
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة  
 

 

 
 

 المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 
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 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 .ع. شركة أعيان العقارية ش.م.ك
 

 مقدمة
راجعنا   المجمع  لقد  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  العقارية ش.م.كبيان  أعيان  لشركة  األم"( وشرك  .ع.المرفق  تها  ا)"الشركة 

  ينالمكثف  ينالمرحلي  والدخل الشامل  و الخسائرأاألرباح    يوبيان  2022  يونيو   30"المجموعة"( كما في  يشار إليها معاً بـ  التابعة )

المتعلقيالمجمع أين  الثالثة والستة  لفترتي  به  التاريخن  بذلك  المنتهيتين  النقديةبياني  و  شهر  الملكية و  التدفقات  في حقوق    التغيرات 

بذلك  ستةاللفترة    ينالمجمع   ينالمكثف  نيالمرحلي المنتهية  ه  التاريخ.  أشهر  األم  الشركة  إدارة  إؤوسالم  يإن  عن  هذه لة  عداد 

  ا . إن مسؤوليتن"التقرير المالي المرحلي"  34  ة الدوليلمعيار المحاسبالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً  

 لمجمعة.ية المرحلية المكثفة الهذه المعلومات المالنا ر عن نتيجة مراجعتيبتعال يه
 

 نطاق المراجعة
بمراجعتنل قمنا  ً قد  وفقا قبل    2410الدولي  ر  للمعيا  ا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة    مستقلال  مراقب 

المراجعة.    المتعلق  "للمنشأة المرحلمومعلال  جعةمرا  تشتملبمهام  المالية  بصفة    ى لعية  ات  االستفسارات  إلى   رئيسيةتوجيه 

المالموظ والمحاسبسؤوفين  المالية  األمور  عن  ولين  التحليلية  طبيق  تية  نطاق اإلجراءات  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

التدقيق الدولية وعليه،  نطاق  المراجعة أقل بشكل كبير من   لمعايير  ا  لى تأكيد بأننع ول  نه ال يمكننا الحصإفالتدقيق الذي يتم وفقاً 

 يدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.التي يمكن تحد افة األمور الهامةم بكعلعلى 
 

 النتيجة
إلى   جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو  مراجعتنا،استناداً 

 .34ولي  ر المحاسبة الدوفقاً لمعياإعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

   األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

المرح المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  في    المكثفة  ليةإضافة  وارد  هو  ما  مع  متفقة    دفاتر الالمجمعة 

ل األم. والمحاسبية  إليه علمنا واعتقادنانفيد  لشركة  إ أنه حسبما وصل  يرد  لم  الشركات  ل  أية مخالفاتلى علمنا وجود  ،   رقم  قانون 

التنفيذية  والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1 الأو  ،  اوالتعديالت الالحقة له والئحته    ،لنظام األساسي للشركة األملو  تأسيس لعقد 

ً مادي  اً ه تأثيريكون لعلى وجه قد    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةخالل فترة    ماهل  الالحقةوالتعديالت   الشركة على نشاط    ا

 أو مركزها المالي. األم
 

 7ة مخالفات ألحكام القانون رقم  جود أيو  منانبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى عل

على وجه   2022  يونيو  30المنتهية في  أشهر    الستةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  ،  2010لسنة  

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68لحسابات رقم اقبي ارمجل س

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

  

 

 2022 طسأغس 4

 الكويت 



 

 التابعةشركاتها و .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات الم 10إلى  1 ة منالمرفقاإليضاحات  إن
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح  بيان 

 2022  يونيو 30ي لفترة المنتهية فل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في  ستةال
  يونيو 30

  2022 2021 
 

2022 2021 

 كويتي دينار  دينار كويتي إيضـاحات  
 

 كويتي دينار  دينار كويتي

    اإليرادات
   

 822,882 1,040,017   إيرادات تأجير 
 

2,049,961 1,487,821 

 45,465 73,090    أتعاب إدارة
 

229,047 92,505 

 (185,368) 322,783   حصة في نتائج شركات زميلة 
 

50,085 (662,931) 

 غير محقق من موجودات مالية (خسارةربح )

أو   األرباحبالقيمة العادلة من خالل   مدرجة

 (8,150) 67  الخسائر
 

67 (8,150) 

  - - 5 استثماري  راعقع من بيربح 
 

8,000 - 

 (12,865) (10,779)  للمتاجرة عقارات  من بيعرة خسا
 

(10,779) (12,865) 

 12,607 3,650   إيرادات أخرى 
 

 30,596  41,670 

 49,301 96,375   إيرادات توزيعات أرباح 
 

 147,305  130,806 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  1,525,203 723,872 
 

2,504,282 1,068,856 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

    المصروفات  
   

 (188,157) (166,312)   تكاليف تمويل 
 

(325,147) (371,109) 

 (216,480) (254,914)   تكاليف موظفين  
 

(453,231) (418,133) 

 (95,396) (121,620)   مصروفات إدارية  
 

 (212,356) (191,987) 

 (101,656) (92,408)   مصروفات تشغيل أخرى 
 

 (184,435) (193,685) 

خسائر االئتمان المتوقعة   (مخصصرد )

 23,774 4,224   مديني مستأجرينل
 

(5,157) 23,774 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  (631,030) (577,915) 
 

(1,180,326) (1,151,140) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 145,957 894,173  ب ئاالضرقبل   (ةالخسارالربح )
 

1,323,956 (82,284) 

       

 (4,718) (23,461)  ضرائب من شركات تابعة
 

(37,436) (7,706) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 141,239 870,712  الفترة   (خسارةربح )
 

1,286,520 (89,990) 

  

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

    الخاص بـ: 
   

 (55,548) 607,908   مساهمي الشركة األم
 

778,760 (427,504) 

 196,787 262,804   الحصص غير المسيطرة
 

507,760  337,514 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 141,239 870,712  الفترة  (خسارةربح )
 

1,286,520 (89,990) 

  ════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

السهم األساسية والمخففة  (خسارة)ربحية 

 فلس  (1.0) فلس  1.9  فلس  (0.1) فلس  1.5 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم 
  

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 



 

 التابعةشركاتها و .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات الم 10إلى  1 ة منالمرفقاإليضاحات  إن
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 (ققدغير م) الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبيان 

 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 
 في  الثالثة أشهر المنتهية

  نيويو 30
 

 أشهر المنتهية في  ستةال
  يونيو 30

 2022 2021 
 

2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
   

 
  

 141,239 870,712 الفترة  (ةخسار ربح )
 

1,286,520 (89,990) 
 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 

   شاملة أخرى:  إيرادات)خسائر( 
 

  

دة  عاإ شاملة أخرى لن يتمدات راإي (خسائر)
   :ى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةها إلتصنيف 

 

  

من أدوات حقوق ملكية  األرباح (الخسائر)صافي 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   مصنفة

 21,235 (168,304) األخرى 
 

(245,134) (14,376) 
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 21,235 (168,304) للفترة   شاملة أخرى إيراداتخسائر( )
 

(245,134) (14,376) 
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 162,474 702,408 الشاملة للفترة  يرادات )الخسائر( إلا اجمالي
 

1,041,386 (104,366) 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

   الخاص بـ: 
 

  

 (34,313) 439,604 األم كةشرلا يممساه
 

533,626 (441,880) 

 196,787 262,804 الحصص غير المسيطرة
 

507,760  337,514  
 

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 702,408 162,474 
 

1,041,386 (104,366) 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 

 





 

 التابعةشركاتها و .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات الم 10إلى  1 ة منالمرفقاإليضاحات  إن
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف ديةالنقبيان التدفقات 

  2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  
 ية فيالمنته ر أشه ةستال

 يونيو  30

  2022 2021 
 نار كويتي يد ر كويتي انيد إيضاح  

    أنشطة التشغيل 

 (82,284) 1,323,956  قبل الضرائب  (الخسارة الربح )

    بصافي التدفقات النقدية:  قبل الضرائب (رة الخسا) الربح مطابقةية لر نقدت غي تعديال

 11,063 25,903  ممتلكات ومعدات   استهالك
 -                (8,000) 5 تثمارياس عقار بيعربح من 

 662,931 (50,085)    ات زميلةركش حصة في نتائج

 371,109 325,147  تكاليف تمويل

 (130,806) (147,305)  ح زيعات أربات تواداإير

 8,150 (67)  الخسائر وأ األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل من  ةخسارة غير محقق (ربح)

 30,329 68,373  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (23,774) 5,157  لمديني مستأجرين  خسائر االئتمان المتوقعة (  رد)مخصص  

 12,865 10,779  رة تاجللم يع عقاراتب ة من ارخس

  

─────── ─────── 

  1,553,858 859,583 

    :  مال العاملعلى رأس ال تيالالتعد

 1,328 (83,862)   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 62,739 115,748   مدينون ومدفوعات مقدما  

 (319,467) 523,764   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  

  

─────── ─────── 

 604,183 2,109,508  ة من العمليات اتجالنقدية الن قات صافي التدف

 (55,178) (161)    ين مدفوعة  الخدمة للموظفمكافأة نهاية 

  

─────── ─────── 

 549,005 2,109,347  أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية الناتجة من  

  

─────── ─────── 

    ثمار  ست أنشطة اال
 (443,586) (280,126) 5 عقارات استثمارية ل   قات رأسمالية متكبدةف ن 

 (10,732) -  ة  اء أسهم خزين رش

 109,778 -  متحصالت من بيع أسهم خزينة  

 (103,773) (23,111)  شراء ممتلكات ومعدات 
 - 1,150,000 5 ياستثمار عقار ن بيعمتحصالت م

 134,123 91,495  ةللمتاجرت ارامتحصالت من بيع عق

 130,806 147,305  عات أرباح إيرادات توزي 

 - 1,260,000  ار في شركات زميلة  استثممن ح توزيعات أربا

 1,911 -  أو الخسائر  األرباحل بالقيمة العادلة من خال مدرجة  بيع موجودات ماليةمتحصالت من 

  

─────── ─────── 

 (181,473) 2,345,563  مار  أنشطة االستث (في  دمةالمستخ )  ناتجة منلادية دفقات النقلتا  صافي

  

─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (998,076) (1,619,565)   سداد دائني تورق  

 1,500,000 433,268   متحصالت من دائني تورق  

 (169,700) (237,580)   مدفوعة للحصص غير المسيطرة  أرباحتوزيعات 

 (240,440) (359,379)   مويل مدفوعة  يف ت تكال

  

─────── ─────── 

 91,784 (1,783,256)  ل  أنشطة التموي ( الناتجة منفي ةالمستخدم) ية التدفقات النقدي صاف

  

─────── ─────── 

 459,316 2,671,654  في النقد واالرصدة لدى البنوك   الزيادةصافي 

 2,955,606 2,123,625  يناير 1النقد واالرصدة لدى البنوك في 

   

─────── ─────── 

 3,414,922 4,795,279     يونيو  30لدى البنوك في  ةاالرصد د ونق ال

  

═══════ ═══════ 



 

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

 

 المجمعة. رحلية المكثفةلية الممعلومات الماًءا من هذه التشكل جز 10لى إ  1احات المرفقة من إن اإليض
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 أسهم خزينة  سهمأار إصد

 ي  اطتيحا
 زينة م خهأس

 اطي تياح
 إجباري 

 احتياطي 
 عام 

 احتياطي 
 لعادلة القيمة ا

ة أرباح مرحل
خسائر )

   (متراكمة
 اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص
 غير المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 ر كويتي نادي نار كويتي يد ي ويتر كنادي كويتي دينار  يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 78,742,917 20,407,167 58,335,750 (771,023) (146,576) - 6,051,082 - - 11,638,037 41,564,230   2022 يناير 1في كما 

 1,286,520 507,760 778,760 778,760 -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (245,134) - (245,134) - (245,134)     -     -     -     -     -     - ى للفترة ة أخرشامل رائخس
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

)الخسائر( إجمالي 
 1,041,386 507,760 533,626 778,760 (245,134)     -     -     -     -     -       -  الشاملة للفترةاإليرادات 

إطفاء خسائر متراكمة 
 - - - 771,023 -     -     -     -     - (771,023)       - ( 10إيضاح )

إلى  أرباحتوزيعات 
 (237,580) (237,580)      -       - -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة

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

 79,546,723 20,677,347 58,869,376 778,760 (391,710) - 6,051,082 -                 - 10,867,014 41,564,230   2022 يونيو 30في 

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

 79,404,700 20,333,130 59,071,570 (8,626,524) (82,733) 4,781,853 5,966,048 66,781 (80,793) 15,482,708 41,564,230 2021يناير  1كما في 

 (89,990) 337,514 (427,504) (427,504)     -     -     -     -     -     -     - فترة ربح ال)خسارة( 

 (14,376)     - (14,376)    - (14,376)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة رخسائ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

سائر( لخ)الي إجما
 (104,366) 337,514 (441,880) (427,504) (14,376)     -     -     -     -     -     - فترةلة للالشامت اداريإلا

إطفاء خسائر متراكمة 
     -     -     - 8,626,524     - (4,781,853)     -     -     - (3,844,671)     - ( 10إيضاح )

  أسهمي احتياط تحويل
     -     -    -     -     -     - 85,034 (85,034)     -     -     - خزينة

إلى  أرباحتوزيعات 
 (169,700) (169,700)     -     -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة

 (10,732)       - (10,732)      -     -     -     -     - (10,732)      -     - شراء أسهم خزينة 

  109,778      -  109,778      -     -     -     - 18,253 91,525      -     - نة بيع أسهم خزي 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 79,229,680 20,500,944 58,728,736 (427,504) (97,109)     - 6,051,082     -     - 11,638,037 41,564,230 2021 يونيو 30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

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

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةإيضاحات حول المعلومات الما
 2022 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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  ل الشركة معلومات حو -1
  

بإصدار   التصريح  المرحلية  معالتم  المـالية  أعيان    المجمعةفة  المكثلومات  األ")  ع..ك..مش  يةالعقارلشركة  ( "مالشركة 

التابعاوشرك )ـتها  إليهة  لقرار  2022  يونيو  30في  تهية  المن  أشهر  تةساللفترة    ("ةـعالمجمو"  بـاً  ا معيشار  س مجل  وفقاً 

 . 2022 أغسطس 4يـخ بتاراألم   الشركة ارةإد
  

 عمومية السنويةفي الجمعية ال  2021  سمبردي  31جموعة للسنة المنتهية في  مالية المجمعة للملى البيانات التمت الموافقة ع

  ن الشركة األم عن توزيعات أرباح نقدية. . لم تعل2022أبريل  19قدة في لمنعم المساهمي الشركة األ
 

الشركة شركة    ماأل  إن  كوهي  مدرجةيتية  مساهمة  الرئي  الكويت.  لةدوفي    سجيلهات  تم  عامة  األنشطة  عرض  سية تم 

ً األ  كافةم  تت  .7ضاح رقم  للمجموعة في االي انشطة وفقا السمح ألحكام  ً ة، طلشريعة اإلسالمية  الما تعتم  بقا لفتوى  ده هيئة 

   .األم لشرعية للشركةوالرقابة ا
  

عنوان  الشركة  إن  السور  هوالمسجل    ماأل  مكتب  وعنارش  ،20رقم  الدور    ،برج  السور،  البرع  هو  وانها  المسجل  يدي 

 الكويت.  13030 ،الصفاة 2973 .ب.ص
 

تعمل الشركة التابعة   (..م.ع. كات شممتلة الدارشركة عناية إلشركة تابعة جديدة )أنشطة    المجموعة  بدأت،  فترةلل اخال

 ٪ من حقوق الملكية في الشركة التابعة. 100في األنشطة العقارية. تمتلك المجموعة 
 

 د االعداأساس  -2
 

المالية   المعلومات  إعداد  للتم  المجمعة  المكثفة  ا  ةستاللفترة    عةمومجالمرحلية  وفقاً    2022  يونيو  30  في  لمنتهيةأشهر 

اللمعيا المرحلي"لت"ا  34  لدوليابة  محاسر  المالي  بإعداد قامت  .  قرير  المالمعلو  المجموعة  المكثفة مات  المرحلية  الية 

الت عدم تيقن حا  جدوت  رية. ترى اإلدارة أنه العلى أساس مبدأ االستمرا  شغيليةها التعملياتمواصلة    استناداً إلىالمجمعة  

المجموعةبعقول  ميوجد توقع    هة بأنإلداراضت  افتركما  االفتراض.    حول هذا  كبيراً قد تثير شكاً    مادي د لديها موار  أن 

لال المسكافية  في  التشغيلي  في وجودها  يقل عن  ستمرار  بما ال  القريب،  فترة    12تقبل  نهاية  تاريخ  ات  المعلومشهر من 

 مجمعة. ة الالمالية المرحلية المكثف
 

 كة األم. العملة الرئيسية للشرأيضاً ثل ملذي ييتي االكونار الديية المرحلية المكثفة المجمعة بومات المالتعرض المعل
 

ت  ياناالب  فيات المطلوبة  معلومات واإلفصاحال تتضمن كافة الللمجموعة  المرحلية المكثفة المجمعة  ت المالية  ن المعلوماإ

 31في    يةتهالمنسنة  للعة  مجموة للبيانات المالية المجمعة السنويمقترنة بالالع عليها  ويجب االطوية  السن  المجمعة  المالية

النتإ  .2021ديسمبر   الن  ا   ةستللتشغيلية  ائج  في  لأشهر  المت  ال  2022  يونيو  30منتهية  النتائج  بالضرورة عن  توقعة  عبر 

 .2022بر ديسم 31في  ةللسنة المالية المنتهي
 

 ة  للمجموعحاسبية السياسات المفي  التغيرات -3
 

 لمجموعة  قبل اقة من مطبالالت تعديالتفسيرات وال جديدة ولامعايير ال 3.1

المحاسبية   السياسات  في  إن  المعلإالمطبقة  المجمعة  عداد  المكثفة  المرحلية  المالية  لومات  اعداد    المتبعةتلك  مماثلة  في 

المجمعةالبيانا المالية  في  المنت  نةلسل   للمجموعة  يةسنوال  ت  التي    2021  مبرديس  31هية  الجديدة  المعايير  باستثناء تطبيق 

سر يو تعديل صدر ولكن لم  أو تفسير  أ  معيارالمبكر ألي  تقم المجموعة بالتطبيق  . لم  2022ناير  ي  1من  را  عتباري اتس

 بعد.  
 

الماليةى  ر علن ليس لها تأثيلكو  2022ول مرة في سنة  تفسيرات ألالتعديالت وال  تسري العديد من مرحلية  ال  المعلومات 

 للمجموعة.عة المكثفة المجم
 

 3الت على المعيار الدولي للتقارير المالية تعدي –اهيمي اإلطار المف  ىة إلمرجعيإشارة 
اإل   تستبدل من  سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  الدوليةالتعديالت  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي  بإشارة    طار 

ناًء إلى عديالت استث لتا  يفتض  دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.  2018ر في مارس  إلصدار الحالي الصادلى امرجعية إ
ملة في "اليوم لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحت  "دمج األعمال"  3دأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  مب

ا عن  تنشأ  والتي  الاللتزامالثاني"  والمطلوبات  ضمن  محتمات  ستتحقق  التي  معيار لة  الدولي    نطاق    37المحاسبة 
الالمخصصات والمطلوبا المحلة والموجمحتمت  المالية  تملة أو تفسيودات  للتقارير  الدولية  المعايير  :  21ر لجنة تفسيرات 

حاسبة الدولي الم  الواردة في معياريتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير    الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل.
المفاهيمي، لتحديد ما إذا  من اإلطار  الي، بدالً على التو  ،21  اليةتفسيرات المعايير الدولية للتقارير الم  تفسير لجنةأو    37

  كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.
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 )تتمة( حاسبية للمجموعة لسياسات المالتغيرات في ا      -3
 

 )تتمة( لمجموعة قة من قبل ابمطالالت تعديالورات تفسيال ديدة وجالير معايال 3.1
 )تتمة( 3لمعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على ا –اإلطار المفاهيمي  ىة إلمرجعيإشارة 

للتقار الدولي  المعيار  إلى  فقرة جديدة  أيًضا  التعديالت  المالية  تضيف  أن    3ير  مؤهلة  المحتملة غير    الموجوداتلتوضيح 
الحيازة.في    بها  رافلالعت الت  تاريخ  لهذه  يكن  تأثيرلم  أي  المجمعة   المعلوماتعلى    عديالت  المكثفة  المرحلية  المالية 

محتل موجودات  هناك  يكن  لم  حيث  نملة  لمجموعة  التي  التعديالت  هذه  نطاق  محتملة ضمن  ومطلوبات  شأت  والتزامات 
 خالل الفترة.

 

 37ة الدولي معيار المحاسبت على الديتع  -اء بالعقد تكاليف الوف  –العقود المجحفة 
التي ال  قد  الع التكاليف  فيه  الذي تتجاوز  العقد  التي ال يمكن  المثقل بااللتزامات هو  التكاليف   للمجموعة يمكن تجنبها )أي 

التعاقدي( للوفاء بااللتز العقد  تجنبها نظراً اللتزامها  وجب  ما ب مهلمتوقع استال المزايا االقتصادية التي من ابامات بموجب 
  العقد.

 

ا إذا كان الت أنه عنلتعديالتحدد  ً عقد  د تقييم ما  للخسأو    مجحفا المنشأةائرمحققاً  التك  ، تحتاج  اليف التي تتعلق إلى تضمين 
لتوفير   بعقد  التكال  البضائعمباشرة  من  كالً  تتضمن  التي  الخدمات  تكاليف  أو  المثال،  سبيل  )على  اإلضافية  العمالة يف 

المبو التكاليف المرتخصيوة(  اشرالمواد  المثال، استهالك المعدات المستتبطة مباشرة بأنص  العقد )على سبيل  خدمة شطة 
م استبعادها ما  واإلدارية مباشرة بالعقد ويت  العموميةف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  عقد وكذلك تكاليللوفاء بال

 د. قالعجب المقابل بموا صراحة على الطرف لم يتم تحميله
 

  المرحلية المالية  اتالمعلومبموجبها جميع التزاماتها في بداية فترة   تستوفعقود التي لم لتعديالت على الطبقت المجموعة ا
 المكثفة المجمعة.  

 

 عة أي عقود موعة حيث لم تحدد المجمومجمعة للمجلية المكثفة الالمالية المرح المعلوماتتأثير على لتعديالت  لم يكن لهذه ا
حيث  فمجح  قودكع يمكن    يفالتكال  إنة  ال  العقود  تجنبهاالتي  ابموجب  تكاليف  تمثل  التي  ت،  التكاليفلسداد،  من   ألفت 

 عقود. طة مباشرةً بالاإلضافية المرتب
 

   16ى معيار المحاسبة الدولي عل  تالدي عت - صودق ستخدام المالبل االمتحصالت ق  الممتلكات والمنشآت والمعدات:
من بيع    متحصالت ود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي  لفة أي بند من بننشآت أن تخصم من تكملى اعل  التعديل  ظريح

قصدها بالطريقة التي ت ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيلب  ولالوصجة أثناء األصناف المنت
و المنشأة  اإلدارة.  تعترف  ذلك،  من  منمتالببدالً  هبي  حصالت  البنوذع  إه  وتكاليف  البنود،د،  تلك  أو في    نتاج  األرباح 
 . الخسائر

 

التعديالت أي تأثير على   المالمال  لوماتمعاللم يكن لهذه  مبيعات  حيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةرحلية  ية 
 . رة األولى المعروضةو بعد بداية الفتأ فيلالستخدام لكات والمنشآت والمعدات المتاحة ل الممتمنتجة من خال لبنود

 

  قيام الشركة التابعة بالتطبيق ألول   –ول مرة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أل  1مالية  ي للتقارير الالمعيار الدول
 مرة

التابعة التي تختار تطبي التعديل للشركة  المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  يسمح  الفقرة  المعي  16ق  للتقارير   ار)أ( من  الدولي 
ف  1المالية   العمالبقياس  المسجلة  روق تحويل  المبالغ  المتراكمة بواسطة  األجنبية  الماليةت  البيانات  ل  في  لشركة  المجمعة 

انتقال   تاريخ  إلى  استناداً  للتقاألم  الدولي  المعيار  استخدام  إلى  األم  الماليةالشركة  أي تعديالت   ارير  إدراج  في حالة عدم 
.  التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعةدمج األعمال    راتاءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيجرمرتبطة بإ

قم )د( لتي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رالشركة الزميلة أو شركة المحاصة ا  عديل أيضاً علىيسري هذا الت
 . 1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16

 

ير  لم تقم بتطبيق المعايللمجموعة حيث إنها  المجمعة    المرحلية المكثفة  المالية  معلوماتالعلى    ت تأثيرالتعديال  لهذه  لم يكن
 المالية ألول مرة.الدولية للتقارير 
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 مة( )تتحاسبية للمجموعة التغيرات في السياسات الم      -3
 

 )تتمة( لمجموعة ا قة من قبلبمطالالت تعديالتفسيرات وال جديدة والمعايير ال 3.1
 

المالية  المعيا للتقارير  الدولي  المالية    9ر  "نسبة    –األدوات  اختبار  إلغاء  10الرسوم ضمن  حالة  في  ف االعترا%" 
 بالمطلوبات المالية

ختالف شروط االلتزام يم الذي تجريه حول مدى ا ضمن التقي  م التي تدرجها المنشأةيتضمن التعديل توضيحات حول الرسو
ية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة ديد أو المعدل بصورة جوهرالمالي الج 

المستل أو  المسددة  الرسوم  على  المقترض والمقرض مشتملةً  بين  فيما  المستلمة  المقترضأو  قبل  إما من  المقرض   مة  أو 
األخر. الطرف  عن  مماث  نيابةً  تعديل  هناك  فيليس  مقترح  المحاسبةل  بمعيار  يتعلق  المالية:   39الدولي    ما  األدوات 

 .االعتراف والقياس
 

عديالت على  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك ت  المعلوماتتأثير على  لتعديالت  ا  لهذهلم يكن  

 مالية لدى المجموعة خالل الفترة.األدوات ال

 

 السهم   ربحية -4
 

السهم  الغ  مباحتساب    يتم )قسمة  ب  األساسيةربحية  ال  (ةخسارربح  األم    خاصالفترة  الشركة  حملبمساهمي  األسمن  هم ة 

الربح   قسمةاألسهم المخففة بساب ربحية  . ويتم احتالقائمة خالل الفترة  العادية  على المتوسط المرجح لعدد األسهمالعادية  

العادية للشمساهب  الخاص  (الخسارة) المتوسط المرركة االم  مي األسهم  القائمة خجح لعدد اعلى  الفترة  ألسهم العادية  الل 

المتو المرجح  زائدا  العادية  لعدد األسهسط  لتحويل كافة األسهم  م  المحالعادية  التي سيتم إصدارها  أالمخففة  الى  سهم  تملة 

 قة. ففة متطابالسهم األساسية والمخ بحيةناك أدوات مخففة قائمة، فإن ره نه ليسنظًرا ألعادية. 
 

 

 هية فيأشهر المنت   الثالثة 
  يونيو   30

 
 

 أشهر المنتهية في ة الست 
  يونيو   30

 2022 2021  2022 2021 

بمساهمي  الفترة الخاص( خسارة) ربح

 (55,548) 607,908 األم )دينار كويتي(  الشركة

 

778,760 (427,504) 
 

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

 ل األسهم القائمة خالجح لعدد ط المرتوسلما

 413,818,978 415,642,299 الفترة )أسهم(* 

 

415,642,299 413,818,978 
 

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

 (1.0) 1.9  (0.1) 1.5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 

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

 الل الفترة. خزينة خم الفي أسهالمتوسط المرجح لتأثير التغيرات  مسهالمرجح لعدد األ * يراعي المتوسط
 

هناكلم   تتضمنمعامال   يكن  عادي  ت  بينأسهم  المكثفة  المالية    المعلوماتتاريخ    ة  التصريح  المرحلية  وتاريخ  المجمعة 

 . مالسه يةربح إدراجالتي تتطلب إعادة و ،ية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المال ذهه بإصدار
 

 عقارات استثمارية  -5
  ()مدققة  

 

 يونيو 30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي تير كويدينا دينار كويتي 
    

 76,679,897 76,679,897 77,417,798 يناير  1كما في 

 443,586 774,314 280,126 بدة لعقارات استثمارية نفقات رأسمالية متك 

     - (28,967) - لعادلة  ا ةالتغير في القيم

     - (7,446) - ألجنبية مالت ا العتحويل  خسارة

 - - (1,142,000) *  مستبعدات
 ─────── ─────── ─────── 
 76,555,924 77,417,798 77,123,483 
 ════════ ════════ ════════ 
 



 

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

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةإيضاحات حول المعلومات الما
 2022 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 

 

 

10 
 

 )تتمة( عقارات استثمارية -5
 

 ا يلي: ميتم تصنيف العقارات االستثمارية ك
 

  )مدققة(  

 

 يونيو 30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

  يونيو 30
2021 

 ار كويتيدين ار كويتيدين نار كويتيدي 
    

 3,298,485 3,630,000 3,910,126 يرعقارات قيد التطو

 73,824,998 73,787,798 72,645,798 عقارات مطورة 
 

─────── ─────── ─────── 
 76,555,924 77,417,798 77,123,483 

 

════════ ════════ ════════ 

 

  1,150,000ي  دينار كويتي مقابل إجمال  1,142,000استثماري بقيمة دفترية  ببيع عقار  جموعة  ل الفترة، قامت المخال *

  حلي المر  رئأو الخسا  األرباح يان  تي في ب ار كويدين  8,000د بمبلغ  تبعامن االسدينار كويتي. يتم تسجيل األرباح الناتجة  

 المكثف المجمع.  
 

 21,216,000 :2021ديسمبر   31دينار كويتي ) 21,216,000 غ قيمته الدفتريةتبلمجموعة لر استثماري لعقا تم تسجيل

ذا  باسم  كويتي(دينار   21,216,000 :2021  يونيو  30وكويتي    دينار األطراف  عالقةبعض  المجموعة    ت  عن  نيابة 

خو تتوجد  المجموعة  لصالح  تنازل  من    ؤكدطابات  النهائي  المستفيد  االحتفاي.  العقارات  هذهبأنها  العقار  تم  بهذا  ظ 

   ت عالقة.كاء االستثمار من األطراف ذاشر اثنين من عماري من خالل اتفاقية شركة محاصة ماالستث
 

  يو يون  30وينار كويتي  د   16,684,347:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  15,822,473بمبلغ    تم رهن بعض العقارات

 ائني تورق. الضمان لد اتستيفاء متطلبدينار كويتي( كضمان ال 16,368,525: 2021
 

 طراف ذات عالقة فصاحات األإ -6
 

المعامالت  هذه  المجموعةا  تمثل  بها  تقوم  )الشركات    لتي  معينة  أطراف  والمسامع  أعضاء و  ون،لرئيسيا  همون الزميلة 

اإلدامج األوالمسؤورة  لس  للشركة  التنفيذيون  عم  لون  األولىئال اوأفراد  الدرجة  من  فيها    تهم  يكونون  التي  والشركات 

ً ئيسيين أو يمكنهم ممارسة تأثير  مالكين ر التسعير    . المعتادةل  عليها( في سياق األعما  ملموسا الموافقة على سياسات  يتم 

 ية. سنولالعمومية ا ساهمين في اجتماع الجمعيةموافقة الموتخضع ل المجموعةة دارقبل إ الت منوشروط هذه المعام
 

 مع األطراف ذات العالقة كما يلي:كانت القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 

 ة أشهر المنتهية في ستال

 

أطراف أخرى  
 ذات عالقة  
 يدينار كويت

 يو يون 30
2022 

 دينار كويتي

 يويون 30
2021 

  يتي دينار كو

 يونيو  30
2022 

 دينار كويتي

 يونيو 30
2021 

 يتي دينار كو

المرحلي  الخسائرأو  األرباحبيان 
       المكثف المجمع 

 9,657 8,169  4,447 4,253 4,253 أتعاب إدارة
 

 

 الشركات 
 الزميلة  

 دينار كويتي 

 أخرى  أطراف
 عالقة   ذات
 كويتي دينار 

 يونيو  30
2022 
 كويتيدينار 

 ديسمبر 31
2021 

 دينار كويتي 

 يونيو 30
2021 

 يتي دينار كو

المرحلي  المركز المالي بيان 
      المكثف المجمع 

أطراف ذات   منة مبالغ مستحق

 14,044 15,170 99,032 85,309 13,723 عالقة 
 



 

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

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةإيضاحات حول المعلومات الما
 2022 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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 )تتمة(طراف ذات عالقة فصاحات األإ -6
 

 مالت مع أطراف ذات عالقةاأحكام وشروط المع

األرصدة  إن  لمتكافئة.  دة في المعامالت التلك السائمماثلة  شروط  قة على أساس  تم إبرام المعامالت مع أطراف ذات عالي

مانات مقدمة أو يس هناك أي ضالطلب. لمل فائدة وتستحق السداد عند  مكفولة بضمان وال تح  غير  سنةالمة في نهاية  القائ

من أي  عن  الدائن  مستلمة  أو  المدينة  للاألرصدة  بالنسبة  ذات عالقة.  لألطراف  في  ةفترة  لم  2022  يونيو  30  المنتهية   ،

المجموعة أي مخصصتس المتوقعة  لخسائر اال  جل  ائتمان  بالمبالغ    يونيو  30القة )لمستحقة من أطراف ذات عالمتعلقة 

ذي عالقة والسوق   ل فحص المركز المالي للطرفمالية من خال  فترة التقييم خالل كل  م إجراء هذا  شيء(. يت: ال  2021

 . عالقة وف ذالطر الذي يعمل به
 

 



 

 

 التابعة شركاتهاة ش.م.ك.ع. ويان العقاريشركة أع
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحلية ة الملمالي ضاحات حول المعلومات اإي
 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في كما في و
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 )تتمة(ذات عالقة  إفصاحات األطراف -6
 

 لعليا موظفي اإلدارة ا معامالت معال

موظفو   اإلديشمل  مجلس  العليا  الذيناإلدارة  العليا  اإلدارة  وموظفي  بال  ارة  ويتولون  يتمتعون  أنصالحيات  تخطيط  ومراشمسؤولية  وتوجيهها  المجموعة  اإلجماليةطة  القيمة  كانت   مالتللمعا قبتها. 

 ما يلي:وظفي اإلدارة العليا كالقائمة المتعلقة بم واألرصدة
 

 

 قيمة المعامالت  

  في  هية للثالثة أشهر المنت

 قيمة المعامالت  

م كما في ئ الرصيد القا  في هية أشهر المنت ستةلل  

 

 يونيو  30

2022 

 يونيو 30

2021  

 يونيو  30

2022 

 يونيو 30

2021  

 يونيو  30

2022 

 ديسمبر 31
2021   

 يونيو 30

2021 

 دينار كويتي  كويتي  دينار دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
          

 113,267 107,977 113,092  183,447 169,596  93,643 95,216 جل صيرة األ رواتب ومزايا أخرى ق

 298,622 383,578 434,312  16,392 50,734  9,962 40,539 ن مة للموظفيمكافأة نهاية الخد
 ─────── ───────  ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 135,755 103,605  220,330 199,839  547,404 491,555 411,889 
 ════════ ════════  ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ 
 

 ة ون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي . وافق المساهم2021ديسمبر    31المنتهية في    اإلدارة للسنةلس  عضاء مجألمكافأة    ةبأي  2022فبراير    21اريخ  نعقد بتتماعه المفي اج  دارةاإلمجلس    يوص  م  ل

 على هذه التوصية.  2022 أبريل 19خ ذي عقد بتاريال



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  لمالية المرحليةحات حول المعلومات اإيضا
   2022 يونيو 30المنتهية في  ما في وللفترةك
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 القطاعات معلومات -7
 

عن   المسؤولقبل  اجعتها بصورة منتظمة من  والتي يتم مر  اخليةدارة الدارير اإلمعلومات تقمات القطاع إلى  وتستند معل
 قطاعات.  وتقييم أداء هذه ال ذات الصلة ى القطاعاتاتخاذ قرارات التشغيل بهدف توزيع الموارد عل

 

أقسام    تظمتن في  ت  تشغيليةالمجموعة  اتمكلكي  أعمالها  إدارة قطاعات  تقا  ضمختلفة. وألغرالن من  مات  رير معلوإعداد 

 في قطاعات األعمال التالية: لمجموعة أنشطة المجموعة نظمت إدارة ا ،اعاتالقط
 

 ت اب( استثمار  أ( إدارة المشاريع والعقارات
 

نتائجترا اإلدارة  أعمال  قب  وحدات  لغرض  تشغيل  منفصل  أساس  على  القرارات  ها  وتقييم  اتخاذ  الموارد  توزيع  حول 

اإل  تتضمن  .داءاأل القطاع  بالقطا  والمصروفات  يراداتنتائج  مباشرةً  بين  لمتعلقة  فيما  هامة  معامالت  توجد  ال  اع. 

 القطاعات.
 

  ديسمبر   31المنتهية في  نة  والس  2021  يونيو  30و  2022  يونيو  30للفترات المنتهية في  ت  معلومات تقارير القطاعا  إن
 ي: يل هي كما 2021

 

 

المشاريع إدارة 
 ع المجمو ة غير موزع  استثمارات   قارات عوال

 

 تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت

     2022 يونيو 30ا في كم
     

 97,270,509 329,963 92,913,827 4,026,719 الموجودات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 17,723,786 861,046 15,677,921 1,184,819 المطلوبات   
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 في هرة )ضمن االستثمار الش

 670,000     - 670,000     - الزميلة( الشركات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

إدارة المشاريع  
 جموع الم   ةغير موزع استثمارات  والعقارات 

 

 يتي ودينار ك دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي 

     )مدققة(  2021  ديسمبر 31في 
     

 97,057,820 353,373 96,615,529 88,918 الموجودات 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 18,314,903 810,567 16,860,894 643,442 لمطلوبات  ا
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 ي  ة )ضمن االستثمار فالشهر

 670,000     - 670,000     - يلة(الشركات الزم
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

إدارة المشاريع   
 المجموع  ة غير موزع مارات استث والعقارات 

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2021  يونيو 30في 
     

 98,573,391 73,901 95,111,764 3,387,726 الموجودات 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 19,343,711 744,722 17,987,737 611,252 المطلوبات  
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 الشهرة )ضمن االستثمار في  

 670,000 - 670,000 - الشركات الزميلة(
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

7- مة( ت)ت ومات القطاعاتمعل   

 
إدارة المشاريع 

 المجموع  عة ير موزغ رات  استثما والعقارات 

 دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ةالست
     



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  لمالية المرحليةحات حول المعلومات اإيضا
   2022 يونيو 30المنتهية في  ما في وللفترةك
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 2,504,282 - 2,197,105 307,177 إيرادات القطاع 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,286,520 (651,292) 1,789,131 148,681 ع ( القطاربح )خسارة
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 27,227 - 27,227 - استهالك  
 

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

 
إدارة المشاريع  

 المجموع  غير موزعة  استثمارات  والعقارات 

 دينار كويتي  ي دينار كويت كويتي ار دين دينار كويتي   2021  يونيو 30في  لمنتهيةأشهر ا ةالست

     

 1,068,856 - 926,430 142,426 ادات القطاع إير
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 (89,990) (661,927) 533,605 38,332 ربح )خسارة( القطاع 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 11,063 - 11,063 - استهالك  
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 محتملة   ومطلوباتلتزامات ا -8
 

  زاماتالت 8.1
ب تتعلق  التزامات  المجموعة  لدى  اليوجد  )دينا  7,120  بمبلغ   االستثماريةعقارات  بعض  كويتي    :2021ديسمبر    31ر 

  (.يتيدينار كو  539,647 :2021 يونيو 30ودينار كويتي  213,452
 

 وبات محتملة مطل 8.2
ديسمبر    31كويتي )  دينار  86,400  ة بمبلغللمجموعة ضمانات بنكي  ونالتابع  يونقدم المصرف،  2022  يونيو  30ي  ا فكم

كويتي    94,500:  2021 مطلوبات    95,900  :2021  يونيو  30ودينار  عنها  تنشأ  أال  المتوقع  والتي من  دينار كويتي( 
 جوهرية.

 

 لعادلةالقيمة اقياس   -9
 

 دلةيمة العال الهرمي للقالجدو
الموجودات   كافة  المالالماإن  غير  والموجودات  تسجيللية  يتم  التي  العادلة  ية  قيمتها  عن  اإلفصاح  أو  الجدول  ها  ضمن 

 ة كما يلي: العادلالتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة أدنى مستوى و مدخالتقياس القيمة العادلة بناًء على لهرمي لا
 

 ات أو مطلوبات مماثلة؛وجوداألسواق النشطة لم ( فيالمعدلة المعلنة )غير: األسعار 1ى المستو 

 بة لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكلة بالنسخالت الجوهريقييم يكون فيها أقل مستوى من المد: أساليب ت2مستوى  ال 

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

  ًظا.لقيمة العادلة ملحواس انسبة لقيالجوهرية بالمن المدخالت  يكون فيها أقل مستوىيم ال : أساليب تقي 3المستوى  
 

وال للموجودات  ع بالنسبة  المسجلة  ما  مطلوبات  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  الت لى  كانت  بين حويالت  إذا  حدثت  قد 
الهرمي عن الجدول  أقل    مستويات  إلى  )استناداً  التصنيف  تقييم  إعادة  األهمستوى  طريق  ذي  المدخالت  لقياس  من  مية 

 ة مرحلية مكثفة مجمعة. مالية كل فترة معلومات نهايككل( في يمة العادلة الق
 

تغيير هناك  تكن  عملياتلم  في  ا  ات  وأنواع  التقييم،  وأساليب  للمجموعة،  قياساالتقييم  في  المستخدمة  القيمة  لمدخالت  ت 
 ادلة خالل الفترة.الع

 

الف تلك  بخ  ،متكررالعادلة على أساس  بالقيمة  ة التي تم قياسها  مالية والموجودات غير الماليفيما يلي ملخص لألدوات ال
 : رة معقولةالعادلة بصو ب قيمتها الدفترية قيمتها تي تقارال



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  لمالية المرحليةحات حول المعلومات اإيضا
   2022 يونيو 30المنتهية في  ما في وللفترةك
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 )تتمة(   لعادلةالقيمة اقياس   -9
  قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

 سعار المعلنة ألا
طة  سواق نشأفي 

 (1)المستوى 

دخالت الجوهرية الم 
   الملحوظة

 (2)المستوى 

الجوهرية  المدخالت
  وظةالملح  غير

 (3وى )المست

 
 

 اإلجمالي 
نار كويتيدي  د ينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي    

     2022 يونيو 30في 

ل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال 

 43,858 - 43,858 - األرباح أو الخسائر

الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات م 

 1,043,511 973,343 - 70,168 ىة األخر الشامل اإليرادات  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 70,168 43,858 973,343 1,087,369 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     )مدققة(  2021ديسمبر    31في  

دلة من خالل ا موجودات مالية مدرجة بالقيمة الع

 43,791     - 43,791     - الخسائررباح أو  أل ا 

مة العادلة من خالل بالقيدرجة  موجودات مالية م 

 1,288,645 1,219,390     - 69,255 اإليرادات الشاملة األخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 69,255 43,791 1,219,390 1,332,436 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

      2021  يونيو  30كما في  

خالل   لة من بالقيمة العاد جة  الية مدردات م موجو 

 43,672     - 43,672     - األرباح أو الخسائر

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 1,338,113 1,276,092     - 62,021 ألخرىشاملة ا اإليرادات ال 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 62,021 43,672 1,276,092 1,381,785 

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

 لقياس القيمة العادلة.  المختلفة تحويالت بين مستويات الجدول الهرميراء أي إج خالل الفترة، لم يتم
 

 3المستوى ادلة ضمن القيمة العمطابقة 

الجد مطيوضح  التالي  كاول  الحركاابقة  الفة  للبنود  العادلة  القيمة  في  المستوت  ضمن  بداية  3ى  مصنفة  فترة ون  بين  هاية 

 :الماليةت علوماالم
  أسهم غير مدرجة 

 

 يونيو  30

2022   

 ديسمبر 31

2021   

 يونيو 30

2021   

 دينار كويتي  ويتي دينار ك  نار كويتي دي   

    

 1,304,441 1,304,441 1,219,390 األرصدة االفتتاحية

 (28,349) (85,051) (246,047)   املة األخرىدة القياس المسجلة في اإليرادات الشإعا
 ─────── ─────── ─────── 

 1,276,092 1,219,390 973,343  الختاميالرصيد 
 ════════ ════════ ════════ 

 
 



 

 وشركاتها التابعة شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
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 لة )تتمة(لعادقياس القيمة ا      -9
 

 لهرمي للقيمة العادلة )تتمة( لجدول اا

 

تلك المتبعة في إعداد ثلة لمماعة  المجمحلية المكثفة  لمرمات المالية اومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلو  ساليبأ  إن

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في ة السنوية للمجموعة للسن المجمعةالبيانات المالية 
 

الق  قياس  لألديمة  يتم  المالعادلة  المصنفة  وات  ظر  ،3المستوى    ضمنالية  التي    ينة،مع وف  في  التقييم  أساليب  باستخدام 

في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق    الملحوظةوق الحالية  الست  معامال  بأسعار من  دةمؤيغير  افتراضات  تتضمن  

تالملحوظة المجموعة  ست.  الع األداة وبينو   ىالتي تعتمد عل  التقييم  أساليبخدم  المتاحة. على سبيل  انات  في   المثال،سوق 

العاد  النشط،سوق  ال  غيابحالة   القيمة  تقدير  لالستثمار  يتم  ا  علىلة  تحليل  فمالال  لمركزأساس  المستثمر  للشركة  يها  ي 

يتم تحدير والعوامل األخرىالمخاط  قائمةوونتائجها   األدوات  الموجبة والسالبةالتغيرات  د  .  قيمة  أسا الم  في  س  الية على 

مالتغي لتغير  نتيجة  األدوات  قيمة  في  غير  ستويارات  المعايير  تالملحوظةت  يعتبر  والتي  تققي ،  أمراً  ً ديريمها  توصلت .  يا

خرى قد يكون جوهرياً في حالة  األالتأثير على األرباح أو الخسائر أو اإليرادات الشاملة    على تقييمها إلى أن  اءً بن  دارةاإل

لعادلة لألدوات المالية المنصفة ضمن  يمة اتحديد القلطر ذات الصلة المستخدمة  ت المخافي متغيرا  %5سبة  بن  حدوث تغير

  .3وى المست
 

وهرية ج  الية األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن القيمة الدفترية ال تختلف بصورةالمات  مطلوبللموجودات والبة  بالنس

العادلة   قيمتها  ا  أنحيث  عن  أو يتم    بات ذاتودات والمطلولموجمعظم هذه  تسعيرها    إعادةفترة استحقاق قصيرة األجل 

 وق. بالس الربحت مباشرة بناًء على الحركة في معدال
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بتاريخ   المنعقد  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  األم  الشركة  مساهمو  المالية   2022أبريل    19وافق  البيانات  على 

في  عمجمال المنتهية  للسنة  للمجموعة  بإطفاء  توصيةوعلى    2021ديسمبر    31ة  اإلدارة  المت  مجلس  راكمة الخسائر 

إصدار األسهم من خالل استخدام جزء من عالوة    2021  ديسمبر  31دينار كويتي كما في    771,023  بلغبمللمجموعة  

 أي توزيعات أرباح.  عن دينار كويتي. لم تعلن الشركة األم 771,023المجموعة بمبلغ  لدى


