الشركات المحلية واألجنبيةستثمار في اب واالاالكتت: اتاستثمار
 

  .مذكورة أعالهلا احولهير راتقعداد إ جبي التي غيليةتشعات القطاال ة بحيث تمثلعات التشغيليالقطالم يتم تجميع 
 

يم األداء. الموارد وتقي  زيعتوارات حول  تخاذ القرفصلة البصورة من  هاأعمالل لوحدات  تشغيال ج  نتائ  األمركة  الش  إدارةقب  اتر

استناداً   القطاع  أداء  تقييم  أواأل  إلىيتم  بشكل  خسائرال  رباح  الممعلومالي  ف  سائرلخا  أو  باحرألامع    يتوافق  ويقاس   ةيالات 

 .مكثفة المجمعةلية االمرحل
 



 

 ةتابعال.ع. وشركاتها ء العقارية ش.م.كة اإلنماشرك
 

 )غير مدققة(المكثفة المجمعة ة المعلومات المالية المرحليات حول إيضاح
 2022 أبريل 30 يف هيةت نة المرتلفول يا فكم
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 قطاعات )تتمة( ال وماتمعل 10
 

قطاع لاعلى بهدف توزيع الموارد التشغيل قرارات اتخاذ  عن مسئولالعتها بشكل منتظم من قبل تم مراجية التي يداخلاإلدارية ال ع التقاريرمعلومات رف إلىلة سجالم  اتالقطاعخسائر  أرباح أوستند ت

 ة.عجموالم ائرخس اح أوأربب  اابقتهطم متيه وئأدام وتقيي
 

 شغيلموجودات ومطلوبات التمن    اتطاعدات ومطلوبات القاعات. تتكون موجوالقطوهرية فيما بين  معامالت ج  جراء أيتم إي  لم  2021  أبريل  30و  2022  أبريل  30في    تينالمنتهي  تينترالفخالل  

   .طاعالقلمتعلقة مباشرةً باتلك 
 

 :أبريل 30في هية لمنتا شهرأ الستةلفترة و كما في تاعاقطالمات معلو  فيما يلي
 

 

 مشاريع 
 ائية نش إ

 قديمت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات   عقارات  ت خدما

 دينار كويتي  ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي نار كويتيدي 

       :2022  أبريل   30المنتهية في    أشهر   الستة 

 5,373,110 24,908 28,935 958,295 3,158,456 1,202,516 اتالقطاع   ت دا ا إير 

 

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

 (4,895,555) (761,260) (65,977) (195,697) (1,646,516)  (2,226,105) يةإدار ية و غيلتش مصروفات

 (892,543) (49,757)    -     -  (842,205) (581) هالك است

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

 (5,788,098) (811,017) (65,977) (195,697) (2,488,721) (2,226,686) اعاتقطليف التكا

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

 (414,988) (786,109) (37,042)  762,598  669,735 (1,024,170) رة( ربح الفترة )خسا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       :2021  أبريل  30المنتهية في    أشهر   الستة 
       

 5,746,253 80,166 33,008 1,018,500 3,817,905 796,674 اتالقطاع   ت دا ا إير 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
       

 (4,458,872) (609,378) (323,856)  (264,026) (2,226,471) (1,035,141)  يةإدار ية و غيلتش مصروفات

 (906,661)  (52,290)  (66)      - (853,098)  (1,207)  هالك است
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (5,365,533) (661,668) (323,922)  (264,026) (3,079,569) (1,036,348)  اعاتقطليف التكا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  380,720  (581,502) (290,914)  754,474  738,336 (239,674)  رة( ربح الفترة )خسا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ةتابعال.ع. وشركاتها ء العقارية ش.م.كة اإلنماشرك
 

 )غير مدققة(المكثفة المجمعة ة المعلومات المالية المرحليات حول إيضاح
 2022 أبريل 30 يف هيةت نة المرتلفول يا فكم
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 قطاعات )تتمة( ال وماتمعل 10
 

       2022  أبريل   30في كما  

 61,371,387 988,697 12,736,137 34,629,073 5,641,888 7,375,592 وجوداتلم ا 

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

 20,699,547 2,581,329 8,055,020 384,690 4,913,966 4,764,542  وبات المطل 

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

 12,779     -     -     -         12,779     -  زاماتت وال   رأسمالية مصروفات  

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

 

 يع مشار
 ة إنشائي

 يم قدت
 ع المجمو عة غير موز ارات ستثما راتعقا ت امخد

 دينار كويتي   ينار كويتي د ر كويتي ادين ويتي  ك دينار كويتي  دينار دينار كويتي  

       )مدقق( 2021أكتوبر  31 كما في

 65,170,505 409,409 12,857,206 34,851,777 8,374,088 8,678,025 اتالموجود 

 

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

 24,083,677 4,295,969 8,185,705 857,622 3,860,271 6,884,110 باتالمطلو 

 

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

 17,046     -     -     -         17,046     -  لتزاماتوا   ية رأسمالوفات  مصر 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 يع مشار
 إنشائية 

 قديم ت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات  اتعقار ت خدما

 دينار كويتي   يتي وينار كد نار كويتي دي دينار كويتي   دينار كويتي  ويتي دينار ك 

        2021  أبريل   30  فيا  كم 

 71,108,586 501,433 14,147,374 35,371,345 9,237,539 11,850,895 ودات لموج ا 

 

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

 27,066,671 2,661,199 8,323,081 1,048,246 6,445,357 8,588,788 طلوبات الم 

 

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

 558 558     -     -     -     -  توالتزاما   لية رأسما   مصروفات

 

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



 عةتابلا.م.ك.ع. وشركاتها ش يةارقعلإلنماء اشركة ا
 

 )غير مدققة( المكثفة المجمعة المرحليةلمالية معلومات االول ات حإيضاح
 2022 أبريل 30 في وللفترة المنتهية ا فيكم
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 القيمة العادلة  قياس  11
 

في   وقن في السركيشالما  ينب   لتزام في معاملة منظمةويل ادفوع لتح لمأو اأصل    بيع  تلم لقاءمس لالسعر ا  هي  دلةة العاالقيم  إن

 ياس.تاريخ الق
 

 دلةلقيمة العاالهرمي ل  الجدول

المجمو الهرمتستخدم  الجدول  التاعة  العادلة  ي  القيمة  لتحديد  الموجودللملي  واإلفصسجلات  العادلة  بالقيمة  عنهاة  حسب    اح 

   وب التقييم:أسل

 و ؛المطابقةت المطلوبا وت أداجومولل ة شطدلة( في األسواق النالمع لنة )غيرمعر الألسعا: ا1المستوى  

بشكل مباشر أو   اوظً قياس القيمة العادلة ملحل  يةأهمثل  دخالت والذي يمأقل مستوى من الم  أساليب تقييم يكون بها:  2المستوى  

 غير مباشر؛ و 

 ا.وظً لحم لةادقياس القيمة العية لأهمل والذي يمث خالتالمد توى منا أقل مسهبال يكون  ييمتق اليبأس: 3 ىالمستو
 

 : العادلة  لقيمةلجدول الهرمي حسب مستوى ال ادلةبالقيمة الع ةسجلالمت لموجوداا ليلتحل التالي وضح الجدوي
 

 المجموع  3لمستوى ا 2 ستوىالم 1المستوى  

 ويتي ك دينار كويتي  ناردي ي يتر كوادين دينار كويتي  

     2022 أبريل 30ا في كم

 40,456,297 34,514,000 5,942,297     - استثمارية  عقارات

خالل   ية مدرجة بالقيمة العادلة منموجودات مال

 3,177     -     - 3,177 راح أو الخسائاألرب

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  لية اموجودات م

 رى خأللة اامالش تيرادااإل
 

-     
 

-     
 

569,952 
 

569,952 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,177 5,942,297 35,083,952 41,029,426 

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

     )مدققة( 2021ر أكتوب 31ما في ك

 40,522,273  34,648,000  5,874,273      - رية استثماعقارات 

خالل   لعادلة منا قيمةالدرجة بة مماليت داوجوم

 2,899       -      -  2,899 أو الخسائرباح األر

مة العادلة من خالل  مدرجة بالقي اليةدات مجومو

 خرى ألالشاملة ا يراداتاإل
 

-     
 

 -     
 

 569,952 
 

 569,952 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,899  5,874,273  35,217,952  41,095,124 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

      2021 أبريل 30ما في ك

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - ة يعقارات استثمار

  اللالقيمة العادلة من خموجودات مالية مدرجة ب

 2,105   -   - 2,105 باح أو الخسائراألر

  لمن خالات مالية مدرجة بالقيمة العادلة موجود

 1,111,587 1,111,587   -     - خرى األ ملةاالش داتراياإل

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,105 6,025,050 36,224,587 42,251,742 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

بين تحويالت  هناك  تكن  الجدول  لم  في    الهرمي  مستويات  المنتهية  الفترات  العادلة خالل    30و  2022أبريل    30للقيمة 

 . 2021أكتوبر  31والسنة المنتهية في  2021ل أبري



 

 بعةتاالها تاوشرك .عك.ش.م.ية شركة اإلنماء العقار
 

 )غير مدققة(مجمعة الة ثفكملرحلية ا لمالية الماات ات حول المعلومضاحإي
 2022 أبريل 30 فية تهية المنوللفتر فيا مك
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 )تتمة( ةة العادليمقياس الق      11
 

 ( تتمة) دلةلقيمة العاجدول الهرمي ل ال

 .3المستوى   ضمن  ة العادلةبالقيم المسجلة موجوداتللة تاميالخفتتاحية والمبالغ االيوضح الجدول التالي مطابقة 
 

  قارات استثماريةع 

وجودات مالية  م
رجة بالقيمة العادلة  مد

اإليرادات  من خالل 
 ة األخرى ملشاال

 ر كويتي ادين دينار كويتي  
   

   2022 أبريل 30

 569,952 34,648,000 ونهاية الفترة  بداية الفترة كما في

     - (134,000) الخسائر  صافي الخسائر المسجلة ضمن األرباح أو

 ─────── ─────── 

 569,952 34,514,000 كما في نهاية الفترة
 ═══════ ═══════ 

   

   )مدقق(  2021ر أكتوب 31

 1,111,587 35,113,000 ي بداية السنة فكما 

     - (465,000)  و الخسائرأ األرباح  في الخسائر المسجلةصافي 

 (541,635)     -   اإليرادات الشاملة األخرىفي   الخسائر المسجلة صافي
 ─────── ─────── 

 569,952 34,648,000 ا في نهاية السنة   كم
 ═══════ ═══════ 

   

    2021 أبريل 30

 1,111,587 35,113,000 فترة ونهاية ال في بداية الفترة ماك
 ═══════ ═══════ 
 

 
 



 التابعة.م.ك.ع. وشركاتها ة شياإلنماء العقار شركة
 

 ة(ققير مدغ)ة مجمعال لومات المالية المرحلية المكثفةعات حول المإيضاح
 2022 لأبري 30 ة المنتهية فيوللفتر فيا كم
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 ادلة )تتمة(قياس القيمة الع      11
 

 جودات المالية: الموتقييم في مة المستخدملحوظة الر غيجوهرية ل المدخالت الاصيتف

  تخدام باس  خرىالشاملة األ  يراداتن خالل اإللة مالعاد  ةة بالقيمجمدرلية  موجودات ماكمصنفة  ال  ةالمسعرر  غي  م األسهميقي يتم ت

ية الدفتر  القيمة  لىإ  عروالس  ط مضاعفات السوقطريقة متوس  إلىاستنادا  دلة  مة العايد القيحدفتراضات لتالمدخالت واالبعض  

 . ةطرسيلواتسويق لا عفضم لالخصمعدل و ثلةلمماللشركات ا
 

 قارات االستثمارية:لع ل  ادلالع  يمتقيال يف المستخدمة  قييمطرق الت  صيلتفا
 

 ة مطورالعقارات ال
   إلى   يراداتإلا  لة سمعقار. تستند طريقة رلل  الكامل  شغالض اإل ارتفاب  يراداتإلرسملة اة  عقارات بواسطة طريقاليتم تقييم  

سنويا من    تجةالنا  ريأجالت  إيراداتن طريق خصم  سب عتي تحتالو  رمن العقامة  المخصو  السنوية  ديةنقت الملة التدفقارس

 سوق.  الصم الحالي في لخبواسطة معدل ا ،ملالكا شغالض اإلارتفابل العقار بق
 

  ت طريقةيتم  باستخدام  العقارات  ت  قييم  السوقستنالسوق.  طريقة  أسعم  لىإ  د  للقارنة  النشط  السوق  الارعقار  مماثلة  ات 

 ه. في طبيعة العقار المحدد أو موقعه أو حالت فرقلابل اقم دلةالمع، ةئمتكافتجارية م بشروط تتي تلات السوقية اماللمعاو
 

  ضائيةق   ىدعاو      12
 

ينار  د  163,159لغ  مبل  عةموالمج  باستحقاق  يقضي  أول درجة  محكمة  عني  تدائاب  حكم  صدر  ، 2020يسمبر  د  13  يف (أ

، 2022مايو    30في    .ةيضائقلا   طرفي الدعوى  قبل  من  هذا الحكمعلى    الطعن  تم  .أحد المقاولين من الباطن  نم  تيكوي

بإلغح وفي موضوعهما  االستئنافين شكالً  بقبول  المحكمة  الدعوةكمت  قبول  بعدم  والقضاء مجدداً  المستأنف  الحكم   اء 

 .الطعنإن اإلدارة بصدد إعادة تقديم  .لرفعها قبل األوان

المجمو2021يناير    26  في ( ب بسداد  يقضي  الذي  االبتدائي  حكمها  درجة  أول  محكمة  أصدرت  قدره  عة  ،  مبلغ 

الباطن  6,588,572 من  المقاولين  أحد  إلى  كويتي  مدينار  الحكم  هذا  على  الطعن  تم  قب.  ويحدد  ن  المجموعة  قرار  ل 

بتاريخ   الطعن  في  النظر  بموعد  االستئناف  مصلحة  .  2022براير  ف  20محكمة  ضد  االستئناف  محكمة  حكم  جاء 

بدفع مبلغ   المجموعة  بتكليف  أمام محكمة   ر كويتيدينا  6,588,752المجموعة  استئناف  تقديم  المجموعة بصدد  إن   .

 التمييز لالعتراض على هذا الحكم والسعي لتعليق تنفيذه. 
 

حكًما    أول درجةمحكمة  أصدرت  ،  2022ايو  م  17. في  رفعت الشركة األم أيًضا قضية أخرى ضد نفس المقاول من الباطن

 دينار كويتي للشركة األم والرسوم القانونية ذات الصلة.  2,850,286أوليًا يلزم المقاول من الباطن بدفع مبلغ 
 

هن أن  القانوني  والمستشار  اإلدارة  تحدترى  يمكن  وال  القضائية  الدعوى  بشأن  تيقن  عدم  لهذه  اك  النهائية  النتيجة  الدعوى  يد 

لية المكثفة المجمعة كما في لمالية المرحي مخصص في المعلومات انتيجة لذلك، لم يتم تسجيل أقضائية في الوقت الحالي، وال

 .2022 أبريل 30
 

  انةاألمبصفة  موجودات 13
  

نامح  إدارةبعة  المجموقوم  ت مستأجرة  عقارية  عنفظ  تقأخرىاف  أطرو  ىركبال  األمكة  الشر  يابة  ا.  بتحصيجمملوم  ل وعة 

 انة.  األم بات بنكية على سبيلسافي حا يداعهوإلتأجير ا إيرادات
 

  30موعة في  ل المجة من قبوكالانة أو الاألمفظ بها بصفة  محتللدى البنوك ا  رصدةواأل  ةاالستثماريئع  ايمة الودق  إجمالييقدر  

  2,500,000: 2021 كتوبر أ 31) لتواليى اعل يكويتدينار   4,436,874 غبلوم  ويتير كدينا 2,500,000بمبلغ  2022 أبريل

دينار    4,400,382  مبلغوكويتي  ر  دينا  2,500,000  :2021  أبريل  30و  ،كويتيدينار    4,477,734ومبلغ  كويتي    اردين

التواليكويتي   واستثماودائع    نهابي ن  م  ،(على    دينار  2,500,000  غلمبب  ىلكبر ا  ماألة  الشركبتتعلق    لبنوكالدى    دةصأررية 

التعل  كويتي  دينار   4,421,582مبلغ  و  تيكوي   3,627,890ومبلغ  كويتي    دينار  2,500,000:  2021أكتوبر    31)  ليواى 

        .(التواليعلى  ينار كويتيد  3,388,155 ومبلغ  كويتي دينار 2,500,000: 2021 أبريل 30و ،تيار كوي دين
  

الم  يراداتتتضمن اإل   من   تجاني(  كويت  ينارد  215,502:  2021  يلأبر   30)  يويتك   اريند  223,417  مبلغ  ةمدقلما  خدماتن 

 تم تحقيقه (  كويتي   ارندي  83,514  :2021  أبريل  30كويتي )  دينار  88,112  مبلغومن بينه    انة والوكالة؛ ماألة  نشطة بصفاأل

  (.8 إيضاح) الكبرى ماأل الشركة  إلىمقدمة  دماتمن خ
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 ة(ققير مدغ)ة مجمعال لومات المالية المرحلية المكثفةعات حول المإيضاح
 2022 لأبري 30 ة المنتهية فيوللفتر فيا كم
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 تمة()ت انةاألمبصفة  موجودات 13
 

 ووافقت على:  2022مارس  20مومية السنوي لمساهمي الشركة األم بتاريخ جمعية العتم عقد اجتماع ال
 

  2021أكتوبر  31للسنة المنتهية في  لمجمعةاالبيانات المالية . 

 دينار كويتي( على عضو مجلس اإلدارة    7,000:  2020كويتي )  دينار  7,375  توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ

 المستقل؛

 2021أكتوبر  31بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ة مجلس اإلدارة توصي . 

 األسهم   دينار كويتي من عالوة إصدار  176,642دينار كويتي مقابل    8,561,613مبلغ  إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة ب 

 . إلجباريادينار كويتي من االحتياطي  8,384,971و

  2010لسنة  7القانون رقم  لتعليمات ٪ من رأس مالها وفقاً 10سبة الشركة األم بنأسهم تفويض مجلس اإلدارة بالتداول في 

 يالت الالحقة.والئحته التنفيذية والتعد
 

ووافقت على إطفاء رصيد الخسائر    2021  مارس  23لمساهمي الشركة األم المنعقدة بتاريخ    العمومية السنويةالجمعية    انعقدت

   .حتياطي االختياريينار كويتي مقابل االد 4,479,673المتراكمة بمبلغ 
 



 

 

 

 

 


