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 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية  

 إدارة  إلى حضرات السادة أعضاء مجلس  

   ع.ركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ش
 

 مقدمة 
 "الشركة األم"() . عك.ري ش.م.لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة التجارة واالستثمار العقا 

والدخل الشامل  األرباح أو الخسائر اتوبيان 2021مارس  31 كما في ،"المجموعة"( ا معاً بـموشركاتها التابعة )يشار إليه

ن إ أشهر المنتهية بذلك التاريخ. ثالثةاللفترة ه ب ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحليلنقدية والتدفقات اية كلمالتغيرات في حقوق الو

ة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة ارإد

عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة  ر. إن مسؤوليتنا هي التعبي"يلرح "التقرير المالي الم 34الدولي 

 المجمعة.
 

 مراجعةنطاق ال
 مستقلال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410د قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي قل

إلى  رئيسيةالمالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  ة المعلوماتتتمثل مراجع عة.ج ارالمتعلق بمهام الم "للمجموعة

المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق   األمور لين عن سؤوالموظفين الم

يمكننا الحصول على تأكيد بأننا  دقيق الدولية وعليه، فإنه التلالتدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير ا نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

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

 النتيجة
المرفقة لم يتم  المرحلية المكثفة المجمعةجب االعتقاد بأن المعلومات المالية استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

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

 رير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى تق

دفاتر الهو وارد في ية المكثفة المجمعة متفقة مع ما رحلضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المباإل

لسنة  1رقم  لفات لقانون الشركاتمخا  ةا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أينلشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمالمحاسبية ل

عديالت والت لنظام األساسي للشركة األملس وعقد التأسيلأو  ،ا والتعديالت الالحقة له التنفيذيةوالئحته والتعديالت الالحقة له  2016

شاط الشركة األم أو على ن اً مادي اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة خالل  ،الالحقة لهما 

 مركزها المالي.
 

  7رقم ألحكام القانون  ا وجود أية مخالفاتيرد إلى علمن مل ،قادنا حسبما وصل إليه علمنا واعتو مراجعتنا،خالل أنه نبين أيضاً 

على وجه  2021س مار 31أشهر المنتهية في  الثالثةفترة خالل  تعلقة بهمال يماتوالتعلق المال اسوأهيئة ب ما يتعلقفي 2010لسنة 

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ىعل اً يماد اً رتأثين له وكقد ي

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021 مايو 2
 

 الكويت

 

 

 



 شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
مقفلة(  ( 

 

 

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة.من هذه المعلوما  ا  تشكل جزء 11إلى  1ات المرفقة من إليضاح إن ا
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  ائرو الخساألرباح أبيان 

   2021 مارس 31في لفترة المنتهية ل

  
 ي  ف ية أشهر المنته  الثالثة

   مارس   31
 

  

  2021 2020  

  دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  

     

  1,034,529 964,019  إيرادات تأجير 

  7,902 7,427  يلتشغوإيرادات  أخرى إيرادات خدمات

  (51,884) (59,644)  مصروفات تشغيل عقارات
  

──────────── ────────────  

  990,547 911,802  ستثمارية  ت اراقابح من عالر صافي
  ──────────── ────────────  

 
    

  26,355 40,467 4 ركة زميلةائج شحصة في نت
  

──────────── ──────────── 
 

  26,355 40,467  االستثمار   ح بر  صافي

 

 ──────────── ────────────  

  (220,345) (235,705)  دارية إمصروفات 

  129,488 (20,519)   تحويل عمالت أجنبيةربح رة( سا )خ 

  14 100  إيرادات أخرى
 

 ──────────── ──────────── 
 

  926,059 696,145  ربح التشغيل  

     

  (379,305) (251,294)  تكاليف تمويل 

  3,524 (106,924)  متوقعة لمدينينالئتمان االخسائر  رد)مخصص( 
  ──────────── ────────────  

  الوطنية  العمالة  العلمي وضريبة دعم  دمللتق حصة مؤسسة الكويت  قبل  الفترة ربح  

  550,278 337,927  اإلدارة ومكافأة أعضاء مجلس  والزكاة

  (4,953) (3,041)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  (14,269) (11,649)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

  (5,707) (4,660)  زكاة 

  (30,000) -  س اإلدارةعضاء مجلمكافأة أ
 

 ──────────── ────────────  

  495,349 318,577  ربح الفترة 
  

═════════ ═════════ 
 

  فلس  1.34 فلس  0.86 3 اسية والمخففةربحية السهم األس
  

═════════ ═════════ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة التجارة واالستثمار العقاري ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  
مقفلة(  ( 

 

 

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة.من هذه المعلوما  ا  تشكل جزء 11إلى  1ات المرفقة من إليضاح إن ا
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 )غير مدقق(ثف المجمع مرحلي المكالشامل ال لدخ البيان 

   2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  
 أشهر المنتهية في    الثالثة

   مارس   31
 

 
 

  2020 2021 إيضاح  

  كويتي  ار  دين دينار كويتي   
     

  495,349 318,577  ربح الفترة 
  

──────────── ──────────── 
 

     خرى: شاملة أإيرادات )خسائر( 

المرحلي  األرباح أو الخسائرإلى بيان  قا ح ال إعادة تصنيفها  )أو( قد يتم  يتمبنود 
     رات الحقة:ي فتالمكثف المجمع ف

  128,745 (19,845)  ة ناتجة من تحويل عمليات أجنبيةعمالت أجنبي تحويلفروق 

  149,557 (22,783) 4 ةأجنبي شركة زميلة فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل
  

──────────── ────────────  

  278,302 (42,628)  رى للفترة ة أخ شامل إيرادات )خسائر( 

  

──────────── ──────────── 
 

  773,651 275,949  اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي 
  

═════════ ═════════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 تابعة  اتها الشركلعقاري ش.م.ك.ع. وشركة التجارة واالستثمار ا
مقفلة(  ( 

 

 ثفة المجمعة.ة المكلية المرحليهذه المعلومات الما من  ا  زءتشكل ج  11إلى  1رفقة من ت المحا ضا اإليإن 
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 )غير مدقق( جمعثف المي المكالمرحللكية ق المي حقوفت راالتغيبيان 

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 
 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري 

 احتياطي 
 عام

احتياطي  
 خيارات أسهم 

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

   احتياطي
 أسهم خزينة  

 أرباح  
 المجموع  مرحلة 

 دينار كويتي  ر كويتي دينا كويتي دينار   يتي ر كونادي كويتي ار  دين دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي  
         

 38,727,715 469,413 18,132 244,165 142,253 426,876 426,876 37,000,000  2021يناير  1كما في 

 318,577 318,577     - - - - - - الفترة ربح

 (42,628) -     - (42,628) - - - - شاملة أخرى للفترة خسائر

 

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

 275,949 318,577     - (42,628) - - - - الشاملة للفترة اإليرادات إجمالي

 

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

 39,003,664 787,990 18,132 201,537 142,253 426,876 426,876 37,000,000   2021 مارس 31كما في 

 

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

         

 39,402,618 1,182,065 18,132 233,808 142,253 413,180 413,180 37,000,000 2020يناير  1كما في 

 495,349 495,349     -     -     -     -     -     - ةالفترح رب

 278,302     -     - 278,302     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 

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

 773,651 495,349     - 278,302     -     -     -     - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 

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

 40,176,269 1,677,414 18,132 512,110 142,253 413,180 413,180 37,000,000    2020 مارس 31كما في 

 

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

 



 

 التابعة مار العقاري ش.م.ك.ع.  وشركاتها شركة التجارة واالستث
مقفلة(  ( 

 

 مجمعة.فة الكثلمية امعلومات المالية المرحلهذه ال من ا  تشكل جزء 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق(المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 
 المنتهية في    أشهرالثالثة  

   مارس   31

 

 2021 2020 
 

 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات 
    التشغيل أنشطة 

طنية ة الولعمالا  عمضريبة دي ولعلماتقدم يت للالفترة قبل حصة مؤسسة الكوح رب
 550,278 337,927  كافأة أعضاء مجلس اإلدارةمو والزكاة

وضريبة دعم   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قبلتعديالت لمطابقة ربح الفترة 
    نقدية: تدفقات البصافي ال ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة العمالة الوطنية والزكاة

 2,926 2,542  ك  استهال
 (3,524) 106,924  لمدينينلمتوقعة الئتمان الاخسائر  (رد) مخصص

 (26,355) (40,467) 4 حصة في نتائج شركة زميلة
 23,991 23,527  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 379,305 251,294  تكاليف تمويل 
 (129,488) 20,519    ة أجنبي عمالتتحويل  (ربح) خسارة 

  

──────── ──────── 

 

 702,266 797,133 
    : في موجودات ومطلوبات التشغيلالتغيرات 

 (309,767) (62,295)  مدينون ومدفوعات مقدما     
 (43,493) (17,212)  دائنون ومصروفات مستحقة   

  

──────── ──────── 

 443,873 622,759  ن العمليات دية الناتجة مالنق التدفقات
     - (2,406)  فوعةللموظفين مد مكافأة نهاية الخدمة

 (30,000)     -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

  

──────── ──────── 

 413,873 620,353  أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية الناتجة من صافي 

  

──────── ──────── 

    االستثمار   أنشطة
 (540) (9,649)    ومعدات  ممتلكات إضافات إلى

 122,278 58,263 4 زميلة ل الستثمار في شركةأسما اد رردمن استالت حصمت

  

──────── ──────── 

 121,738 48,614  االستثمار طةنشأجة من الناتقدية ت النالتدفقا صافي 

  

──────── ──────── 

    تمويل ل اأنشطة 
 (50,000) (225,000)  ني تمويل إسالمي ائد سداد

 (323,853) (188,777)  تكاليف تمويل مدفوعة  
 (9,107) (9,616)  باح مدفوعةات أرتوزيع

  

──────── ──────── 

 (382,960) (423,393)  التمويل طةنشأ خدمة فيالمستالتدفقات النقدية صافي 

  

──────── ──────── 

 152,651 245,574  في األرصدة لدى البنوك والنقد   دةياالز صافي
 11,344 (3,566)  ت أجنبيةق تحويل عمالوري فصاف

 3,142,357 3,882,346   يناير 1األرصدة لدى البنوك والنقد في 

  

──────── ──────── 

 3,306,352 4,124,354    والنقد في نهاية الفترةك األرصدة لدى البنو

  

════════ ════════ 



 كاتها التابعة .ع. وشرقاري ش.م.كجارة واالستثمار العالتشركة 
مقفلة(  ( 

 مالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 مارس 31في  في وللفترة المنتهية كما 
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 معلومات حول الشركة   1
   
)"الشركة   ع.واالستثمار العقاري ش.م.ك. عة لشركة التجارةممج الثفة ية المكلمرحلالية ات المعلوما التصريح بإصدار الم مت

ر وفقا  لقرا 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترةعة"( "المجمو يشار إليها معا  بـ)األم"( وشركاتها التابعة 

 . 2021 مايو 2 في ة الشركة األممجلس إدار
 

. تعمل المجموعة وفقا   1983أبريل  18وتأسيسها بالكويت في جيلها ست تم ة امع كويتيةهمة مسا  ركة هي شألم إن الشركة ا

تم إدراج  الكويت. 13057الصفاة  5655و ص.ب ركة األم المسجل هإن عنوان مكتب الش .إلسالميةألحكام الشريعة ا

 .  2005سبتمبر  26في  م في سوق الكويت لألوراق الماليةاألركة الش
 

 لية:ا لتا نشطةباأل مكة األالشر تضطلع
 

 ها. شراء وبيع األراضي والعقارات ومبادلتها وإقامة المباني والمجمعات التجارية والسكنية وتأجيرها واستئجار 

 .إدارة العقارات الخاصة بها وبالغير داخل الكويت وخارجها 

 مماثلة. تي تزاول أعماال  ات الالشركاألوراق المالية الخاصة بشراء ع ويب 

 ولحساب الغير. خاصة بالمجموعة لحسابها لا اتعقارر وبناء الويتط 

  ذلك األعمال المدنية والميكانيكية وأعمال تكييف أعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للمجموعة بما في

 كافة المباني والعقارات.   مةسال  الهواء بما يكفل

 ى.مارات األخراألسهم واالستث مار فياالستث 
 

من قبل مساهمي الشركة األم خالل   2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  ت المالية المجمعةا انبيد التم اعتما 

 . 2021مارس  31السنوية المنعقد بتاريخ  ة العموميةماع الجمعياجت
 

 مجموعة للالسياسات المحاسبية  التغيرات في و دادأساس اإلع 2
 

 دادإلعأساس ا 2.1

وفقا  لمعيار المحاسبة  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثةلمرحلية المكثفة المجمعة ا ةليلماات االمعلوم تم إعداد

 . "المرحلي رير الماليق"الت 34الدولي رقم 
 

 .األمسية للشركة أيضا العملة الرئي ثلي يموالذالكويتي  فة المجمعة بالدينارثكالمالمالية المرحلية  المعلوماتعرض تم ي
 

المطلوبة إلعداد بيانات مالية  واإلفصاحاترحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات الية الملما تما معلوإن ال

لية المجمعة السنوية عليها مقترنة بالبيانات الما  طالعالام لة معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتكاموية  نس

  .2020 برميس د 31 المنتهية فيموعة للسنة للمج 
 

 رات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  فسيلجديدة والتالمعايير ا 2.2

البيانات د دافي إع المتبعةلتلك جمعة مماثلة ملة االمعلومات المالية المرحلية المكثففي إعداد  المطبقةة إن السياسات المحاسبي

 1 اعتبارا  منالجديدة ق المعايير تطبي ، باستثناء2020 ربديسم 31ية في هنتلمنة اللس للمجموعة عة السنويةالمالية المجم

 لتطبيق لم يكن .دبعر صداره ولكنه لم يسر أو تعديل تم إالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسي. لم تقم المجموعة ب2021يناير 

 .  للمجموعة المالي أو المركز المالي األداء أي تأثير على هذه المعايير
 

 



 كاتها التابعة .ع. وشرقاري ش.م.كجارة واالستثمار العالتشركة 
مقفلة(  ( 

 مالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 مارس 31في  في وللفترة المنتهية كما 
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 اسية والمخففةسالسهم األ ربحية    3
 

العادية القائمة خالل  هم لعدد األسجح المرتوسط الفترة على المربح  عن طريق قسمة  ية ساسم األسهالة حيرب مبالغ  تحتسب

د  ح لعدوسط المرج على المت ربح الفترة قسمة  قطريعن  ربحية السهم المخففةتحتسب الفترة )باستثناء أسهم الخزينة(. 

دارها  تي قد يتم إصهم العادية الالمتوسط المرجح لعدد األس ادم الخزينة( زائء أسهستثنا ا )برة تالل الفالعادية القائمة خ  األسهم

 ربحيةت مخففة قائمة، فإن اوأدنه ليس هناك نظرا  ألويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. عند تح 

 تطابقة.السهم األساسية والمخففة م
 

 
   ة في هينتالم  أشهر  الثالثة

   مارس   31

 

 

 

 2021 2020  
    

  495,349 318,577 دينار كويتي()ربح الفترة 

 

─────── ───────  

  370,000,000 370,000,000 * ( أسهم)القائمة لمرجح لعدد األسهم ا طتوسالم

 

═══════ ═══════  

  1.34 0.86 (فلس) ة والمخففةيسالسهم األسا  ربحية

 

═══════ ═══════  
 

 .ير التغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترةثأ رجح لتالمتوسط المم هسأللط المرجح يراعي المتوس  *
 

التصريح معلومات المالية وتاريخ بين تاريخ ال أسهم عادية أو أسهم عادية محتملةمن تتضة معامالت أخرى أيلم يكن هناك 

 كثفة المجمعة. لمة اليلية المرحعلومات الما ار هذه المبإصد
 

   ةلشركة زمي  استثمار في   4
  

 زميلة:مار التالي في شركة لدى المجموعة االستث

الملكية كما في  ة حص     

   )مدققة(    

  

   مارس  31
2021 

 ر  ديسمب  31
2020 

   مارس   31
2020  

 األنشطة الرئيسية % % % بلد التأسيس  م الشركة سا
      

  .م.م.بية ذ دار الذهشركة الم

  )"المدار"(
   يةالعرب المملكة 

 %24 %24 %24 دية السعو

بيع وشراء  وتأجير واستئجار  

 العقارات واألرا ضي 
 

 كما يلي:هي زميلة  في شركة الدفترية لالستثماريمة الق ركة فيإن الح
 

  )مدققة(   

 

   مارس  31
2021 

 ديسمبر   31
2020 

   مارس   31
2020 

 ي  يتكوار  دين دينار كويتي   دينار كويتي  
    

 8,310,925 8,310,925 8,171,714 في بداية الفترة / السنة

 26,355 84,418 40,467 حصة في النتائج

 (122,278) (230,500) (58,263) ركة زميلةمتحصالت من استرداد رأسمال الستثمار في ش

 149,557 6,871 (22,783) ةل عمالت أجنبيتعديل تحوي

 

──────── ──────── ──────── 

 8,364,559 8,171,714 8,131,135 ة/ السنةترفي نهاية الف

 

════════ ════════ ════════ 
 

 31كما في  دا  إلى حسابات اإلدارةتنا اس 2021 مارس 31فترة المنتهية في ة للشركة زميلالحصة في نتائج تم تسجيل 

 .2021 مارس
 



 كاتها التابعة .ع. وشرقاري ش.م.كجارة واالستثمار العالتشركة 
مقفلة(  ( 

 مالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 مارس 31في  في وللفترة المنتهية كما 
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 رية عقارات استثما   5

  
   مارس  31

2021 

 ( ة)مدقق
 مبر  ديس 31

2020 
   مارس   31

2020 

 دينار كويتي   ار كويتي  دين ار كويتي دين  
     

 60,396,066 60,396,066 60,347,404  ترة / السنةفي بداية الف

     - (59,472)     -  ات استثمارية عقارل ة العادلةالقيمتغير في ال

 294,076 10,810 (44,949)  نبيةربح تحويل عمالت أج ( خسارة)صافي 
  

───────── ───────── ───────── 

 60,690,142 60,347,404 60,302,455  ة / السنةفي نهاية الفتر

  

════════ ════════ ════════ 
 

:  2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 4,250,000ستثمارية بمبلغ االت عقارابعض الفاظ بتم االحت، 2021 مارس 31كما في 

إجارة )إيضاح  ةموجب اتفاقييتي( باسم طرف آخر بودينار ك 4,160,000 :2020 مارس 31كويتي و دينار 4,250,000

6 .) 
 

:  2020سمبر دي 31ويتي )نار كدي 31,953,000ستثمارية بمبلغ االعقارات بعض الرهن  ، تم 2021 مارس 31ا في كم

بلغ بممرابحة مقابل اتفاقية ( كضمان دينار كويتي 31,850,000 :2020 مارس 31ودينار كويتي  31,953,000

ينار د 24,950,000 :2020 مارس 31و دينار كويتي 25,400,000: 2020سمبر دي 31دينار كويتي ) 25,325,000

   (. 6( )إيضاح كويتي
 

ين من ام بها من قبل اثنالقي استنادا  إلى تقييمات تم 2020ديسمبر  31في  المحلية اريةرات االستثمللعقا القيمة  تم تحديد

وفئات العقارات مواقع بالمعروفة وذات الصلة والخبرة  نيةذوي المؤهالت المهين المعتمدتقلين ريين المسلمقيمين العقا ا

يمة األقل من بين التقييمين بواسطة طريقة رسملة  لى أساس القدلة عيمة العا . تم تحديد القرية الجاري تقييمها االستثما 

ييم هذه العقارات بواسطة  معة قام بتقد حسن الس مقبل مقيم معتتقييم من ، تم إجراء الةألجنبيالنسبة للعقارات ااإليرادات. وب

 ادات.يرإللة اطريقة رسم
 

ثمارية منذ عقارات االستي في القيمة العادلة للتغيير جوهر هناك نه ليسأ ، ترى اإلدارة11المبينة باإليضاح نظرا  لألسباب 

 . 2020يسمبر د 31جراؤه كما في آخر تقييم تم إ
 

 .10يضاح اإل ستثمارية ضمنلقة بالعقارات االللقيمة العادلة المتعالهرمي لجدول حات ااإفصتم عرض 
 

 دائنو تمويل إسالمي  6
 اإلجمالي مرابحة تورق إجارة  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ودينار ك  2021مارس  31
     

 38,909,949 30,271,241 4,952,411 3,686,297 مجمل المبلغ
 (5,884,728) (4,946,241) (379,956) (558,531) ؤجلناقصا : ربح م

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

 3,127,766 4,572,455 25,325,000 33,025,221 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي  ة مرابح تورق إجارة  

 تي  دينار كوي ي  ينار كويتد ينار كويتي  د كويتي    دينار مدققة( ) 2020ديسمبر  31
     

 39,332,518 30,532,480 5,113,741 3,686,297 جمل المبلغم
 (6,135,976) (5,130,433)  (418,388) (587,155) ناقصا : ربح مؤجل

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 3,099,142 4,695,353 25,402,047 33,196,542 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

   

 اإلجمالي  مرابحة  قتور إجارة  

 يتي  دينار كو دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   2020 مارس 31
     

  39,346,537    30,633,575  4,943,734        3,769,228 مبلغجمل الم
  (6,543,864) (5,693,993)  (178,514) (671,357) لناقصا : ربح مؤج 

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

 3,097,871        4,765,220  24,939,582 32,802,673 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 كاتها التابعة .ع. وشرقاري ش.م.كجارة واالستثمار العالتشركة 
مقفلة(  ( 

 مالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 مارس 31في  في وللفترة المنتهية كما 
 

 

10 

 

 ة( )تتم دائنو تمويل إسالمي 6
 

معدل ربح  متوسط تحمل مية ومؤسسات مالية إسال من اعليهمويل اإلسالمي تسهيالت تم الحصول تال دائني دةل أرصتمث
  ا فوق سنوي   ( %3.25% إلى 1.5: 2020 مارس 31و% 3.25لى % إ1.5: 2020ديسمبر  31% )3.25ى % إل1.5بنسبة 
 1تستحق بصورة رئيسية خالل مي ل اإلساللتمويدائني ا إن أرصدة الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.معدل 
 .ماليةلالمعلومات اتاريخ  من  سنوات 9إلى 

 

:  2020ديسمبر  31)تي دينار كوي 3,095,644غ بمبلالدائنة  ة اإلجارةكانت أرصد، 2021 مارس 31كما في 
بلغ بمستثمارية ارات عقا ضمان مكفولة ب دينار كويتي( 3,095,644 :2020 مارس 31ويتي ونار كدي 3,095,644
تي(  دينار كوي 4,160,000 :2020 مارس 31و كويتي ناردي 4,250,000 :2020بر ديسم 31)دينار كويتي   4,250,000

 (.5ح )إيضا 
 

:  2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 25,325,000بمبلغ أرصدة المرابحة الدائنة ، كانت 2021 مارس 31 ا فيكم
بمبلغ  ةارياستثمعقارات  مكفولة بضمان( دينار كويتي 24,950,000 :2020 مارس 31و ويتيدينار ك 25,400,000
دينار  31,850,000 :2020 مارس 31وار كويتي دين 31,953,000: 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 31,953,000

 (. 5( )إيضاح كويتي
 

 مالت مع أطراف ذات عالقةاعم  7
 

 ينيذيوالمسؤولين التنف دارةالرئيسين وأعضاء مجلس اإلمين المساه م مع تي تتامالت التمثل هذه المعامالت تلك المع
ين الرئيسيين لها أو يمثلون المالك التيات شركالو األولىن الدرجة وأفراد عائالتهم م ظفي اإلدارة العليا بالمجموعةومو
.  اق األعمال الطبيعيل سيلمجموعة خالقبل اامها من والتي يتم إبر عليها أو يمارسون عليها تأثيرا  ملموسا   نيسيطرو التي
 .  الشركة األمط هذه المعامالت من قبل إدارة ر وشروسعيالموافقة على سياسات تتتم 

 

كما   هي المجمع المكثف لمرحليا الخسائربيان األرباح أو درجة في ى أطراف ذات عالقة المصدة لدت واألرالمعامال إن
   يلي:

 

 ي  منتهية فأشهر ال   الثالثة
   مارس   31

 
 

 

 2021 2020  
  كويتي  دينار   دينار كويتي  

    

  177,052 (26,266)  عمالت أجنبيةيل وق تحوفر

 ════════ ════════  
 

دينار كويتي( في بيان  177,052 بمبلغ  ربح: 2020 مارس 31ار كويتي )دين 26,266 بمبلغ  سارةبخ المجموعة  عترفتا

يما يتعلق بالمبالغ ي فل السعودلريا اصرف  أسعار التغير فيك نتيجة وذللمكثف المجمع االمرحلي  سائراح أو الخ األرب

لاير   121,149,685 :2020 مارس 31لاير سعودي ) 115,576,641 لغة بمبللمجموع حقة من شركة تابعةالمست

 سعودي(. 
 

تاريخ  في مرحلي المكثف المجمع كما كز المالي الة في بيان المرقطراف ذات عاليد لدى األراج أي رصلم يتم إد

 المجمعة. فة حلية المكثالمر الماليةالمعلومات 
 

 ظفي اإلدارة العليا: مكافأة مو

يه  توج ديهم صالحية ومسؤولية تخطيط وذين لال إلدارة العليا ء امجلس اإلدارة وأعضا  يا منإلدارة العلو اظفيتكون مو

 ة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:مالت واألرصدة المتعلقعا كان إجمالي قيمة الم  جموعة.ماقبة أنشطة الومر
 

 

 هر المنتهية في  أش  الثالثة
   مارس   31

 

 

 

 2021 2020  

  دينار كويتي   دينار كويتي  
    

  76,050 76,050 جل  صيرة األقأخرى ب ومزايا  روات 

  14,986 14,822 وظفين مكافأة نهاية الخدمة للم 
 ───────── ─────────  
 90,872 91,036  
 ═══════ ═══════  

 



 كاتها التابعة .ع. وشرقاري ش.م.كجارة واالستثمار العالتشركة 
مقفلة(  ( 

 مالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات ال

  2021 مارس 31في  في وللفترة المنتهية كما 
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 ويةالسنية الجمعية العموم 8
 

البيانات المالية  2021مارس  31عتمدت الجمعية العمومية السنوية "الجمعية العمومية" لمساهمي الشركة األم المنعقدة في ا

  31. وافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعة

 د.ك.( للمساهمين المسجلين في ذلك التاريخ. 740,000الواحد بقيمة لس للسهم ف 2: 2019) 2020ديسمبر 
 

 

 



 ابعة لت .ك.ع. وشركاتها اي ش.مرعقار الكة التجارة واالستثماشر
 ة( مقفل)

 حلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ية المرلومات المالإيضاحات حول المع

 2021 مارس 31في  لمنتهيةفي وللفترة ا كما 
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 معلومات القطاعات   9
 

 ي:ارير حولهما كما يلتشغيل يمكن إعداد تق يلدى المجموعة قطاعجد يولتي تقدمها. تجات والخدمات ا على المنناء  ارة، إلى وحدات أعمال بدم أعمال المجموعة، ألغراض اإلتنقس
 

 بها قارية األخرى المتعلقة عالخدمات الم  يتقدعمل العادي وت بغرض بيعها ضمن سياق الوير العقاراأو تطت وبناء الستثمار والمتاجرة في العقاراوتتضمن ا اتإدارة العقار. 

 لدى المجموعة.  اديق مالية وعقارية وإدارة متطلبات السيولةالمشاركة في صنستثمار وتتضمن إدارة اال 

 ثمار.االستعقارات والخدمات األخرى بخالف أنشطة اللخدمات اإلدارية األخرى امن تتض 
 

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة
  2021 مارس  31

 ة في هيأشهر المنت  الثةالث
 2020 مارس   31

 
 ةنشطأ
 تالعقارا 

 أنشطة   
  مجموع ال أخرى ثماراالست

 أنشطة
 العقارات  

 أنشطة   
 المجموع  أخرى  ر االستثما 

 دينار كويتي  يتي دينار كو تي ر كويدينا يتي دينار كو  دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي ويتيكار دين 
          

 990,547 - - 990,547  911,802 - - 911,802 ةصافي الربح من عقارات استثماري
 26,355 - 26,355 -  40,467 - 40,467 - يلةئج شركة زمحصة في نتا 

 (220,345) - - (220,345)  (235,705) - - (235,705) ريةإداوفات مصر
 14 14 - -  100 100 - - ت أخرىإيرادا

 129,488 129,488 - -  (20,519) (20,519) - - تحويل عمالت أجنبية ربح( خسارة)
 (379,305) - - (379,305)  (251,294) - - (251,294) تكاليف تمويل

 3,524 - - 3,524  (106,924) - - (106,924) نينللمديعة متوقلائتمان االئر خسا  رد (مخصص)
 (54,929) (54,929) - -  (19,350) (19,350) - - مصروفات غير موزعة

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

 495,349 74,573 26,355 394,421  318,577 (39,769) 40,467 317,879   ربح الفترة 
 

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

 

 2020 مارس   31  )مدققة(   2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 
 أنشطة

 اراتالعق  
 أنشطة   

  المجموع  أخرى االستثمار
 أنشطة

 ارات عقال  
 أنشطة   
  مجموع ال أخرى  االستثمار 

 نشطةأ
 ارات قالع 

 ة   نشطأ
 المجموع  أخرى  الستثمار ا

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  ينار كويتي د  دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 
               

 74,669,876 21,088 8,364,559 66,284,229  73,679,478 12,822 8,171,714 65,494,942  73,797,322 19,929 8,131,135 65,646,258 الموجودات ي إجمال

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

 34,493,607 896,442     - 33,597,165  34,951,763 958,240     - 33,993,523  34,793,658 979,361     - 33,814,297 إجمالي المطلوبات 

 

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

 

 



 ة ا التابع.م.ك.ع. وشركاتهشركة التجارة واالستثمار العقاري ش
مقف  لة( )

 )غير مدققة( مجمعةال ية المكثفةات المالية المرحللوممعل الت حوإيضاحا       

 2021 مارس 31في  المنتهية وللفترةفي   كما        
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   قياس القيمة العادلة  10
 

 بالتكلفةدرجة الم األخرى اليةالم باتو. بالنسبة للموجودات المالية والمطلبالقيمة العادلة اريةلعقارات االستثمتم إدراج ا

نظرا  ألن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات  ا العادلة الدفترية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمته لقيمةالمطفأة، فإن ا

 .  في السوق أسعار الفائدةة استنادا  إلى حركفور ا على الاستحقاق قصيرة األجل أو يتم إعادة تسعيره فترة
 

 ة العادلة لقيملرمي اله  الجدول 

المرحلية  المعلومات الماليةفي  متها العادلةالتي يتم تسجيل او االفصاح عن قي اتمطلوبالموجودات وال ةصنيف كافيتم ت

ية لقياس القيمة العادلة  الجوهر ى من المدخالت مستو ول الهرمي للقيمة العادلة استنادا الى اقلضمن الجد المكثفة المجمعة 

 ي:لككل، كما ي
 

 لموجودات أو المطلوبات المطابقة؛شطة لالمعدلة( في األسواق الن لنة )غيرالمع األسعار :1ستوى الم 

 بصورة إما  ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا  التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى للمدخالت : أساليب 2مستوى ال

 مباشرة؛أو غير مباشرة 

  المسجلة غير ملحوظ.   عادلةاألهمية لقياس القيمة ال دخالت ذيى للما أقل مستون فيهيكو لتيا: أساليب التقييم 3المستوى 
 

 ت القيمة العادلة.من الجدول الهرمي لقياسا  3ة للمجموعة ضمن المستوى ثماريتم تقييم العقارات االست
 

تم  .عادلةت القيمة القياسا ل 3 وىستومن المإلى لم يكن هناك أي تحويالت ، 2021 مارس 31في  خالل الفترة المنتهية

 .5باإليضاح  3والختامي ضمن المستوى تاحي مطابقة بين المبلغ االفت عرض
 

      19-كوفيد روسفي تأثير  11
 

ى. وكان  لعدوظ من حاالت الحوفي ظل تسجيل عدد م 2021خالل عام  تطورا  سريعا   19-فيروس كوفيدتفشي  شهد لقد 

االقتصادي وأعمال  النشاطتواء الفيروس تأثير على ح ودية الة السعملكة العربيوالم كويت الة تها دوللإلجراءات التي اتخذ

روس على عمليات المجموعة وكذلك التقديرات شي الفيهذا اإليضاح تأثير تفالمجموعة بعدة طرق ملحوظة. يبين 

 . 2021 مارس 31ا في ت كمبا لوحديد قيم الموجودات والمطدارة عند تاإل المطبقة من قبل واالفتراضات الجوهرية
 

  الستثماريةا عقاراتال
إذ أمرت السلطات المعنية   ر المكتسبة خالل الفترة.تأثير على إيرادات التأجي 19-القتصادي لفيروس كوفيدأثير القد كان للت

ة لفتر وذلك وعة العقارات بما في ذلك عقارات المجم منلصناعية وغيرها ا ت التجارية وبعض العقاراتبإغالق العقارا

التي تم  قيدةالمجراءات تم تخفيف اإلالمرحلية المكثفة المجمعة،  لماليةذه المعلومات اخ إصدار هيفي تار . وكما نية معينةزم

أن  ى الرغم من وعل .عةت المجمواجي لعقاربشكل تدريجي مما أدى إلى إعادة الفتح التدريتطبيقها الحتواء انتشار الفيروس 

إليجارات نظرا  المتيازات ا لجائحةوري نتيجة اتأثرت بشكل ف قد قريبمدى العلى الأجير لتدات اإيراوية التدفقات النقد

التي  حها على أساس الحاالت بصورة فردية، ترى اإلدارة استنادا إلى تقييم داخلي أن القيم العادلةصيرة األجل التي تم منق

رض إلعداد المعلومات  غق بها لثوموت ل تمثل تقييما  تزاال 2020ر ديسمب 31ن المستقلون الخارجيون في ومحددها المقي

وذلك في سياق حاالت عدم اليقين التي ارتبطت  2021 مارس 31نتهية في لفترة المل المجمعة كثفةلمرحلية الماالية الم

وف كما بالظرقة لتعلممتاحة الموثوق بها اسوق اليانات الومحدودية ب 19-وفيدبغياب معامالت السوق منذ تفشي فيروس ك 

ذلك سوق المستقبلية بعد إعادة الفتح التدريجي وكيات النر إمكا بات التي يتم مواجهتها في تقديصعووال 2021 مارس 31في 

يرة من  يق درجة كبتاحة، تم تطبق المات السوالستقرار الحالي في معدالت اإليجارات واإلشغال. ونظرا  لمحدودية بيانا

تأكد تتعلق بالتقييمات عدم المن  جة كبيرةثمة درية. وعليه، مارالستثعقارات اقيمة العادلة لللي للاخلديم ااألحكام في التقي

 ألوضاع العادية.  تجاوز ما هو قائم في ابشكل ي
 

وتدار  لكل مستأجر. ص الفردية رة رئيسية بالخصائتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة بالمستأجرين بصو يتأثر

حد بشكل كبير من  ى الي إلما يؤداإليجار مقدما  م بسداد دفعات رينمستأج طالبة الجرين عن طريق مأ المستن ماائت مخاطر

 لها المجموعة في هذا الصدد.   تمان التي تتعرضمخاطر االئ
 

ء إجرانية، قد تقوم المجموعة بسلطات المعإضافية تفرضها ال وأي إجراءات صارمة 19-دوحسب مدة استمرار أزمة كوفي

 نتظمة.  صورة معقاراتها االستثمارية بمستقل لل ديم عا إلى تقي اخلي آخر للوصولييم دتق
 

 ة زميلةاالستثمار في شرك
في ى انخفاض علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، ليست المجموعة على دراية بأي مؤشرات علكما في تاريخ الم

سواق  ة حاليا . ومع ذلك، ال تزال األتاح ة المالملحوظ وماتا إلى المعلستنادا لةلزميالستثمارها في الشركة ا ة الدفتريةلقيما

 السوق.  متقلبة وال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في




