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 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

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

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

ً مالتابعة )يشار إليه التغيرات في حقوق الملكية  و الدخل والدخل الشامل اتوبيان ،2021يناير  31المجموعة"( كما في "بـ ا معا

األم هي   . إن إدارة الشركة بذلك التاريخ ةأشهر المنتهي الثالثة ةلفتر به ةالمتعلقة المجمع ةالمكثف ة المرحليالتدفقات النقدية و

ً لمعيار المحاسبة الدولي د المسؤولة عن إعدا   يرير المالتقال 34هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا

 . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المرحلي
 

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

إلى  رئيسيةتوجيه االستفسارات بصفة  على لمرحليةاالمالية مراجعة المعلومات  تشتملالمتعلق بمهام المراجعة.  "للمجموعة

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

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

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

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

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

دفاتر المتفقة مع ما هو وارد في  المجمعة المكثفةحلية لمرضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية اباإل

لسنة  1 رقملقانون الشركات مخالفات  يرد إلى علمنا وجود أيلم  ،. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنااألم لشركةالمحاسبية ل

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

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021يناير  31المنتهية في  أشهر الثالثة  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

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

على وجه قد   2021يناير  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل ة به خال يئة أسواق المال والتعليمات المتعلقبشأن ه 2010لسنة 

 أو مركزها المالي.األم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان الدخل 

 2021 يناير 31المنتهية في  للفترة

 
 

 ي أشهر المنتهية ف  الثالثة
 يناير  31

 
 

2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاح  

    يرادات اإل

  2,153,265 1,936,566  من خدمات مقدمة  إيرادات

  599,141 500,834  من أنشطة عقارية إيرادات

  131,744 338,830  من عقود إنشاءات  إيرادات

  

─────── ─────── 

  2,776,230 2,884,150 

  

─────── ─────── 

    يرادات اإل  تكلفة

 1,609,821 1,563,668  تكلفة خدمات مقدمة 

 55,638 102,133  أنشطة عقارية  تكلفة

  192,518 429,562  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ─────── 
  2,095,363 1,857,977 
  ─────── ─────── 

 1,026,173 680,867  مجمل الربح 
    

 (178,427) (7,567)   متوقعةالئتمان الخسائر ا مخصص

 (407,674) (337,831)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ─────── 

 440,072 335,469  الربح من العمليات 
    

 5,919 -  زميلة اتحصة في نتائج شرك

 42,120 18,754  استثمار إيراداتصافي 

 33,330 77,292  أخرى إيرادات

 (123,241) (70,008)  ابحةئني مردال تكاليف تمويل

 (97,326) (59,259)  التأجير كاليف تمويل لمطلوباتت

  

─────── ─────── 

 300,874 302,248                ربح الفترة قبل مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 
    

 (14,047) (7,389)  دعم العمالة الوطنيةضريبة 

 (5,619) (2,955)  الزكاة

  

─────── ─────── 

 281,208 291,904  ربح الفترة 

  

═══════ ═══════ 
    

  فلس  0.62   فلس 0.65 5 ربحية السهم األساسية والمخففة 

  

═══════ ═══════ 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل بيان 

 2021 يناير 31المنتهية في  للفترة

 

 ة في يأشهر المنته  ةالثالث
 يناير  31

 2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

 281,208 291,904 ربح الفترة  

 

─────── ─────── 

   : أخرىشاملة   إيرادات 

   تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة: يتم أو قد يتم إعادة بنود

 117 - يات أجنبيةعمل لية ناتجة من تحويفروق تحويل عمالت أجنب -

 

─────── ─────── 

 117 - للفترة   أخرىشاملة   إيرادات 

 

─────── ─────── 

 281,325 291,904 الشاملة للفترة   يرادات إجمالي اإل

 ═══════ ═══════ 
 

 

 





  

 قارية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة اإلنماء الع شركة
 

 

 

 ية المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحل 15 إلى 1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 ق(مدق المرحلي المكثف المجمع )غير بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2021 يناير 31المنتهية في  للفترة

 

 رأس  
 ال م ال

 عالوة  
 إصدار أسهم

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 اختياري 

 حتياطي تحويل  ا
 عمالت أجنبية 

احتياطي التغيرات  
المتراكمة في القيمة  

 العادلة 
 خسائر  
 المجموع  متراكمة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
         

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

 291,904 291,904 - - - - - - ربح الفترة

 - - - - - - - - للفترة أخرىشاملة  خسائر

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

 291,904 291,904 - - - - - - الشاملة للفترة يراداتمالي اإلج إ

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

 43,953,099 (11,059,440) (3,082,215) - 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468 2021 يناير 31في ا كم

 

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

 44,940,778 (10,891,706) (2,295,938) 33,668 4,479,673  8,384,971 176,642 45,053,468 )مدقق(  2019نوفمبر  1 فيكما 
 281,208 281,208 - - - - - - ربح الفترة  

 117 - -  117 - - - - للفترة أخرى خسائر شاملة

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 281,325 281,208 - 117 - - - - لشاملة للفترة  ا  يرادات اإل )الخسائر( إجمالي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 45,222,103 (10,610,498) (2,295,938) 33,785 4,479,673 8,384,971 176,642 45,053,468   2020 يناير  31كما في 

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

 



 

 ة التابعش.م.ك.ع. وشركاتها شركة اإلنماء العقارية 
 

 

 معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. ا من هذه التشكل جزءً  15إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 مجمع )غير مدقق( ف البيان التدفقات النقدية المرحلي المكث

  2021 يناير 31للفترة المنتهية في 

  

 المنتهية    أشهرثالثة  ال
 يناير  31 في

  2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي  اح ضإي 
    

   التشغيل  أنشطة
   

 ربح الفترة قبل مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
 

302,248 300,874 

 
 

─────── ─────── 
    

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

  

 وموجودات حق االستخدام  ممتلكات ومنشآت ومعدات استهالك   
 

453,272 572,188 

 آت ومعدات بيع ممتلكات ومنشمن ربح   
                  - (20,475) 

 حصة في نتائج شركات زميلة  
 

- (5,919) 

 استثمار  إيرادات صافي  
 (18,754) (42,120) 

 متوقعةالئتمان االخسائر مخصص   
 

7,567 178,427 

 لخدمة للموظفينامخصص مكافأة نهاية   
 69,285 91,750 

 لدائني مرابحةتكاليف تمويل   
 

70,008 123,241 

 كلفة أنشطة عقاريةويل لدائني مرابحة بموجب تتكاليف تم 
 10,913 22,509 

 التأجيرتمويل لمطلوبات  ليفتكا  
 

59,259 97,326 

 
 

─────── ─────── 

 
 

953,798 1,317,801 

 لعامل:االتغيرات في رأس المال 
 

  

 مخزون  
 

2,334 33 

 موجودات عقود   
 

(335,367) (129,221) 

 مطلوبات عقود   
 

(3,463) (2,522) 

   أخرىمدينون وموجودات   
 

502,814 (29,794) 

 أخرىبات ن ومطلووائند  
 

(171,204) (279,340) 

 
 

─────── ─────── 

 التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 
 948,912 876,957 

 للموظفين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة
 

(83,609) (9,931) 

 
 

─────── ─────── 

 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
 865,303 867,026 

 
 ─────── ─────── 

 ار  أنشطة االستثم 
 

  

 إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات 
                  - (2,558) 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات   من بيع تمتحصال
 

                 - 24,425 

  ماريةتصفية ودائع استثمتحصالت من 
                  - 200,000 

 تلم مس ودائع استثماريةمن ربح 
 

18,834 41,878 

 
 

─────── ─────── 

 ستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة اال
 18,834 263,745 

 
 

─────── ─────── 

 أنشطة التمويل  
 

  

 صافي الحركة في دائني مرابحة 
 

(1,530,113) (798,934) 

 تكاليف تمويل مدفوعة
 

(73,396) (106,475) 

 رأجيمطلوبات التسداد 
 

(758,334)                  - 

- 
 

─────── ─────── 

   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
 (2,361,843) (905,409) 

 
 ─────── ─────── 

 في النقد والنقد المعادل   الزيادة ( النقص) صافي 
 

(1,477,706) 225,362 

 6,394,567 8,343,850 7 السنةالنقد والنقد المعادل في بداية 
  ─────── ─────── 

 6,619,929 6,866,144 7 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 
  ═══════ ═══════ 



 ة التابعشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها 
 

 غير مدققة( )المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكات حول المعلومإيضاح 
 2021 يناير 31 يفوللفترة المنتهية  كما في

 

 

7 

 

 معلومات حول الشركة  1
 

"(  األملشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةبإصدار تم التصريح 

 وفقاً لقرار أعضاء مجلس 2021 يناير 31المنتهية في  أشهرثالثة اللفترة "المجموعة"(  ا معاً بـمر إليهابعة )يشا الت كاتها وشر

 .2021 مارس 10بتاريخ  األمالشركة  إدارة
  

ج وتم إدرا 1993أغسطس  15 بتاريخالكويت  دولة هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تسجيلها وتأسيسها في األمة لشركإن ا

  الكبرى"(، وهو بنك األمتابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"الشركة  األمالشركة إن الكويت. ة رصبوي ف أسهمها 

 الكويت.  بورصةالكويت وأسهمه مدرجة في  دولة  سالمي مسجل فيإ
 

القيام  األمكة ية للشرالعقار نشطة. تتضمن األها وخارج  الكويتدولة العقارية داخل  نشطةبممارسة األ األمالشركة لع تضط

المشاريع العقارية والتجارية يذ فنتإلقامة المباني و عقودًا األمالشركة  تنفذلعقارات. لصيانة الو دارةاإلالمقاوالت و مالعأ ب

والمعادن الثمينة،  والاألمالحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل  أعمالبة والقيام والسكنية والصناعية والمشاريع السياحي

 قوال عن طرياألممواد البناء، وكذلك استغالل فوائض توفير و كانيكية والكهربائيةر المييالغا صيانة قطع باإلضافة إلى

تدار عن طريق مدراء متخصصين سواء داخل  تي لاسهم األعقارات و السهم ومحافظ األفي االستثمارات في  مباشرة استثمارها 

 ة. ميالوفقاً ألحكام الشريعة اإلس نشطة األ كافة ممارسة تميالكويت أو خارجها. دولة 
 

 ، الكويت. والثالث األول والثاني ينالميزان رادوأ المسجل في شارع عبد هللا المبارك، برج اإلنماء، األميقع مكتب الشركة 
 

  ،األمي الشركة لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية لمساهم، المالية المرحلية المكثفة المجمعةمعلومات كما في تاريخ ال

 . 2020 ربأكتو 31للسنة المنتهية في  المجمعةالبيانات المالية  باعتماد األمكة الشرمساهمو  لم يقم وبالتالي
 

 الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.  مبالغتم تعديل بعض  
  

 أساس اإلعداد   2
 

وفقاً لمعيار  2021 نايري 31المنتهية في  أشهرثالثة الجموعة لفترة ملعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لم إت

  ."التقرير المالي المرحلي" 34المحاسبة الدولي 
 

الموجودات العقارات االستثمارية وباستثناء ريخية التكلفة التا  على أساستم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

مة العادلة من خالل والموجودات المالية المدرجة بالقي خرىأللة االشام يراداتاإل العادلة من خالل المالية المدرجة بالقيمة

 وفقاً للقيمة العادلة.التي يتم قياسها  رئالخسا  رباح أواأل
 

 .األم المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيًضا العملة الرئيسية للشركة تم عرض المعلومات المالية
 

المجمعة  مالية لابيانات المات واإلفصاحات الالزمة في افة المعلوة المكثفة المجمعة ال تتضمن كرحليإن المعلومات المالية الم

الية وينبغي االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية  وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الم تي تم إعدادها السنوية ال

لتعديالت التي تتكون من  أنه قد تم إدراج كافة ا األم ة الشرك إدارةى . وتر2020أكتوبر  31ة للسنة المنتهية في عوللمجم

 ت العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل.  حقاقا تساال
 

لية التي يمكن توقعها للسنة الما  ال تعبر بالضرورة عن النتائج 2021 يناير 31المنتهية في  أشهرثالثة اللفترة إن نتائج التشغيل 

ت المالية المجمعة البيانا  ىيرجى الرجوع إلمزيد من المعلومات، ال الطالع على. ل2021أكتوبر  31 ي فيالتي تنته

 . 2020أكتوبر  31المتعلقة بها للسنة المنتهية في  واإلفصاحات
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية           3
 

 عة مجموال  المطبقة منالجديدة ت والتعديال  والتفسيرات  المعايير 

، باستثناء البنود الموضحة  لية السابقةالما بالسنة  ةالخاصالمتبعة مماثلة لتلك  با ستح ية المطبقة وطرق االإن السياسات المحاسب

 .بعد رسلم ي ولكن ردا صي معيار أو تفسير أو تعديل أل المبكر المجموعة بالتطبيقأدناه. لم تقم 
 

ية ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحل إال إنه، 2020 سنةة في ل مرد من التعديالت والتفسيرات ألويدعال تسري

 لمجموعة. المجمعة ل ةفالمكث
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية          3
 

 )تتمة(  المجموعة المطبقة من الجديدة والتفسيرات والتعديالت  المعايير 
 

 2018مارس   29صادر في لاية رير المال تقا ال عدادإل هيمي افالمطار اإل

ن معيار. إ أيفي لواردة ت االمتطلبا  لمفاهيم أوالواردة فيه ا ميها لمفا مني يتجاوز أ والا معيارً  مفاهيميلاإلطار ا ليمثال 

ين على اإلعداد لقائمعدة اا سممعايير، ولة الدولية في إعداد اسبحا ر الماييمع المفاهيمي هو مساعدة مجلسن اإلطار الغرض م

يير المعا لى فهم ع طرافألا ع جمية عدسا ساري، وكذلك لم معيار  هناك أي ال يكون  ىتة متسقة متطوير سياسات محاسبيعلى 

   .يرها تفسو
 

 موجوداتمعايير االعتراف بالة ومحدث تعريفات ض المفاهيم الجديدة، ويقدمتمت مراجعته بعي لذمي اطار المفاهييتضمن اإل

  ةفالمعلومات المالية المرحلية المكثلى عير تأثأي  ديالتع تال لم يكن لهذه  م الهامة. فاهيض المبعح كما يوضطلوبات والم

     .ةعمجمولل المجمعة
 

 تعريف األعمال  : 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

من األنشطة  كاملة تمة مجموعيف أية صنت تم ه لكي يأن مالاألع دمج 3الية الم للتقاريردولي ار اليوضح التعديل على المعي

قدرة الحصول على  حققهرية تجتمعان معاً لتوج أدنى مدخالت وإجراءات عمال، ال بد وأن تتضمن كحد الموجودات كأ و

ت لمدخالت واإلجراءااافة على كمل تشأن ت  دون تحققذلك، أوضح التعديل أن األعمال قد ت إلىالمخرجات. باإلضافة 

 ةعمجمولل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتأثير على ذه التعديالت لم يكن له رجات.المخ  إلىوصول طلوبة للملا

 بإبرام أي عمليات لدمج األعمال. مجموعةام النها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة قيلكو
 

ريخ أول تطبيق، لن يكون  ي أو بعد تا التي تقع ف خرىاألداث األح  و أنظراً ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت 

 . لمجموعةل رحلية المكثفة المجمعةملالمعلومات المالية ا تأثير علىي ألتعديالت لهذه ا
 

 تعريف المعلومات الجوهرية  :8اسبة الدولي  المح معيار و  1محاسبة الدولي تعديالت على معيار ال
ذفها أو عدم ن ح كا  حالة إذا ة فيوهريت تعتبر ج ن "المعلوما الذي يبين أ داً للمعلومات الجوهريةجدي عريفاً لتعديالت تتقدم هذه ا

ألساسيون  مون امستخدات التي يتخذها الة أن يؤثر على القراررة معقولوقع بصومن المتفائها أو إخ  ا حة التعبير عنهص

 ير".اد التقارمحددة إلعد مالية عن جهة الية بما يقدم معلومات الم تتلك البيانا  إلىم استنادا ات الغرض العا للبيانات المالية ذ
 

 خرىت األالندماج مع المعلوما ية أو با ورة فردسواء بصلومات م المعج ح مد على طبيعة وهرية تعتالجو أن التتوضح التعدي

 ورة معقولة أن يؤثر علىبصع قوالمتذا كان من ت جوهريا إمالية. ويكون عدم صحة التعبير عن المعلوماات اللبيانفي سياق ا

ت المالية المرحلية المكثفة لوما عمالتأثير على ي أ تالتعديال ه هذلكن لم ييون. ساسن األالمستخدمولتي يتخذها القرارات ا

 .في المستقبل على المجموعة أثيرأي ت ا المتوقع أن يكون له وليس من، المجمعة
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد         4
 

 . موعةة للمج المجمعالمرحلية المكثفة المالية المعلومات صدار إحتى تاريخ  يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد  ا مفي
 

 3رير المالية لتقالي لعيار الدو تعديالت على الم –رجعية إلى اإلطار المفاهيمي ارة مشإ

إشارة  –ل دمج األعما  3مالية للتقارير الالدولي  راعلى المعي تعديالت 2020ة في مايو المحاسبة الدولي ييرمعا مجلس أصدر 
ارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات ال اإلشدبتهو اس عديالت ذه التالغرض من هإن . مفاهيميمرجعية إلى اإلطار ال

دون أن يطرأ  2018الصادر في مارس  لتقارير الماليةر المفاهيمي لاإلطا  ية إلىبإشارة مرجع 1989سنة  ر فيلصادالمالية ا

 لقة به. علبات المتفي المتط يير ملحوظأي تغ
 

لتجنب  3 بالمعيار الدولي للتقارير الماليةالواردة  فاالعترا ئ دمن مبا عفاًء ولية إكما أضاف مجلس معايير المحاسبة الد

تي تندرج حتملة الات الممطلوبلازامات ولتطبيق" والناتجة عن االلتليوم الثاني لالل "اتملة خ رباح أو الخسائر المحر األإصدا

الضرائب، في حالة  21 المالية ريللتقاردولية يير التفسيرات المعا  أو تفسير لجنة 37اسبة الدولي معيار المح ضمن نطاق 

 تكبدها بصورة منفصلة.
 

لتقارير المالية لي لوديار الالحالية الواردة ضمن المع ضيح اإلرشاداتلية توة الدور مجلس معايير المحاسب، قرلوقتوفي نفس ا

 ات المالية.البيان رضعوإعداد  إطار ة إلىاستبدال اإلشارة المرجعيلة والتي لن تتأثر بحتمودات المة بالموج المتعلق 3
 

تنطبق و 2022 يناير 1بعد  في أو السنوية التي تبدأ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتسري التعديالت على فترات 

  بلي.قتأثر مسب
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 )تتمة( بعد    معايير صادرة ولكن لم تسر        4
 

 )تتمة(   3رير المالية لتقالي للدو ر ااي عتعديالت على الم –رجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة م

 .ةمجموعال ي علىمادوقع أن يكون للتعديالت تأثير تمال ليس من
 

 16ي ار المحاسبة الدولى معيعلت الديتع –ود مقصلاصالت قبل االستخدام تحلمعدات: الموات نشآممتلكات والم لا

  ات والمنشآتلكالممت 16الدولي  ةار المحاسبيعتعديالت على م 2020لية في مايو اسبة الدودر مجلس معايير المحأص

نود الممتلكات  يع بخصم أي متحصالت من بالمنشآت من  ع، والتي تمنستخدام المقصودالمتحصالت قبل اال - تادعلموا

  علة الوصول بذلك األصل إلى الموقذلك في حا والمنشآت والمعدات وت متلكا ي بند من بنود المألفة تكن م اتوالمعد شآتنموال

المتحصالت من  ةشأ نملا. بدالً من ذلك، تسجل دارةدة من قبل اإلالمقصو ةقيطربالاهزا للتشغيل الضرورية ألن يكون ج والحالة 

 الخسائر. ح أوربا األ نلبنود ضمك التالبنود وتكاليف إنتاج بيع مثل هذه 
 

وال بد من   2022يناير  1دأ في أو بعد التي تب ة يالسنو المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةعلى فترات  لتعديليسري ا

ي حالة ف ةروضاية أقرب فترة معبدد بع تاحة لالستخدام في أوات الموالمعدمتلكات والمنشآت ملا نودى بعي علثر رج تطبيقه بأ 

   ول مرة.بتطبيق التعديل أل ةنشأ ملاام قي
 

 . ةعومجملا على اً يماد اً يرديالت تأثيكون للتع أنع توقالم ليس من
 

ف  االعتراإلغاء  %" في حالة 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –ة المالي  دوات ألا 9 ة المالي للتقارير دولي لا  المعيار

 بالمطلوبات المالية 

، أصدر مجلس معايير المالية رة للتقاريير الدوليمعايلداد اعإة عملي على 2020-2018لسنوات ة لنويكجزء من التحسينات الس

 لمنشأةالتي تدرجها التعديل توضيحات حول الرسوم ايتضمن  . 9 يةالمالمعيار الدولي للتقارير عديالً على الت المحاسبة الدولي

ام وط االلتزن شرهرية عوج ة د أو المعدل بصورديالي الج المام دى اختالف شروط االلتزضمن التقييم الذي تجريه حول م

الرسوم   لةً علىشتمم  رضقلممة فيما بين المقترض واددة أو المستلس مفقط تلك المبالغ الألصلي. تشمل هذه الرسوم ا المالي

مطلوبات اليل على تعدال هذا المنشأةخر. تطبق األالطرف المقرض نيابةً عن أو رض لمقتإما من قبل االمسددة أو المستلمة 

 ةالمنشأ السنوية التي تقوم فيها  المجمعة  ةلومات المالية المرحلية المكثفالمعفترة اية دبد تبادلة في أو بعالم دلة أوعمال المالية

 ة.بتطبيق التعديل ألول مر
 

مع السماح   2022ير ينا  1أو بعد  في التي تبدأ نويةالس حلية المكثفة المجمعةلمالية المرالمعلومات اات فتر لىع ديليسري التع

المعلومات  ترة فداية بفي أو بعد ادلة المتب و أدلة لمعية الا لمات اوبلعلى المط التعديالت جموعة مالق لتطبيق المبكر. ستطببا 

 مرة.بتطبيق التعديل ألول  ةنشأ ملا ي تقوم فيها ية التالسنو المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 . مجموعةالعلى  اً يماد اً عديالت تأثيرتكون للن يع أتوقمال ليس من
 

 ربحية السهم األساسية والمخففة   5
 

الفترة )باستثناء على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  الفترةح رب بقسمة اسية سيتم احتساب ربحية السهم األ

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  لىع فترةلاربح  بقسمةالسهم المخففة  ساب ربحية. يتم احت(أسهم الخزينة

حويل كافة األسهم العادية  عند تم العادية التي قد يتم إصدارها جح لعدد األسهرمزائداً المتوسط ال الفترة )باستثناء أسهم الخزينة(

 . خزينةأو أسهم  خففةأسهم م أي األملم يكن لدى الشركة ، يناير 31ة. كما في المحتملة المخففة إلى أسهم عادي
 

 
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 يناير  31

      2021 2020 
   

 281,208 291,904 (يتربح الفترة )دينار كوي
 ──────── ──────── 

 450,534,680 450,534,680 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 

──────── ──────── 

  فلس  0.62   فلس 0.65 مخففة سية والالسهم األسا ربحية 

 

════════ ════════ 
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 مارية رات استثقاع 6
  )مدققة(   

 

   يناير 31
2021 

 أكتوبر   31
2020 

   يناير  31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 42,443,004 42,443,004 41,138,050 كما في بداية الفترة / السنة

      -      -      - السنة /الفترةخالل  مستبعدات

      - (1,304,954)      - مالتقيية من محقق خسائر غير
 ──────── ──────── ──────── 

 41,138,050 41,138,050 42,443,004 
 ════════ ════════ ════════ 
 

المهنيين كما في   مستقلينال اتتقييم العقار راءخب اثنين من  أجراه تقييملى إ استنادًاارية االستثمتم تحديد القيمة العادلة للعقارات 

 :الطرق التالية خبيريناستخدم كال ال ات.قارعلاتقييم هذا النوع من  فيالمتخصصين و ،2020أكتوبر  31
 

  للعقار؛الكاملة  السعة بافتراض يراداتاإلرسملة  طريقةتم تقييم بعض العقارات المطورة باستخدام 

  لخصائص لى المعامالت األخيرة للعقارات ذات اإ استنادًاالسوق  طريقةباستخدام  رىخ األورة المطالعقارات تم تقييم

 المجموعة؛ عقاراتصة بالخا لتلك نيلماثوالموقع الم
 

لى من شأنها أن تؤثر عاث أو ظروف  ال توجد أحد .11 إيضاحطرق التقييم المذكورة أعاله بالتفصيل في حول  شرح إدراجتم ي

 .معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةي تاريخ الف ات االستثماريةرلعقاة لالقيمة العادل
  

  12,232,000مبلغ دينار كويتي و 16,820,000بمبلغ  دفترية ةقيمبارية العقارات االستثم رهن تم  ،2021 يناير 31كما في 

:  2020 يناير 31وي كويت دينار 12,232,000مبلغ يتي ودينار كو 16,820,000: 2020 أكتوبر 31دينار كويتي )

 إيضاح)الكبرى  األمالشركة  إلى بحةرام دائنيكضمان مقابل كويتي( دينار  12,520,000مبلغ ودينار كويتي  17,236,000

  ى التوالي.( والمؤسسات المالية المحلية عل8
 

 المعادل  النقد والنقد         7
 

ت النقدية المرحلي المكثف المجمع بالبنود ذات الصلة في بيان المركز دفقا الت ندل المدرج في بيالنقد والنقد المعا ابقة اتم مطي

 مع كما يلي:ج مالمالي المرحلي المكثف ال
 

  
 )مدققة( 

 

 

   يناير 31
2021 

 أكتوبر   31
2020 

   يناير  31
2020 

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي 
    

  5,603,616  6,903,616 6,853,616 ائع استثماريةدو

  1,596,049  2,046,511 686,331 أرصدة لدى البنوك ونقد

 

──────── ──────── ──────── 

 

7,539,947 8,950,127 7,199,665 

    ناقصاً:

      - - ثالثة أشهر ألكثر منصلية أودائع استثمارية ذات فترات استحقاق 

 (579,736) (606,277) (673,803) (رىأخ لوبات ن ومطورجة ضمن دائنوفة لدى البنوك )مدشمكت حسابا 

 
──────── ──────── ──────── 

 6,619,929 8,343,850 6,866,144 ترة/ السنةفلالنقد والنقد المعادل في نهاية ا
 ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(   معادلالنقد والنقد ال        7
 

  989,262: 2020أكتوبر  31) دينار كويتي 128,579 مبلغلدى البنوك والنقد  رصدةمن األ، تتض2021 يناير 31في ا كم

 إيضاحالكبرى ) األميمثل مبالغ محتفظ بها لدى الشركة  ، الذي(كويتي ناريد 1,066,740: 2020 يناير 31، ودينار كويتي

8.)   
 

دينار  6,903,616 : 2020أكتوبر  31دينار كويتي ) 6,853,616 مبلغرية تثما الودائع االسضمن ، تت2021 يناير 31في  كما 

 (. 8 إيضاحالكبرى ) األمالشركة  ىدلمحتفظ بها مبالغ   لذي يمثلا، (دينار كويتي  5,303,616: 2020 يناير 31و كويتي
 

دينار  24: 2020أكتوبر  31دينار كويتي ) 65,820 مبلغ، تتضمن الحسابات المكشوفة لدى البنوك 2021 يناير 31كما في 

 (. 8 إيضاح) الكبرى األمالشركة  سحوبة منم مبالغ  الذي يمثل، (تير كويدينا   139: 2020 يناير 31و كويتي
 

 ذات عالقة   فمعامالت مع أطرا 8
 

لمجموعة  التنفيذيين با  والمسئولين دارةمع المساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلالمعامالت تلك تمثل هذه 

 سيطرة أو تأثير ليها سون عيمار التي أو المالكين الرئيسيين لها  لونيمثي تلات األولى والشركتهم من الدرجة اعائال وأفراد

هذه المعامالت من  تسعير وشروط  ي. يتم الموافقة على سياساتادعال عمالالمجموعة ضمن سياق األ ا يهرج تالتي ، وملموس

 .األمالشركة  إدارةقبل مجلس 
 

 هي كما يلي:ة المجمعة المرحلية المكثففي المعلومات المالية  ةج مدرلااف ذات عالقة األطرلدى  رصدةواأل تإن المعامال
 

 :المجمع فثبيان الدخل المرحلي المك
 

 يناير 31الثالثة األشهر المنتهية في  

 
   أخرى أطراف 

 ذات عالقة 
 الشركة  

 الكبرى األم
 اإلجمالي

2021 

 اإلجمالي 
2020 

 يتي دينار كو دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك 

     

 891,432 859,415 859,415     - من خدمات مقدمة   إيرادات

 38,272 18,834 18,834                - ربح من ودائع استثمارية

 40 20,937 - 20,937 تكلفة خدمات مقدمة  

 13,998 2,719 - 2,719 تكلفة انشاءات

     - (14,552) - (14,552) عمومية وإداريةروفات مص

 (41,634) (11,253) (11,253)               - ابحةلدائني مر تكاليف تمويل
 

من  تحقيقها ( تم دينار كويتي 52,747: 2020يناير  31دينار كويتي ) 45,679قدمة مبلغ مدمات الخ لمن ا يراداتتتضمن اإل

   .(15 إيضاح) انةاألمالوكالة و أنشطة
 

 
 الشركة  

 الكبرى األم

 يناير   31
2021 

 (  )مدققة
 أكتوبر   31

2020 
 يناير   31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     : علمكثف المجم حلي ا مركز المالي المرلبيان ا 

)مدرجة ضمن   عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات 

 438,326 394,398 398,687 398,687 ( أخرى وموجودات   ين مدين

 5,303,616 6,903,616 6,853,616 6,853,616 (7 إيضاحاستثمارية )ودائع 

   1,066,740 989,262 128,579 128,579 (7 إيضاح) نقدأرصدة لدى البنوك و

 2,015,916 982,451 325,627 325,627 ئنو مرابحةدا

  ينحسابات مكشوفة لدى البنوك )مدرجة ضمن دائن

 139 24 65,820 65,820 (7 إيضاح( )أخرىومطلوبات 
 

 عقاراتبعض ال لمقاببضمان ة كفولالكبرى م األمإلى الشركة المستحقة المرابحة  يئندا ، فإن2021 يناير 31كما في 

 يناير 31ودينار كويتي  16,820,000: 2020أكتوبر  31ر كويتي )دينا  16,820,000 قدرها  دفتريةقيمة بتثمارية ساال

 (. 6 إيضاح( على التوالي )ر كويتيدينا  17,236,000: 2020
 

 الطلب.  دعن قبضذات عالقة ال تحمل فائدة وتستحق ال أطرافإن المبالغ المستحقة من 



 ة التابعشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها 
 

 غير مدققة( )المجمعة  ثفةات المالية المرحلية المكات حول المعلومإيضاح 
 2021 يناير 31 يفوللفترة المنتهية  كما في
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 تمة( )ت ت عالقة الت مع أطراف ذااممع 8
 

  2,984,094 مبلغدينار كويتي و 2,500,000مبلغ ب 2021 يناير 31لدى البنوك كما في  رصدةتثمارية واألإن الودائع االس

: 2020 يناير 31، ودينار كويتي 4,016,354ومبلغ دينار كويتي،  2,500,000: 2020أكتوبر  31دينار كويتي )

انة المحتفظ بها لدى األم بصفة موجوداتاللق بتتع التواليعلى  دينار كويتي( 3,378,272ومبلغ  ييتدينار كو 2,500,000

 .  (15 إيضاح) الكبرى األمالشركة 
 

 

 أشهر المنتهية في   ثةالثال

 يناير  31

 2021 2020 

 دينار كويتي  ينار كويتيد 

   العليا: دارةاإل وموظف فأةمكا 

 95,158 78,099 لج ألقصيرة ا أخرىرواتب ومزايا 

 8,261 6,072 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ──────── ──────── 

 84,171 103,419 
 ════════ ════════ 
 

   محتملةمطلوبات  9
 

سياق األعمال خطابات ضمان صادرة ضمن  تمثل محتملة مطلوباتلدى المجموعة كان ، 2021 يناير 31ا في كم (أ)

: 2020 يناير 31ينار كويتي ود 17,500,344 :2020 كتوبرأ 31ي )ر كويتنا يد 17,490,094بمبلغ  العادي

 مطلوبات مادية.  أي  نشأ عنها يلمتوقع أن (، وليس من اينار كويتيد 17,534,282
 

 يناير 31ودينار كويتي  11,729,335: 2020أكتوبر  31)كويتي  دينار 11,729,335بمبلغ  اتضمانال خطابيتعلق  (ب )

لم توافق الشركة التي دينار كويتي،  97,110,242مة متأخرة بقي بمشروعات، (يتينار كودي 11,739,835: 2020

 .ها على مد فترة تسليم األم
 

التزامات أن تنشأ  األمالشركة  دارةإالباطن وال تتوقع  ن من مرفوعة من قبل مقاولي دعاوى قضائية األمالشركة  تواجه ( ج)

 دعاوي القضائيةصيل حول المزيد من التفا الطالع على الل 13 احيضإ يرجى الرجوع إلى. دعاويمحتملة من هذه ال

 .الجوهرية
 

 معلومات القطاعات  10
 

مجاالت   إدارةبهدف ا مهاستناداً إلى المنتجات والخدمات التي تقد الأعمإلى وحدات  م تنظيم المجموعة، يتدارةغراض اإلأل

إعداد تقارير حولها على  جبل يقطاعات تشغي ةأربع ةلمجموعا القطاعات، لدى حولالتقارير  وإلعدادالمختلفة.  عمالاأل

 النحو التالي: 
 

 ذ عقود إنشاء المباني.فيتن: إنشائيةيع مشار
 

 . للغير لعقاراتا إدارةن واألموتقديم خدمات  لبناءا لكهربائية وموادة قطع الغيار الميكانيكية واصيانالقيام ب خدمات:تقديم 
 

 .  قارات للغيربالمجموعة وتأجير العلخاصة ا العقارات إدارةعقارات: 
 

 .   والعقارات ستثمار في أسهم الشركات المحلية واألجنبيةاالكتتاب واال: اتاستثمار
 

 .ا حولهعداد تقارير إ جبالتي يلمذكورة أعاله ا عات التشغيلية بحيث تمثل القطاعات التشغيليةالقطا لم يتم تجميع 
 

الموارد وتقييم األداء.   توزيعارات حول تخاذ القرفصلة البصورة من ها أعمالل لوحدات تشغيالج نتائ األمالشركة  إدارةتراقب 

المعلومات المالية  ي ف الخسائر رباح أواألمع  يتوافقويقاس بشكل  الخسائر رباح أواأليتم تقييم أداء القطاع استناداً إلى 

 . المرحلية المكثفة المجمعة
 

عتها بشكل منتظم من قبل ية التي يتم مراج اإلدارية الداخل لة إلى معلومات رفع التقاريرسج الم اتالقطاعخسائر  أرباح أوستند ت

 المجموعة.  ائرخس أرباح أوبأدائه وتتم مطابقته لقطاع وتقييم اتخاذ القرارات بهدف توزيع الموارد على ا عن مسئولال
 

اعات. تتكون  معامالت جوهرية فيما بين القط جراء أي تم إي لم  2020 يناير 31و 2021 يناير 31في  تينالمنتهي تينخالل الفتر

 شغيل المتعلقة مباشرةً بالقطاع. موجودات ومطلوبات التمن  اتطاعدات ومطلوبات القموجو



 

 ة تابعالشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها 
 

 )غير مدققة( ة المكثفة المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحليإيضاح 
 2021 يناير 31 وللفترة المنتهية في يكما ف
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 ومات القطاعات )تتمة( معل 10
 

 هي كما يلي: يناير 31المنتهية في  أشهرثالثة اللفترة كما في و تا عالقطا إن معلومات 
 

 

 مشاريع 
 ائيةنشإ

 قديمت
 المجموع غير موزعة  استثمارات  عقارات  تخدما

 دينار كويتي  ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

       2021  يناير   31المنتهية في   أشهر ثالثة  ال 

 2,872,276 77,212 18,834 500,834 1,936,566 338,830 القطاعات  ت دا إيرا
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 (2,545,700) (280,269) (178,634) (102,133) (1,555,706) (428,958) إدارية ية وتشغيل مصروفات

 (34,672) (26,074) (32) - (7,962) (604) هالكاست

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

 (2,580,372) (306,343) (178,666) (102,133) (1,563,668) (429,562) اعاتقطتكاليف ال

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

 291,904 (229,131) (159,832) 398,701 372,898 (90,732) )خسارة( ربح الفترة

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

       2021 ير ينا  31كما في  

 72,399,562 478,832 14,739,734 35,255,298 10,006,340 11,919,358 وجودات لم ا
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 28,446,463 2,611,880 8,272,558 1,267,512 6,444,007 9,850,506 المطلوبات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 - - - - - - رأسمالية  زامات والتمصروفات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 قديمت
 المجموع  عة غير موز استثمارات   عقارات  ت خدما

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

       2020أكتوبر  31 كما في
 74,440,442 1,029,926 15,556,555 35,576,256 9,367,986 12,909,719 ات الموجود

 

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

 30,779,247 2,789,408  9,417,149  1,664,301  6,920,510  9,987,879 بات المطلو
 

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

  2,558  2,558 - -         - - رأسمالية  والتزامات مصروفات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 

 ة تابعالشركة اإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها 
 

 )غير مدققة( ة المكثفة المجمعة ات حول المعلومات المالية المرحليإيضاح 
 2021 يناير 31 وللفترة المنتهية في يكما ف
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 )تتمة(   معلومات القطاعات  10
 

 

 مشاريع 
 إنشائية 

 قديمت
 المجموع  غير موزعة  استثمارات   ات عقار  ت خدما

 دينار كويتي   ويتي ينار كد دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  

       2020  يناير  31أشهر المنتهية في ثالثة ال

 2,965,519  33,330   48,039  599,141  2,153,265  131,744 القطاعات  إيرادات 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
       

 (2,112,123) (520,803) (173,169) (55,638) (1,171,996) (190,517) إدارية ية ومصروفات تشغيل 

 (572,188) (131,651) (711)      - (437,825) (2,001) استهالك 
   ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (2,684,311) (652,454) (173,880) (55,638) (1,609,821) (192,518) يف القطاعات تكال
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 281,208 (619,124) (125,841)  543,503 543,444 (60,774)   الفترة  ربح  )خسارة( 

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

       2020 يناير  31كما في  

 78,358,156 1,043,426  17,398,967  35,944,899  12,174,742  11,796,122 لموجودات  ا
 

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

 33,136,053 2,804,023  10,042,068  2,001,430  8,761,618  9,526,914 المطلوبات  
 

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

 2,558      -      - 2,558      -      - رأسمالية  والتزامات مصروفات  
 

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

  



 تابعة لاإلنماء العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتها شركة ا
 

 )غير مدققة( ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 
 2021 يناير 31 وللفترة المنتهية في ا فيكم
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 القيمة العادلة  قياس  11
 

وق في  المشاركين في الس ين ب ويل التزام في معاملة منظمةأو المدفوع لتح السعر المستلم لقاء بيع أصل  هي القيمة العادلةإن 

 تاريخ القياس.
 

 لقيمة العادلة الجدول الهرمي ل

حسب   للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة واإلفصاح عنها لي لتحديد القيمة العادلة ي التاعة الجدول الهرمتستخدم المجمو

 أسلوب التقييم: 

 ؛المطابقةالمطلوبات  موجودات أو للة شطالمعدلة( في األسواق الن ر المعلنة )غير: األسعا 1المستوى  

قياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر أو  ل ية أهمثل دخالت والذي يم: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من الم2المستوى 

 غير مباشر؛ و

 لحوًظا.م لةادقياس القيمة العأهمية لل خالت والذي يمثال يكون بها أقل مستوى من المد : أساليب تقييم3المستوى 
 

 :العادلة القيمةلقياس جدول الهرمي حسب مستوى ال بالقيمة العادلة درجةالملموجودات ل تحليلوضح الجدول التالي ي
 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     2021 يناير 31كما في 

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - عقارات استثمارية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,757     -     - 1,757 راح أو الخسائاألرب

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,111,587 1,111,587     -     - خرىالشاملة األ يراداتاإل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,757 6,025,050 36,224,587 42,251,394 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

     )مدققة(   2020ر أكتوب 31ما في ك

 41,138,050 35,113,000 6,025,050     - عقارات استثمارية

خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من

 1,837     -     - 1,837 باح أو الخسائراألر

جودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل مو

 1,111,587 1,111,587     -     - خرىالشاملة األ يراداتاإل
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,837 6,025,050 36,224,587 42,251,474 
 

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

      2020 يناير 31كما في 

 42,443,004 35,796,000 6,647,004     - ةيعقارات استثمار

 اللموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ 

 2,929     -     - 2,929 باح أو الخسائراألر

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 خرىالشاملة األ يراداتاإل
 

-     
 

-     
 

1,993,508 
 

1,993,508 
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 
2,929 6,647,004 37,789,508 44,439,441 

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

 

أي تحويالت بين  يتم إجراء، لم 2020 يناير 31و 2020أكتوبر  31و 2021 يناير 31السنة المنتهية في  /اتالفترخالل 

 .لةمة العادالقي قياسمن  3و 2و 1يات تومسال
 



 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة اإلنماء العقارية 
 

 )غير مدققة( رحلية المكثفة المجمعة المالية المات ات حول المعلومإيضاح 
 2021 يناير 31 ة المنتهية فيوللفتر ا فيمك
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 ة العادلة )تتمة( يمقياس الق       11
 

 )تتمة(  لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل

 بالقيمة العادلة: والمسجلة  3المستوى  ضمن موجوداتلة لتاميالمبالغ االفتتاحية والخ يوضح الجدول التالي مطابقة 
 

 

   كما في

   السنة بداية

صافي الخسائر  
مسجلة في بيان  ال

ي  حل المر الدخل
 المجمع   المكثف

صافي الخسائر  
جلة في بيان  مسال

الشامل   الدخل
  حلي المكثف المر

 المجمع 

صافي المشتريات  
ويالت  والتح

ات  والمبيع
 والتسويات 

 في  كما 
 الفترة نهاية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     2021 ير ينا 31
 

 35,113,000     -     -     - 35,113,000 عقارات استثمارية

 1,111,587     -     -     - 1,111,587  خرىالشاملة األ يراداتمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل يةموجودات مال

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

 36,224,587 -     -     -     36,224,587 

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

 

 

   في

   السنةبداية 

صافي الخسائر  
المسجلة في بيان  

 مع مج ال الدخل

صافي الخسائر  
المسجلة في بيان  

الشامل   الدخل
 المجمع 

صافي المشتريات  
ويالت  والتح

لمبيعات  وا
 والتسويات 

 في  
 لسنة انهاية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     )مدققة(  2020أكتوبر  31

 

 35,113,000     -      - (683,000) 35,796,000 عقارات استثمارية

 1,111,587 (95,644) (786,277)      - 1,993,508 خرىشاملة األال يراداتموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 

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

 

37,789,508 (683,000) (786,277) (95,644) 36,224,587 

 

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

 

 

   
 



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعة ة ششركة اإلنماء العقاري
 

 )غير مدققة( مجمعة علومات المالية المرحلية المكثفة الات حول المإيضاح 
 2021 يرينا  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 ادلة )تتمة( قياس القيمة الع        11
 

 )تتمة(  لقيمة العادلةالجدول الهرمي ل

 
 في  كما 
   السنة بداية

صافي الخسائر  
المسجلة في بيان  
الدخل المرحلي  

 جمع الم  المكثف

صافي المشتريات  
الت  تحويوال

والمبيعات  
 والتسويات 

 في  كما 
 الفترة نهاية 

 كويتي   ردينا دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

     2020 يناير 31

 35,796,000     -     - 35,796,000 ت استثماريةعقارا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,993,508     -     - 1,993,508 خرىاملة األالش يراداتاإل

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

37,789,508 -     -     37,789,508 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تقييم الموجودات المالية: في  مة جوهرية غير الملحوظة المستخداصيل المدخالت التف

باستخدام  خرىالشاملة األ يراداتمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإللية موجودات ما كالمصنفة  يتم تقييم األسهم غير المسعرة

ية والسعر إلى القيمة الدفتر طريقة متوسط مضاعفات السوق استنادا إلىدلة يد القيمة العا حدفتراضات لتالمدخالت واالبعض 

 . ضوابط الرقابيةالتسويق وال عفضالخصم لمعدل و للشركات المماثلة
 

 تقييم العقارات االستثمارية: في  المستخدمة   قييمصيل طرق التتفا
 

 العقارات المطورة 
  يراداتض السعة الكاملة للعقار. تستند طريقة رسملة اإلارتفاب يراداترسملة اإلة عقارات بواسطة طريقاليتم تقييم 

أجير الناتجة الت إيراداتسب عن طريق خصم دية السنوية المخصومة من العقار والتي تحتملة التدفقات النقإلى رس

 سوق.  الصم الحالي في لخ بواسطة معدل ا ،ض السعة الكاملة للعقارارتفا سنويا من قبل العقار ب
 

 ارات المماثلة ار السوق النشط للعقلى مقارنة أسعإد طريقة السوق ستنيتم تقييم العقارات باستخدام طريقة السوق. ت

في طبيعة العقار المحدد أو موقعه أو   فرقلمقابل ا تعديلها  بعد ، ةئمتكافم بشروط تجارية والمعامالت السوقية التي تت

 حالته.  
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على ضات تؤثر اتخاذ أحكام وتقديرات وافترا دارةالمجمعة للمجموعة من اإلمرحلية المكثفة اليتطلب إعداد المعلومات المالية 

المحتملة.  طلوباتملة واإلفصاح عن افقرلمت اوالمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحا  يراداتالمبالغ المسجلة لإل

اضطرابات في أعمال الشركات  في حدوث  عالميًا  2020 سنةمنذ أوائل "( المستجد 19-كوفيدكورونا )"ب تفشي فيروس تسب

المجموعة  إدارةمما استدعى قيام  ،من قبل منظمة الصحة العالمية جائحةه كعالنوإالعالم والنشاط االقتصادي على مستوى 

مطبقة على للتقديرات الاسات المحاسبية وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية الهامة عند تطبيق السيا النظر في أحكامه ادةبإع

   .2020 أكتوبر 31في للسنة المنتهية لمجموعة ل نويةالس المجمعة البيانات المالية
 

، التجارية والوضع االقتصاديل على األعما  روسلتأثير الفي من الصعب اآلن التنبؤ بالحجم الكلي والمدة الشاملةوفي حين أنه 

أنه اعتباًرا من تاريخ  إلىومجاالت األعمال لديها وانتهت ة لمجموعاتقييًما للتأثير على كافة عمليات المجموعة  إدارةرت أج 

 ة.سيام والتقديرات الرئيال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحك ،المالية المرحلية المكثفة المجمعةمات المعلوإصدار هذه 
 

تقديرات في المستقبل يمكن أن يؤدي  ث أي تغيير في االفتراضات والومع ذلك وفي ضوء حالة عدم التيقن الحالية، فإن حدو

نظًرا تأثرة في الفترات المستقبلية. ت أو المطلوبات المدفترية للموجوداة الء تعديل جوهري على القيمجراج قد تتطلب إنتائ إلى

ورات ي تقييم التأثير بناًء على التطف دارةالمستقبل، ستستمر اإل فيعدم تيقن  عواملوجود  مع الوضع يتصاعد بسرعة ن أل

 المستقبلية.
 

 المخاطر  إدارة 12.1

 للفترة . 19-كوفيدفيروس  حولالحالية المستجدات طر بناًء على المخا  إدارةت ياسا قبة وإعادة تقييم أهداف وسمراب دارةوم اإلتق

 لماليةبالبيانات االمخاطر مقارنة  إدارة، لم تحدث أي تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات 2021 يناير 31المنتهية في 

 .2020 أكتوبر 31ة كما في المدقق المجمعة



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعة ة ششركة اإلنماء العقاري
 

 )غير مدققة( مجمعة علومات المالية المرحلية المكثفة الات حول المإيضاح 
 2021 يرينا  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(   المخاطر إدارة 12.1
 

 مخاطر االئتمان  12.1.1

ة ث أن موجوداتها الماليحي لفيروسنتيجة تفشي ا بشكل جوهري لمخاطر االئتمانتتعرض ال أنها  إلىنتهت المجموعة ا

لدى . في حين أن النقد واألرصدة ات مدينةمحتجزو ودعقونقد ومدينين تجاريين وموجودات  لدى البنوكأرصدة  تضمنت

انخفاض القيمة  خسائرأن  إلى دارةاإل توصلت، 9لدولي للتقارير المالية ا وفقًا للمعيار يمةالق ضع لمتطلبات انخفاضتخ البنوك

 ذاتأطراف مقابلة  لدى البية حيث إن هذه األرصدة محتفظ بها في الغمادنقد كانت غير وال لدى البنوكألرصدة المحددة على ا

 .العالميةني تما بل وكاالت التصنيف االئمن ق حددةتصنيفات ائتمانية مناسبة م
 

 بشكل رئيسي ت المدينةوالمحتجزاوموجودات العقود  المدينين التجاريينالئتمان من ثر تعرض المجموعة لمخاطر اتأ ي

في الوقت المناسب ومن  التحصيل مان إجراء عمليات ل ضخال مخاطر االئتمان من إدارةبالخصائص الفردية لكل عميل. تتم 

مجموعة. ومع ذلك، قد  التي تتعرض لها الان مخاطر االئتممن بشكل كبير  دح ي، مما مقدًما  عاتدف سداد ب العمالء طالبة الل مخ 

ين وموجودات العقود  جاريالتفيما يتعلق بالمدينين  المسجلةخسائر االئتمان المتوقعة  قيمةزيادة  إلى 19-فيدكوتؤدي تأثيرات 

، الكياإلنفاق االستهض يخفتيات، وملإيقاف العمثل ) 19-كوفيد جائحةل خطيرةت البسبب التأثيرا ،والمحتجزات المدينة

 اتخاذها وتلك التي تتوقعاإلجراءات المتخذة اعتبارها المجموعة في  أخذت(. عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، وغيرها 

 ة.قديالتدفقات النعلى راءات امتيازات التأجير( وتأثير هذه اإلج و وعاتالمدف سدادلتأخيرات في ا ل،ثا )على سبيل الم
 

 مخاطر السيولة  12.1.2

المالية عند استحقاقها ت السداد المرتبطة بمطلوباتها هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاما إن مخاطر السيولة 

 .وال عند سحبها األمواستبدال 
 

 ذلك إعادة ن ويتضم .لضمان الوفاء بالمتطلبات التمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية ارةإد

 قها.وال عند استحقا األمتغذية 

  متوقعةاس التدفقات النقدية الالسيولة الكلي للمجموعة على أسلمركز المتجددة االستمرار في وضع التوقعات. 

 لمعايير الداخليةمقابل افي الموجودات المتداولة صا و  لةمراقبة معدالت السيو. 

 الديونرار في تطبيق برامج تمويل االستم. 
 

 إجراءاتعدة  دارة. اتخذت اإل19-هري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيدع المجموعة حدوث تأثير سلبي جووقتت

ض المصروفات الرأسمالية التقديرية.  يخفتو عويضاتالت ليفتكا ى التدفقات النقدية من خالل اتخاذ تدابير توفير للحفاظ عل

وز قيمته التدفقات النقدية  تتجا عند مبلغ والنقد  األرصدة لدى البنوكى وتالحفاظ على مس إلىمجموعة عالوة على ذلك، تهدف ال

   قعة للمطلوبات المالية.المتوالصادرة 
 

 رات واالفتراضات استخدام التقدي  12.2

   المكثفة المجمعة.الية المرحلية المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات الم ىإلاضاتها وتقديراتها افترتستند المجموعة في 

والتصنيفات ملة در والقوى العا وتوافر المصا  يراداتاإلحالة من عدم التيقن بشأن توقعات  19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

عار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية. ست في أسعار األسهم وأقلبا ذلك، ولكن نتج عنه أيًضا حدوث ت إلىاالئتمانية وما 

مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوث التغيرات في السوق على المدى القريب أو   لىإرات التي تستند قد تخضع التقدي

 .سيطرة المجموعة نطاقة خارج تج النا  الظروف
 

ة المكثفة قديرات في تاريخ المعلومات المالية المرحليتعدم التأكد من ال املعوو المعلومات حول االفتراضات الرئيسية فيما يلي

 :إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات إلىاطر جوهرية تؤدي مخمعة التي ترتبط بالمج 
 

 ومحتجزات مدينةيون وموجودات العقود مدينون تجار
محتجزات الوموجودات العقود وتجاريين المدينين لل قعةاالئتمان المتوائر احتساب خسفي موذج المبسط تستخدم المجموعة الن

ئر االئتمان، ها السابقة بخسا خبرت إلىمن خالل إنشاء مصفوفة مخصصات تستند  ل جوهريويمدينة التي ال تتضمن بند تمال

ات السابقة قد ال  فترف المطبق في التصنيقتصادية. ومع ذلك، فإن اللمدينين والبيئة االلمعدلة مقابل عوامل مستقبلية خاصة با وا

 ة منعلى أنواع مختلف 19-ي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيدلتالمراجعة ليعكس الطرق المختلفة ا إلىيكون مناسبًا وقد يحتاج 

ق يتعلة عن الحكومة فيما باتباع إرشادات محددة صادرأو  سداد المدينين التجاريينفترات د خالل شروط تمدي العمالء )أي من

 (.أخرىمدفوعات أو بتحصيل اإليجار 
 

فردي مع توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي  على أساسجوهرية خاطر بصورة للمالتعرض سوف تستمر المجموعة في تقييم 

عة  مجملمكثفة العلومات المالية المرحلية اتعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات المي اء أإجر ما إذا كان يجبستحدد 

 .الالحقة



 .م.ك.ع. وشركاتها التابعة ة ششركة اإلنماء العقاري
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 حقة األحداث الال 12.3

ج النهائية لهذا الحدث، وبالتالي ال يمكن تحديد التأثير الكلي على مكن معرفة النتائمازالت متداعية وال ي 19-إن تأثيرات كوفيد

ل معقول في مجمعة بشكمالية المرحلية المكثفة اليخ المعلومات الاث والظروف التي نشأت بعد تارحدلألعة بالنسبة مجموال

على المجموعة فور وعند  19-فيدم إدراج تأثير كوعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. سيتتاريخ التصريح بهذه الم

لمصروفات والموجودات  وا يراداتإلل المسجلة مبالغال علىر ة التي تؤثجموعتحديد تقديرات وافتراضات الم عندمعرفته 

 والمطلوبات.
 

   ضائية دعاوي ق       13
 

كويتي إلى أحد نار دي 1,085,931مبلغ المجموعة تؤدي  يقضي بأن االستئنافمحكمة  عن صدر حكم، 2020بر نوفم 24في 

 19في . الباطنول من المقا  هذا إلى نار كويتيدي 121,600مبلغ ب الضمانخطابات  رد افة إلى، باإلضمن الباطن المقاولين

ة المعلومات المالية المرحلي إصدار حتى تاريخ. زلتمييا كمةحم أمام الصادر لى الحكمبالطعن عالمجموعة  قامت, 2021يناير 

   .سداد هذه المبالغالمجموعة ب يلزم التمييز محكمة  عن م نهائيبعد أي حك يصدر لم ،عةالمكثفة المجم
 

  ينار كويتيد 163,159مبلغ ل المجموعة باستحقاق يقضي أول درجة محكمة  عني ابتدائ حكم  صدر ، 2020يسمبر د 13 يف

  الطعن مناقشةب المحكمة قرارحدد تو ةضائيقال طرفي الدعوى قبل من  الطعن على هذا الحكم وتم .أحد المقاولين من الباطن من

  لم يصدر بعد أي حكم ،المجمعةت المالية المرحلية المكثفة لمعلوما ا دارإص تاريخ حتى .2021مارس  15في  حكمها  وإصدار

  .ةالمحكم عن نهائي
 

ضافة باإل دينار كويتي 247,692غ مبل المجموعة  تؤدي بأن يقضي ئنافتسمحكمة اال ن ع حكم  صدر ، 2020ديسمبر  30في 

ة  محكمعن  ادرالص الحكم على ة بالطعنمجموعوقامت ال. أحد المقاولين من الباطن لىإ المبلغ ن % م7 نسبةب فائدة إلى

 حكم نهائيبعد أي  يصدر لم  ، المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة دارإص حتى تاريخ. أمام محكمة التمييز ئنافاالست

 .غهذه المبال بسدادجموعة الم يلزم التمييز حكمةم عن
 

دينار كويتي الى  6,588,572داد المجموع مبلغ وقدره بسها المبدئي ول درجة حكممحكمة ا أصدرت، 2021يناير  26 في

على ج الناتيمكن تحديد التأثير المالي  وال المجمعة، ن حتى تاريخ اصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة مقاول الباط

 قوم المجموعة بالطعن عليه.  تئيا وساخذا في االعتبار أن الحكم المبدئي ليس نها موعة المج 
 

   مية حكو المنحة ل ا       14
 

يتم  ، تينار كويدي 75,105 بمبلغ  يم مالدع على األمالشركة  حصلت ، لية المرحلية المكثفة المجمعةا لمفترة المعلومات اخالل 

وتسجيله اح عن المساعدات الحكومية" صمية واإلفعن المنح الحكو المحاسبة" 20اً لمعيار المحاسبة الدولي فقوه اسبة عنالمح 

 . "ىأخر إيرادات" ضمن لمرحلي المكثف المجمعاالدخل  بيان في
 

 انة األمبصفة  موجودات  15
  

مجموعة بتحصيل . تقوم الأخرىرى وأطراف الكب األمالشركة  يابة عنمحافظ عقارية مستأجرة ن إدارةعة بالمجموقوم ت

 انة.  األمبات بنكية على سبيل ا في حسا وإيداعهالتأجير  إيرادات
 

  31موعة في ل المج انة أو الوكالة من قباألمفظ بها بصفة محتللدى البنوك ا ة واالرصدةئع االستثمارييمة الوداق إجمالييقدر 

  2,500,000: 2020كتوبر أ 31) لتواليعلى ا كويتيدينار  3,803,128ومبلغ دينار كويتي  2,500,000بمبلغ  2021 يناير

كويتي  دينار  4,102,050 مبلغ وكويتي دينار  2,500,000 :2020ير ينا  31و ،كويتيدينار  4,685,432ومبلغ كويتي دينار 

كويتي   دينار 2,500,000 بمبلغ الكبرى األمة الشركبتتعلق  لبنوكادة لدى رصأرية واستثما ودائع  بينها ن م ،(على التوالي

دينار  4,016,354ومبلغ كويتي  دينار 2,500,000: 2020أكتوبر  31) واليعلى الت دينار كويتي 2,984,094ومبلغ 

   .(التواليعلى دينار كويتي  3,378,272ومبلغ  كويتي  دينار  2,500,000: 2020يناير  31و ،تيكوي
  

من   اتجنينار كويتي( د 122,070: 2020يناير  31ي )كويت اردين 114,904 مة مبلغ خدمات المقدن الم يراداتتتضمن اإل

من   تم تحقيقه( كويتي ارندي 52,747: 2020يناير  31ينار كويتي )د 45,679 مبلغ ومن بينه  انة والوكالة؛األمة األنشطة بصف

   (.8 إيضاح)الكبرى  األمخدمات مقدمة إلى الشركة 



 

 

 

 

 


