
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ع.ش.م.ك. العقاريةشركة أعيان 

 تها التابعةاوشرك 
 

 

 

 
 

 )غير مدققة(المجمعة  المكثفة المعلومات المـالية المرحلية

  2020 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 .ع. شركة أعيان العقارية ش.م.ك
 

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

المرحليين المكثفين  والدخل الشامل األرباح او الخسائر يوبيان 2020 يونيو 30"المجموعة"( كما في يشار إليها معاً بـ التابعة )

التغيرات في حقوق و التدفقات النقديةن به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني المجمعين المتعلقي

لة عن  المسؤو يإن إدارة الشركة األم ه التاريخ. أشهر المنتهية بذلك ستةاللفترة ن به يين المكثفين المجمعين المتعلقيرحلالم الملكية

ً لإ "التقرير المالي  34 لمعيار الدولي للتقارير الماليةعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا
 لمجمعة.تعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة اال هي . إن مسؤوليتناالمرحلي"

 

 نطاق المراجعة
 مستقلال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410الدولي ا وفقاً للمعيار قد قمنا بمراجعتنل

إلى   رئيسيةتوجيه االستفسارات بصفة  علىومات المالية المرحلية معلال مراجعة تشتملبمهام المراجعة.  المتعلق "وعةللمجم

واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق ية وتطبيق اإلجراءات التحليلية لين عن األمور المالية والمحاسبسؤوفين المالموظ

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

 التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. افة األمور الهامةم بكعلى عل
 

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

 .34ر المحاسبة الدولي  إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيا
 

  األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

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

 رقم قانون الشركات ل مادية لى علمنا وجود أية مخالفات، لم يرد إلشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناالمحاسبية ل

 ،لنظام األساسي للشركة األمللتأسيس وعقد الأو ، اوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1

ً مادي اً يكون له تأثيرعلى وجه قد  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالخالل فترة  ماهل الالحقةوالتعديالت  الشركة على نشاط  ا

 أو مركزها المالي. األم
 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   غإرنست ويون

 ي وشركاهمالعيبان والعصيم

  

 

 2020طس أغس 16

 الكويت



 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
  

 

 

 عة.ثفة المجمكومات المالية المرحلية المتشكل جزًءا من هذه المعل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
 

2 
 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح بيان 

 2020 يونيو 30 في ةلفترة المنتهيل

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

  يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في ستةال
 يونيو 30

  2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي إيضـاحات 

      اإليرادات

 4,311 560 1,931 56  عقاريإيرادات تمويل 

 1,575,647 1,081,934 760,909 383,091  إيرادات تأجير 

 60,572 80,698 30,764 29,939  تعاب إدارة أ

 606,479     - 190,479     - 5 ربح بيع عقارات استثمارية 

 256,901 (792,109)    336,011 (563,464)  شركات زميلة  نتائج ة فيصح

 (4,279)     - -     -  يلةكات زمبيع شرخسارة من 

ة من ير محققغ أرباح)خسائر( 

دات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  موجو

 962 (786) 930 (786)  من خالل األرباح او الخسائر 

 699,644 8,850 615,398 3,529  إيرادات أخرى  

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

  (147,635) 1,936,422 379,147 3,200,237 

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

      فات صروملا

 (315,272) (342,834) (149,969) (168,001)  تكاليف تمويل

 (518,135) (409,079) (262,420) (208,341)  تكاليف موظفين 

 (218,434) (135,087) (108,800) (69,868)  مصروفات إدارية  

 (448,888) (215,443) (293,753)  (65,167)  مصروفات تشغيل أخرى 

على  متوقعة االئتمان الر مخصص خسائ

 - (187,254) - (98,402)  أجرينمستمديني 

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

  (609,779) (814,942) (1,289,697) (1,500,729) 

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,699,508 (910,550) 1,121,480 (757,414)  الربح قبل الضرائب )الخسارة( 
      

 (10,932)     - (6,188)     -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (37,540)     - (25,816)     -  الة الوطنية  ضريبة دعم العم

 (12,447)     - (6,966)     -  الزكاة  

 - (2,147) - (334)  تابعةضرائب من شركات 

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,638,589 (912,697) 1,082,510 (757,748)   ةرالفتربح )خسارة( 

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ:

 1,383,025 (1,032,521) 978,586 (785,018)  مساهمي الشركة األم

 255,564 119,824 103,924 27,270  الحصص غير المسيطرة

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,638,589 (912,697) 1,082,510 (757,748)  فترةال ربح)خسارة( 

  

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

اسية األسم السه ربحية)خسارة( 

الخاصة بمساهمي الشركة والمخففة 

 فلس 3.6 فلس ( 2.5) فلس 2.5 فلس ( 1.9) 4 األم 

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
  

 

 

 عة.ثفة المجمكومات المالية المرحلية المتشكل جزًءا من هذه المعل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
 

3 
 

 مجمع )غير مدقق(مكثف اللي الالشامل المرح الدخلبيان 

 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية في رأشه الثالثة

 يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في ستةال
 يونيو 30

  2020 2019 2020 2019 

 تيدينار كوي يتير كودينا تيدينار كوي يتير كودينا  
      

 1,638,589 (912,697) 1,082,510 (757,748)  ربح الفترة)خسارة( 
  ─────── ─────── ─────── ─────── 

      شاملة أخرى: (خسائر) إيرادات

لى إشاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها  (رخسائ) إيرادات
      :الخسائر في فترات الحقة أواح األرب

أدوات حقوق ملكية من  (خسائرال) األرباحي صاف

شاملة  ال داترايالل اإلمدرجة بالقيمة العادلة من خ

 (136,838) 53,087 3,760 109,770   ىاألخر

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

أو  األرباحخسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى 
      سائر في فترات الحقة الخ

 (6,128)     - (6,128)     -  التحويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية فروق 

  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (142,966) 53,087 (2,368) 109,770  شاملة أخرى للفترة  (خسائر) إيرادات

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,495,623 (859,610) 1,080,142 (647,978)  رة لشاملة للفتاإليرادات ا)الخسائر( اجمالي 

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      :ص بـاالخ

 1,240,059 (979,434) 976,218 (675,248)  مساهمي الشركة األم

 255,564 119,824 103,924 27,270  سيطرةالحصص غير الم

  

─────── ─────── ─────── ─────── 

  (647,978) 1,080,142 (859,610) 1,495,623 

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 





 

 ها التابعة شركاتو العقارية ش.م.ك.ع. ركة أعيانش
  

 

 

 عة.ثفة المجمكومات المالية المرحلية المتشكل جزًءا من هذه المعل 12إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2020 ونيوي 30ي ف نتهيةملة اترلفل

  
 أشهر المنتهية في ستةال

  يونيو 30

  2020 2019 

 دينار كويتي تيدينار كوي إيضاح 
    غيل تششطة النأ

 1,699,508 (910,550)  ائب الضرقبل ربح  الخسارة( ال)
    :الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية )الخسارة(  لمطابقة غير نقدية تعديالت

 9,746 9,123  تهالك سا
 (606,479) - 5 رية  ربح بيع عقارات استثما

 (256,901) 792,109  شركات زميلة   نتائج حصة في

 4,279 -  ة زميلة  بيع شرك منخسارة 
رباح او  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ  غير محققة من (أرباحخسائر )

 (962) 786  الخسائر  
 315,272 342,834  يل  ومتكاليف ت 

 63,561 36,022  ة الخدمة للموظفين فأة نهاي مخصص مكا 
 - 187,254  قعة  المتوتمان مخصص خسائر االئ 

 - 175    في القيمة   انخفاضخسائر  در

  

─────── ─────── 

  457,753 1,228,024 
    أس المال العامل:  التعديالت على ر

 31,427 23,066  مدينو تمويل عقاري  

 (82,084) 2,062  ات عالقة  راف ذأط منمبالغ مستحقة  
 940,219 (188,168)  مدينون ومدفوعات مقدما  

 (1,501,751) (126,394)  أخرى صدة دائنة رأو ونري ن تجادائنو
 - 26,946  ت عالقة  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذا 

  

─────── ─────── 
 615,835 195,265   لعملياتا صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 (5,031) (38,153)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

  

─────── ─────── 
 610,804 157,112  ل التشغي أنشطة اتجة من التدفقات النقدية الن  فيصا

  

─────── ─────── 
    أنشطة االستثمار  

 (19,597) -  شراء ممتلكات ومعدات  
 (201,290) (165,683) 5 ة لعقارات استثمارية ة متكبدي لمصروفات رأسما

 (885,521) - 5 دفعة مقدما لشراء عقارات استثمارية  
 4,246,000 - 5 ت استثمارية متحصالت من بيع عقارا

 315,000 -  زميلة  من بيع شركةمتحصالت 

 10,994 -    خسائرلااو   األرباحوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت بيع م 
 (12,555)  (4,959)  ينة  سهم خزء أارش

  16,975  -  متحصالت من بيع أسهم خزينة  

 

 ─────── ─────── 
 3,470,006 (170,642)  أنشطة االستثمار  الناتجة من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

 

 ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل  

 (2,528,803) (1,646,803)    قسداد دائني تور
 623,505 -  رق  متحصالت من دائني تو

 (967,844) -  نقدية مدفوعة الى مساهمي الشركة األم   أرباحتوزيعات 

 - (200,246)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 
 (296,659) (185,512)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  

─────── ─────── 
 (3,169,801) (2,032,561)  ويل  أنشطة التم  قدية المستخدمة فيقات الن ف دصافي الت

  

─────── ─────── 

 911,009 (2,046,091)  واالرصدة لدى البنوك    لنقدفي ا الزيادة)النقص( صافي 
 2,328,882 2,849,606  يناير 1النقد واالرصدة لدى البنوك في  

   

─────── ─────── 
 3,239,891 803,515    يونيو 30في البنوك  ى النقد واالرصدة لد

  

═══════ ═══════ 



 

 بعة وشركاتها التا ة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.شرك
  

 
 

 

 كثفة المجمعة.مرحلية المية الهذه المعلومات المال جزًءا من تشكل 12إلى  1لمرفقة من ا إن اإليضاحات
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 قق()غير مد جمعالم المرحلي المكثف ق الملكيةقوات في حبيان التغير

 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 أسهم خزينة إصدار أسهم

 احتياطي 
 أسهم خزينة

 احتياطي
 باريجإ

 تياطيحا
 عام

 احتياطي
 العادلة ةالقيم

 أرباح 
 مرحلة 

اطي تحويل يتحا
 ةت أجنبيعمال

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص
 مجموعال مسيطرةغير ال

 يتير كودينا تييدينار كو نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
             

يناير  1في كما 
 92,437,223 21,783,144 70,654,079     - 4,250,716 (106,693) 4,781,853 5,966,048 66,781 (1,351,564) 15,482,708 41,564,230 )مدقق(  2020

ربح )خسارة( 
 (912,697) 119,824 (1,032,521)     - (1,032,521)     -     -     -     -     -     -     - الفترة 

ملة شا إيرادات
 53,087     - 53,087     -     - 53,087     -     -     -     -     -     - رى للفترة أخ
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 اإليراداتجمالي إ

 ةملشاال)الخسائر( 
 (859,610) 119,824 (979,434)     - (1,032,521) 53,087     -     -     -     -     -     - فترةلل
صدار أسهم منحة إ

     -     -     -     - (1,275,730)     -     -     -     - 1,275,730     -     - ( 10)إيضاح 
أرباح  توزيعات
إلى  مدفوعة

الحصص غير 
 (200,246) (200,246)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ةالمسيطر

 (4,959)     - (4,959)     -     -     -     -     -     - (4,959)     -     - شراء أسهم خزينة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  يونيو 30في 
2020 41,564,230 15,482,708 (80,793) 66,781 5,966,048 4,781,853 (53,606) 1,942,465 -     69,669,686 21,702,722 91,372,408 

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

يناير  1في كما 
 94,489,024 22,942,650 71,546,374 6,128 4,619,677 (8,520) 4,557,967 5,742,162 47,792 (465,770) 15,482,708 41,564,230 )مدقق(  2019

 1,638,589 255,564 1,383,025      - 1,383,025     -     -      -      -      -      -     - ربح الفترة
خسائر شاملة 
 (142,966)        - (142,966) (6,128)      - (136,838)     -      -      -      -      -     - أخرى للفترة

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

 (رالخسائلي )إجما
 ملةلشايرادات ااإل
 1,495,623 255,564 1,240,059 (6,128) 1,383,025 (136,838)     -      -      -      -      -     - ةترفلل

 أرباحتوزيعات 
 (2,038,755)       - (2,038,755)      - (2,038,755)      -     -      -      -      -      -     - (10إيضاح نقدية )

 (12,555)          - (12,555)       -      -      -     -      -      - (12,555)      -     - شراء أسهم خزينة 
  16,975       -  16,975       -      -      -     -      - 1,086 15,889      -     - بيع أسهم خزينة

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

 يونيو 30في 
2019 41,564,230 15,482,708 (462,436) 48,878 5,742,162 4,557,967 (145,358) 3,963,947 -      70,752,098 23,198,214 93,950,312 

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

  



 

 اتها التابعة وشرك شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
 

 كثفة المجمعة )غير مدققة(ية المات المالية المرحلالمعلوم ولإيضاحات ح
 2020 يونيو 30المنتهية في كما في وللفترة 
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  ل الشركة وحت ومالمع -1
  

( "الشركة األم") ع.ش.م.ك. العقاريةلشركة أعيان  المجمعةفة المكثالمرحلية  المـالية تالمعلوماتم التصريح بإصدار 

ً شية )ـتها التابعاوشرك ً  2020 يونيو 30المنتهية في  هرأش ستةلل ("ةـالمجموع" بـار إليها معا  ةارس إدمجل لقراروفقا

 .2020أغسطس  13يـخ ربتااألم  الشركة
  

السنوية  العموميةفي الجمعية  2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعةالمالية تمت الموافقة على البيانات 

 . 2020يونيو  4لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
 

رض األنشطة الرئيسية ع تمت. الكويدولة في  تم تسجيلها عامة مدرجةكويتية  مساهمةهي شركة  األم ةكرإن الش

ً لما تعتمده هيئة الفتوى نشطة وفقاً ألحكاأل كافةتتم  .7 مجموعة في االيضاح رقم لل ام الشريعة اإلسالمية السمحة، طبقا

   .األم شركةوالرقابة الشرعية لل
  

وأسهمها متداولة  ، ("لكبرى)"الشركة األم ا ع.ستثمار ش.م.ك.جارة واالإللأعيان عة لشركة كة تابرشإن الشركة األم هي 

 ً  .  بورصة الكويتفي  علنا
 

شارع السور، وعنوانها البريدي المسجل هو  -20رقم الدور  ،برج السورهو جل المس األم مكتب الشركة إن عنوان

 الكويت.  13030 ،الصفاة 2973 .ب.ص
 

 د االعدا سأسا -2
 

ً ل 2020 يونيو 30نتهية فيأشهر الم ستةللة مجموعالية المرحلية المكثفة المجمعة لللومات المعملداد اتم إع معيار وفقا

 .  "التقارير المالية المرحلية"  34لمحاسبة الدولي ا
 

 . مركة األسية للشئيلرلة ا عمالكويتي الذي يمثل جمعة بالدينار التعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم
 

البيانات  فيلوبة ت واإلفصاحات المطفة المعلوماال تتضمن كاللمجموعة ة معن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجإ

ديسمبر  31في  تهيةالمن للسنةة للمجموعة السنوية ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنويية المال

2019.  
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -3
 

 موعة  جمن قبل المقة طبم يالتتعدوتفسيرات وديدة ير جمعاي

عداد  اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في اية المطبقة في إن السياسات المحاسب

تبارا تي تسري اعلجديدة الباستثناء تطبيق المعايير ا 2019يسمبر د 31ية في سنة المنتهالبيانات المالية المجمعة السنوية لل

 ر او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد. اييمبكر ألي معبالتطبيق المجموعة لاقم م ت. ل2020ير ينا 1ن م
 

المعلومات المالية المرحلية  ولكن ليس لها تأثير على 2020ألول مرة في سنة تسري العديد من التعديالت والتفسيرات 

 ة.عمومجللجمعة المكثفة الم
 

 تعريف األعمال: 3ة يلر المالدولي للتقاريا ارى المعيتعديالت عل

أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات  3المعيار الدولي للتقارير المالية يوضح التعديل على 

  رجات. درة الحصول على المخى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان معاً لكي تتحقق قكأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أد

على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصول حقق دون أن تشتمل يل أن األعمال قد تتدعح التفة إلى ذلك، أوضضاإ

للمجموعة ولكنها قد تؤثر جمعة ة المالمعلومات المالية المرحلية المكثفإلى المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على 

 . لدمج األعمال عمليات رام أي موعة بإبمجالقيام المستقبلية في حالة  على الفترات 
 

 يةومات الجوهرتعريف المعل: 8عيار المحاسبة الدولي وم 1لمحاسبة الدولي على معيار االت تعدي

ً هذه التعديالت تعريف متقد "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو ن أن يبيذي رية الجوهال للمعلومات اً جديد ا

ا المستخدمون األساسيون رات التي يتخذهيؤثر على القرا قع بصورة معقولة أنوتمن الما أو إخفائها نهع التعبيرعدم صحة 

 جهة محددة إلعداد التقارير". عن ية ات ماللوممع ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم الماليةللبيانات 
 



 

 اتها التابعة وشرك شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
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 2020 يونيو 30المنتهية في كما في وللفترة 

 

 

8 
 

 ()تتمةة وعة للمجمالتغيرات في السياسات المحاسبي -3
 

 )تتمة( المجموعة من قبل  مطبقةيالت ت وتعدوتفسيرا ةدر جديمعايي
 

 )تتمة( يةومات الجوهرتعريف المعل: 8عيار المحاسبة الدولي وم 1لمحاسبة الدولي تعديالت على معيار ا

ات معلومالع ندماج موحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باال لى طبيعةالجوهرية تعتمد ع توضح التعديالت أن

المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  عنبير ويكون عدم صحة التع. اليةاق البيانات المى في سياألخر

 المالية المعلوماتأي تأثير على ه التعديالت . لم يكن لهذرات التي يتخذها المستخدمون األساسيونالقراعلى  ؤثرأن ي

 .  المجموعةى تأثير مستقبلي علأي ون لها المتوقع أن يكن م وليس عةالمجم لية المكثفةالمرح
 

 2018مارس  29للتقارير المالية الصادر في  التصوري اإلطار

ي أي المفاهيم أو المتطلبات الواردة ف تجاوز أي من المفاهيم الواردة فيهت الال يمثل معيار كما  التصوري اإلطارن إ

عدة داد المعايير، ومساحاسبة الدولية في إعيير الممساعدة مجلس معاو ه تصوريمعيار. إن الغرض من اإلطار ال

القائمين على اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة متى ال يكون هناك أي معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع 

  .المعايير وتفسيرهااألطراف على فهم 
 

اف ثة ومعايير االعترحدم ريفاتيدة، ويقدم تعجدالمفاهيم الذي تمت مراجعته بعض ال صوريالتيتضمن اإلطار 

ية لمالالمعلومات الى لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير عطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة. لمبالموجودات وا

 .   حلية المكثفة المجمعة للمجموعةلمرا
 

 لسهم ربحية ا -4
 

هم األسملة من حاهمي الشركة األم رة الخاص بمسفتال ربح ()خسارة قسمةاألساسية بالسهم  ربحيةمبالغ اب احتسيتم 

ربحية األسهم المخففة بقسمة . ويتم احتساب خالل الفترةالقائمة  العادية رجح لعدد األسهمعلى المتوسط المالعادية 

لفترة زائدا ا لائمة خالاألسهم العادية الق دكة االم على المتوسط المرجح لعدهم العادية للشرربح مساهمي األس )خسارة(

سهم عادية.  ملة الى أالمخففة المحتالعادية هم األس التي سيتم إصدارها لتحويل كافةالعادية ط المرجح لعدد األسهم المتوس

  األساسية والمخففة متطابقة.ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم  نظًرا ألنه
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
  يونيو   30

 
 

 أشهر المنتهية في ستة ال 
 يونيو  30

 2020 
2019 

 2020 (إدراجهاد )معا
2019 
 إدراجها()معاد 

ترة الخاص بمساهمي الشركة  الفربح )خسارة( 

 1,383,025 (1,032,521) 978,586 (785,018) كويتي(دينار ) األم

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

عدد األسهم القائمة خالل الفترة وسط المرجح لمتال

 387,491,714 411,016,359 387,609,803 410,969,381 *)أسهم(

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ساسية والمخففة السهم األربحية )خسارة( 

 3.6 (2.5) 2.5 (1.9) )فلس(

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .الفترةل اللتغيرات في أسهم الخزينة خسط المرجح لتأثير اجح لعدد األسهم المتو* يراعي المتوسط المر
 

المعلومات المالية  بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح بإصدار تتضمن أسهم عادية معامالت  هناكيكن لم 

 م.سهربحية األ)خسارة(  إدراجتطلب إعادة ي تالت ،عةالمرحلية المكثفة المجم
 



 

 اتها التابعة وشرك شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
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 اريةعقارات استثم -5
  )مدققة(  

  يونيو 30 
2020 

 ديسمبر  31
2019 

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 84,182,577 84,182,577 82,297,890 يناير  1ا في كم

 201,290 356,102 165,683  ةستثمارينفقات رأسمالية متكبدة للعقارات اال

 885,521 2,022,327 - قارات استثمارية ا لشراء عدفعة مقدم

 (3,639,521) (3,639,521) -  اتبعدمست

     - (623,595) - التغير في القيمة العادلة  
 ─────── ─────── ─────── 
 82,463,573 82,297,890 81,629,867 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ا يلي:كم تثماريةم تصنيف العقارات االستي
  )مدققة(  

 

  يونيو 30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي يتيدينار كو يتير كونادي 
    

 3,677,696 3,968,354 4,127,837 عقارات قيد التطوير

 77,952,171 78,329,536 78,335,736 عقارات مطورة

 

─────── ─────── ─────── 

 82,463,573 82,297,890 81,629,867 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

ن في  متخصصي معتمدين من قبل مقيمين مستقلين 2019 ديسمبر 31في تثمارية كما الست ا رالعادلة للعقاتم تحديد القيمة ا

 يعةبط تباراالعا في السوق اخذبرنة والمقا اإليراداتمن خالل الجمع بين طريقتي رسملة  تقييم هذه األنواع من العقارات

 كل عقار.   خداماست
 

متزايد بشأن عوامل المدخالت قن تيجود عدم بوة ار، تقر اإلداخرً مؤ 19-كوفيدفيروس ، ونتيجة لتفشي في الفترة الحالية

معامالت ال فعضبسبب  ،، بما في ذلك معدالت الرسملة ومعدالت الخصمالقيمة العادلة للعقارات االستثماريةالمتعلقة ب

السيناريوهات ى حساسة للتدفقات النقدية بناءا علافتراضات عامة اإلدارة  وضعت .2020مارس  لوائذ أمن السوقية

لقريب والمتوسط. قامت المجموعة بتقييم كل فئة من فئات العقارات لتحديد مستوى المدى ا في حدوثها المحتمل ة قعالمتو

 ئتمانع القادم ونسب التجديد وجودة االر للرباإليجا لت تحصيذ في االعتبار معدالاألخقات النقدية بعد التأثير على التدف

جوهري في القيمة العادلة للعقارات مقارنة إلى عدم وجود تغيير  اإلدارةتهت على ما تقدم، انءا انب .لقاعدة المستأجرين

المستقبل في حالة وجود المرجح أن تطرأ المزيد من التغييرات في آليات التقييم في  ومن. 2019ديسمبر  31بسنة 

   .رالسف لقيود علىومية واود الحكوتطور القي ينر المستمر على المستأجرالتأثي ، بما في ذلكتعلق بالجائحةمستجدات ت
 

ديسمبر  31دينار كويتي ) ءشيال  مدرجة بمبلغ ستثماريةالاعقارات لبعض اوعة ببيع المجم ، قامتالحالية خالل الفترة

 شيءال  مبلغجمالي بإدينار كويتي( لقاء مقابل  3,639,521 :2019 يونيو 30دينار كويتي، و 3,639,521: 2019

ربح . بلغ الدينار كويتي( 4,246,000 :2019 يونيو 30ي، ويتكوار دين 4,246,000: 2019ر مبديس 31)كويتي ر دينا

 :2019 يونيو 30كويتي، و دينار 606,479: 2019ديسمبر  31)نار كويتي دي شيءال  الناتج من هذه المعاملة 

 .دينار كويتي( 606,479
 

دينار كويتي لقاء  1,607,000لغ بقيمة دفترية بمبتثماري جموعة ببيع عقار اسلممعلومات المالية، قامت االحقاً لتاريخ ال

دينار كويتي  193,000بمبلغ  يتم تسجيل الربح الناتج من هذه المعاملةدينار كويتي. وس 1,800,000مقابل إجمالي بمبلغ 

تمبر سب 30ية التالية االي تنتهي في مرحلالاو الخسائر المرحلي المكثف المجمع لفترة المعلومات المالية  حاألربافي بيان 

2020 . 
 

 يونيو 30تي وكوي ناردي 13,549,055 :2019ر مبديس 31دينار كويتي ) 12,101,538 تم رهن بعض العقارات بمبلغ

  .دائني تورقء متطلبات الضمان لالستيفاكضمان ( دينار كويتي 11,610,884 :2019
 

 . (11)إيضاح يمة العادلةمن الجدول الهرمي لقياس الق 2ستوى ية ضمن المستثماراالعقاراتها تقوم المجموعة بتصنيف 
 



 

 اتها التابعة وشرك شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
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 قة طراف ذات عالفصاحات األإ -6
 

 ساهمون والم الزميلةوالشركات  الكبريمع أطراف معينة )الشركة األم  ا المجموعةهتقوم بالتي  تهذه المعامال ثلتم

 شركاتوالواألعضاء المقربون من عائالتهم  للشركة األم فيذيونوالمسؤولون التن اإلدارةلس أعضاء مج، والرئيسيون

ً تأثير ين أو يمكنهم ممارسة التي يكونون فيها مالكين رئيسي يتم الموافقة على   .المعتادةعمال األسياق  يفعليها(  ملموسا

الجمعية جتماع مساهمين في اوتخضع لموافقة ال المجموعةرة ه المعامالت من قبل إداهذ سياسات التسعير وشروط

 العمومية السنوية. 
 

 ما يلي:ألطراف ذات العالقة كت واألرصدة القائمة مع اجمالية للمعامالكانت القيمة اإل

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ة فيتهيهر المنأش ستةال

 

خري أ طرافأ
 ذات عالقة 
 دينار كويتي

   يونيو 30
2020 

 تيدينار كوي

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي

خري أ طرافأ
 ذات عالقة 
 دينار كويتي

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي

       ئراألرباح او الخسابيان 

 8,590 8,117 8,117 5,872 2,557 2,557 أتعاب إدارة
 

 

 الشركة 
  األم الكبرى
 دينار كويتي

 الشركات
 الزميلة 

 ويتينار كدي

   يونيو 30
2020 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2019 

 دينار كويتي

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي

      ركز المالي بيان الم

من أطراف ذات )إلى(/ مبالغ مستحقة 

 1,390,543 290,649 (26,946) 13,723 (40,669) عالقة 

 

 ذات عالقةلمعامالت مع أطراف ا وشروط أحكام

إن متكافئة. لتلك السائدة في المعامالت المماثلة  شروط أساسطراف ذات عالقة على أالت مع م إبرام المعاميت

س هناك أي  الطلب. ليالسداد عند مكفولة بضمان وال تحمل فائدة وتستحق غير  سنة الالقائمة في نهاية  رصدةاأل

 30سبة للسنة المنتهية في النئنة لألطراف ذات عالقة. بالداأو  المدينة رصدةمن األ يمستلمة عن أأو  ضمانات مقدمة

مستحقة من أطراف ذات  المتعلقة بالمبالغ ال لخسائر االئتمان المتوقعةمخصص ، لم تسجل المجموعة أي 2020 ونيوي

فحص المركز المالي للطرف   لالمالية من خ فترةء هذا التقييم خالل كل (. يتم إجرا: ال شيء2019 يونيو 30عالقة )

 ه. عمل بذي عالقة والسوق الذي ي
 



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش شركة أعيان
 

 دققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير م
 2020 يونيو 30ة في تهيكما في وللفترة المن
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 )تتمة(قة ذات عالطراف فصاحات األإ -6

 

 ة العلياداراإل المعامالت مع موظفي

 واألرصدة القائمة ةكانت القيمة اإلجمالي راقبتها.جيهها وملمجموعة وتوط أنشطة اليا الذين يتمتعون بالصالحيات ويتولون مسؤولية تخطييا مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليشمل موظفو اإلدارة الع

 عليا كما يلي:لرة اظفي اإلداالمتعلقة بمو للمعامالت

  أشهر المنتهية في  للستةمة المعامالت قي  معامالت للثالثة أشهر المنتهية في قيمة ال 

 الرصيد القائم كما في 

   

 

يونيو   30
2020 

يونيو  30
2019  

يونيو   30
2020 

يونيو  30
2019  

يونيو   30
2020 

 ديسمبر 31
2019   

يونيو  30
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  ويتيدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي يتيدينار كو 

 108,465 94,726 103,891  186,768 182,188  95,934 92,570 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 308,478 266,451 260,508  47,276 22,910  9,455 13,970 فين الخدمة للموظنهاية  مكافأة

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

 106,540 105,389  205,098 234,044  364,399 361,177 416,943 

 
════════

═ 
════════

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

 

اجتماع وافق المساهمون في . 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في للدينار كويتي  44,000ارة بمبلغ دة أعضاء مجلس اإلمكافأب 2020مارس  8 بتاريختماعه المنعقد ة الشركة األم في اجمجلس إدار أوصى

 .التوصية على هذه2020و يوني 4بتاريخ  عقدالذي العمومية السنوي الجمعية 
 



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش شركة أعيان
 

 دققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير م
 2020 يونيو 30ة في تهيكما في وللفترة المن
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 القطاعات معلومات -7
 

ة المجموعة أنشطة المجموعة في قطاعات  ، نظمت إدارمات القطاعاتض إعداد تقارير معلوختلفة. وألغراقطاعات أعمالها الم ن من إدارةي تتمككل تشغيليةم المجموعة أعمالها في أقسام ظتن

 ل التالية: األعما
 

 ل عقاريج( تموي           ثماراتب( است  قارات يع والعة المشارأ( إدار
 

رباح أو خسائر التشغيل في  ألبشكل مماثل أو خسائر التشغيل وتقاس أداء القطاع استنادا ًإلى أرباح  رة أعاله. يتم تقييمكوالتشغيلية المذ تجميع أي قطاعات تشغيل لتشكل القطاعات ملم يت

التالية اإليرادات  تعرض الجداول  اعات. قطمة فيما بين الاقة مباشرةً بالقطاع. ال توجد معامالت هللمصروفات المتعتائج القطاع اإليرادات واجمعة. تتضمن نثفة الملومات المالية المرحلية المكالمع

 الي:على التو 2019و 2020 يونيو 30هية فيأشهر المنت ستةالشغيلية لدى المجموعة لفترة اح الخاصة بالقطاعات التومعلومات األرب

 

 المجموع أخرى  اريعق تمويل استثمارات  لمشاريع والعقاراتة اإدار

 

 ويتيدينار ك دينار كويتي ر كويتيدينا ويتيدينار ك دينار كويتي

      2020 يونيو 30كما في 
      

 108,985,019 59,163 - 104,783,057 4,142,799  الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 17,612,611 794,347 - 16,204,884 613,380  المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 670,000 - - 670,000 - ات الزميلة(هرة )ضمن االستثمار في الشركالش
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      2020 يونيو 30في  هيةمنتأشهر ال ستةال
      

 379,147 - 560 268,617 109,970 ع القطاإيرادات 
 

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

 (912,697) (539,312) 560 (381,218) 7,273   ربح )خسارة( القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 9,123 226 - 8,897 - ك استهال
 

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



 

 

 ها التابعة ركاتالعقارية ش.م.ك.ع. وش شركة أعيان
 

 دققة(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير م
 2020 يونيو 30ة في تهيكما في وللفترة المن
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 )تتمة( عاتقطاال معلومات -7
 

 المجموع ى أخر عقاريتمويل  استثمارات  لمشاريع والعقاراتإدارة ا
 

 ر كويتيدينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

       2019 يونيو 30كما في 
      

 111,583,140 139,423 56,499 109,202,628 2,184,590 لموجودات ا
 

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

 17,632,828 914,306 - 16,147,894 570,628 ات  المطلوب
 

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

 670,000 - - 670,000 - (الزميلةر في الشركات )ضمن االستثماالشهرة 
 

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

       2019 يونيو 30 فيالمنتهية ر أشه ستةال
      

 3,200,238 - 592,613 2,409,092 198,533 القطاع إيرادات 
 

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

 1,638,589 (708,821) 592,613 1,657,026 97,771  اع)خسارة( القطربح 
 

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

 9,746 647 - 9,099 - تهالك  اس
 

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

 

 المجموع أخرى  عقاريتمويل  استثمارات  لمشاريع والعقاراتإدارة ا 

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي نار كويتيدي كويتيدينار  

        ()مدقق 2019 ديسمبر 31في  كما
      

 111,638,747 44,336 23,241 107,581,611 3,989,559 لموجودات ا
 

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

 19,201,524 911,008  - 17,745,991  544,525 المطلوبات  
 

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

 670,000     -     - 670,000     - لة(ركات الزميش)ضمن االستثمار في الالشهرة 
 

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

 



 

 كاتها التابعة ة ش.م.ك.ع. وشرشركة أعيان العقاري
 

 قة(دقالمكثفة المجمعة )غير مالية المرحلية لمول المعلومات اات حإيضاح
 2020 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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 محتملة  ومطلوباتالتزامات       -8
 

 التزامات  8.1

ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,154,341 بمبلغ االستثماريةعقارات ال بعضامات تتعلق بجد لدى المجموعة التزيو

 دينار كويتي(. 25,470 :2019 يونيو 30دينار كويتي و 168,997 :2019
 

 ة وبات محتملمطل 8.2

: 2019ديسمبر  31ي )دينار كويت 85,900 غضمانات بنكية بمبل المصرفيون للمجموعةقدم  ،2020 يونيو 30كما في 

 جوهرية. مطلوباتشأ عنها توقع أال تنكويتي( والتي من المدينار  85,900 :2019 يونيو 30وويتي دينار ك 85,900
 

 م خزينة أسه      -9

  )مدققة(  

 
  يونيو 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2019 

 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي 
    

 8,055,636 20,907,682 1,249,702 نة عدد أسهم الخزي

 %1.54 %5.03 %0.3 من رأس المال  النسبة 

 462,436 1,351,564 80,793  (يتيدينار كو) –التكلفة 

 459,171 1,528,352 66,484  (دينار كويتي) –مة السوقية القي
 

ليمات هيئة أسواق ا وفقا لتعظ بهالل فترة االحتفاابلة للتوزيع خسهم الخزينة غير قإن االحتياطيات المقابلة لتكلفة أ

 المال.  
 

 السنوية مية الجمعية العموجتماع ا      -10
 

 البيانات  علىلموافقة با 2020 يونيو 4م المنعقدة بتاريخ لشركة األلمساهمي انوية ت الجمعية العمومية السقام

أسهم خزينة )تمثل رة بتوزيع مجلس اإلداتوصية و 2019ديسمبر  31ي المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية ف

األسهم المال أو عدد  كون لذلك تأثير على رأساألم دون أن ي ركةصدر( على مساهمي الش٪ من رأس المال الم5

 من قبل الشركة األم.نقدية ات أرباح لم يتم اإلعالن عن توزيع المصدرة.
 

 على البيانات المالية المجمعة  2019 مايو 2ي م المنعقدة فمي الشركة األة لمساهالجمعية العمومية السنوي وافقت

فلس   5نقدية بمبلغ  حأرباع زيبتو اإلدارةتوصية مجلس ة على كما وافق 2018مبر ديس 31هية في المنتللسنة 

 هم. للس
 

 قيمة العادلةالياس ق       -11
 

معاملة منظمة بين ضمن سداده لتحويل التزام استالمه لبيع أصل أو ر الذي يمكن هي السعا بأنهالقيمة العادلة تعرف 

  .ياسيخ القفي السوق في تار المشاركين
 

 يمة العادلةالجدول الهرمي للق

ا العادلة ضمن الجدول  اإلفصاح عن قيمته أو هام تسجيلالتي يتة والموجودات غير المالية ليت المااالموجودكافة ن إ

 ادلة كما يلي: القيمة العلقياس بر جوهرية عتت التيوى وأدنى مستالت مدخعلى  اعادلة بناءً اليمة القالهرمي لقياس 
 

  ت أو مطلوبات مماثلة؛لموجودا ر المعدلة( في األسواق النشطةسعار المعلنة )غي: األ1المستوى 

  مة العادلة ملحوًظا تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القي: أساليب 2المستوى

 وشر؛ اشكل مباشر أو غير مبب

  لحوًظا. لنسبة لقياس القيمة العادلة مدخالت الجوهرية بامستوى من الم ال يكون فيها أقل: أساليب تقييم 3المستوى 
 

على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين  المسجلةبالنسبة للموجودات والمطلوبات 

اس ي األهمية لقيوى من المدخالت ذ)استناداً إلى أقل مستصنيف الت عن طريق إعادة تقييم لجدول الهرميستويات ام

 مجمعة.  مكثفةية مرحل مالية اتمعلومفترة  كلككل( في نهاية  القيمة العادلة
 

القيمة المستخدمة في قياسات ، وأنواع المدخالت ليب التقييم، وأسارات في عمليات التقييم للمجموعةلم تكن هناك تغيي

 رة.الفتالعادلة خالل 

 



 

 كاتها التابعة ة ش.م.ك.ع. وشرشركة أعيان العقاري
 

 قة(دقالمكثفة المجمعة )غير مالية المرحلية لمول المعلومات اات حإيضاح
 2020 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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 )تتمة( ة العادلةالقيمقياس       -11
 

 تتمة( ) ة العادلةمللقيالجدول الهرمي 

بخالف  متكرر،القيمة العادلة على أساس والموجودات غير المالية التي تم قياسها بالمالية فيما يلي ملخص لألدوات 

 :صورة معقولةية قيمتها العادلة بالتي تقارب قيمتها الدفترتلك 
  اسطةلة بوالعادالقيمة قياس  

 

 سعار المعلنةاأل
واق نشطة سأفي 

 (1ى )المستو

جوهرية المدخالت ال
  الملحوظة

 (2)المستوى 

ت الجوهرية المدخال
 الملحوظةغير 

 (3)المستوى 

 
 

 جماليإلا
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

     2020 يونيو 30ي كما ف 

من    عادلة يمة ال قة بال موجودات مالية مدرج 

 53,669     - 53,669     - خالل األرباح أو الخسائر

ة من  ات مالية مدرجة بالقيمة العادل موجود 

 1,043,327 989,058     - 54,269 ل اإليرادات الشاملة األخرىخال 

 82,463,573     - 82,463,573     - عقارات استثمارية

 
     

     )مدققة(   2019بر  مديس   31كما في 

بالقيمة العادلة من  ودات مالية مدرجة موج 

 54,455     - 54,455     - و الخسائراح أ خالل األرب

من    ة مدرجة بالقيمة العادلة مالي   موجودات 

 298,653 237,826     - 60,827 ات الشاملة األخرىل اإليراد خال 

 82,297,890     - 82,297,890     - عقارات استثمارية
     

      2019  يونيو 30 في كما  

من  درجة بالقيمة العادلة  موجودات مالية م 

 54,183     - 54,183     - باح أو الخسائراألر خالل  

من  دلة  عا موجودات مالية مدرجة بالقيمة ال 

 259,988 194,311     - 65,677 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 81,629,867     - 81,629,867     - ارات استثماريةعق 
 

 ة. ختلفلقياس القيمة العادلة المالهرمي  ولتويات الجدت بين مسء أي تحويالجراتم إ، لم يالفترة/ السنةخالل 
 

  :3المستوى ضمن القيمة العادلة مطابقة 

بين بداية ونهاية فترة  3صنفة ضمن المستوى الحركات في القيمة العادلة للبنود الم كافة مطابقةضح الجدول التالي يو

 التقرير:
 أسهم غير مدرجة  

   2019 يونيو 30   2019ديسمبر  31   2020 يونيو 30 

 نار كويتي دي  دينار كويتي  ينار كويتي د   

    

 338,700 338,700 237,826 السنة  الفترة/  في بداية

 (144,389) (100,874) 59,645 خرى  الشاملة األ اإليراداتجلة في القياس المس إعادة

     -     - 691,587 عات )بالصافي(ت / مبيمشتريا
 ─────── ─────── ─────── 

 194,311 237,826 989,058 فترة / السنة نهاية ال في
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 



 

 كاتها التابعة ة ش.م.ك.ع. وشرشركة أعيان العقاري
 

 قة(دقالمكثفة المجمعة )غير مالية المرحلية لمول المعلومات اات حإيضاح
 2020 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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 )تتمة( القيمة العادلةقياس       -11
 

 ة( )تتم ة العادلةمالجدول الهرمي للقي

عن   ةبصورة جوهريف تختل المطفأة البالتكلفة مدرجة لا الية وات المأن القيمة الدفترية لألد إلى اإلدارة ديراتتقانتهت 

عادة تسعيرها جل أو يتم إاأل ةقصيرق استحقافترة المطلوبات ذات و اتموجودهذه ال ن معظمة حيث إالعادل متهاقي

 .السوقب معدالت الربحفي حركة البناًء على  شرةمبا
 

ن قد تتضمات تقييم مناسبة. وستخدام اليباقيمة العادلة قدير ال، يتم ت3رقم  بالنسبة للموجودات المصنفة ضمن المستوى

الى أخرى مماثلة  ألداةادلة الحالية أساس متكافئ، والرجوع الى القيمة الععلى معامالت سوقية ات استخدام تلك االلي

نسبة دخالت بالف عوامل المكما اجرت المجموعة تحليل الحساسية بناءا على اختحد كبير، او نماذج تقييم أخرى. 

 فة المجمعة. لمكثعلومات المالية المرحلية ا ادي على المتأثير مال يوجد التحليل،   دا الى هذانا%. واست5
 

 19-كوفيدتأثير فيروس       -12
 

أثرت  وقد . العدوىبير من حاالت قوع عدد كومع  2020 سنةتطورات متسارعة في  19-كوفيد فيروس تفشيشهد 

بعدة طرق  ةمال المجموعوأع اديء الفيروس على النشاط االقتصاالحتوالحكومات مختلف ا تهالتي اتخذ تدابيرال

 .جوهرية
 

 :كما يلي ة هووعمجمى العل 19-كوفيدفيروس لر المعروف حاليًا تأثيالإن 
 

  نسبةو ،في الفترة السابقة %28بنسبة ستة أشهر للنار كويتي دي 1,081,934 التأجير بمبلغ إيراداتانخفاض 

رين جلى المستأءات من سداد االيجار المقدمة ا واالعفااإلشغال لتراجع معدل  عن السنة السابقة نظرا% 31

 مؤقتا.ية ات التجاروالعقار كز التجاريةالمرا إلغالقمتخذة دابير الحكومية الوالت

 ار كويتيدين 187,254 إجماليمقابل باء لق 2020من  األولىأشهر  ستةة للمخصص خسائر االئتمان المتوقع.  

 على مدار  %156بنسبة ة والسابق في الفترة% 231انخفاض بنسبة دينار كويتي ب 912,697 خسارة الفترة بمبلغ

  المتاجرة العقارية.  طةأنشنظراً النخفاض  السنة
 

في الشهور الالحقة  اإليجار  صالتتقارب متححيث  19-كوفيدبـ جوهرياتتأثر اإلدارة أن الفترة الحالية لم  ترى

ين الى دقة االفتراضات الحالية للتدفقات النقدية للمجموعة استنادا االئتمانية للمستأجرالمعدالت الطبيعية وتشير الجودة 

لى التدفقات النقدية ومدخالت لومات المتاحة. وسوف تستمر المجموعة في تقييم التأثير اإلضافي ع الى أفضل المع

 .ي الفترات الربع سنوية التالية في ضوء ما يستجد من معلوماتالتقييم ف
 

المجموعة  ، قد تواجه ط االقتصادي شا لن مر على ا والتأثير السلبي المست  19-كوفيد روس في زمة ني أل نظراً لإلطار الزم 

. نظًرا لعدم اليقين 2020 سنة في  تها ا موجود قيمة في في نخفاض إضا ا و لسيولة ل  ودقي، و زيد من النتائج السلبية الم 

نبؤ ال يمكن الت ا وما بعده  2020 سنة متبقية من ة ال ر في الفت المجموعة  أنشطة  ، فإن التأثير الدقيق على لمستمر ا االقتصادي 

   ذه المرحلة. ه  في بها  
 

الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم ت واألحكام ة والتقديرا ع و جمعلى عمليات الم جائحة ير ال تأث اإليضاح هذا  يعرض 

 .2020  يونيو   30 يوالمطلوبات كما ف   الموجودات
 

 إدارة المخاطر 12.1

 .19-كوفيد لفيروسالحالية  اتمستجدالى علر بناًء هداف وسياسات إدارة المخاطأ وإعادة تقييم راقبةتقوم اإلدارة بم

تغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر مقارنة  تحدث أي ، لم 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31كما في المدققة  المجمعة المالية بالبيانات
 

 االئتمانخاطر م 12.1.1

 موجوداتهاحيث أن  ان بشكل جوهري نتيجة تفشي الفيروسالئتمالمخاطر  عرضال تتة إلى أنها المجموعانتهت 

ات لمتطلبواالرصدة لدى البنوك النقد  يتعرض. وبينما نواالرصدة لدى البنوك ومديني المستأجري ضمن النقدتالمالية ت

ً وفقاالنخفاض في القيمة  ددة في القيمة المح ضخفااالن أن خسائر قررت اإلدارة فقد ،9ارير المالية للتق معيار الدوليل لا

ن هذه األرصدة محتفظ بها في الغالب لدى أطراف مقابلة ذات  إحيث مادية ليست  لدى البنوك على النقد واالرصدة

 ة.ني العالمياتصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتم

 



كاتھا التابعة ة ش.م.ك.ع. وشرشركة أعیان العقاری
  

قة) دقالمكثفة المجمعة (غیر مالیة المرحلیة لمول المعلومات اات ح إیضاح 
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(تتمة)19-كوفیدیر فیروس تأث-12

) (تتمة طرإدارة المخا12.1

(تتمة) مخاطر االئتمان12.1.1
دیة لكل الفرخصائصالذمم المدینة التجاریة والمستأجرین بشكل رئیسي بالیتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

الوقت في إجراء عملیات التحصیلضمانمن خالل جرین المتعلقة بالمستأ ائتمانإدارة مخاطر تتممستأجر. عمیل / 
من مخاطر االئتمان بشكل كبیر وبالتالي الحد ،االیجار مقدما دفعاتبسداد مطالبة المستأجرین خالل المناسب ومن

ة  الئتمانیة المتوقعإلى زیادة مبلغ الخسائر ا19- فیروس كوفیدثیرات ذات الصلة لدى المجموعة. اال انھ قد تؤدي تأ 
ال: وقف  الجائحة (على سبیل المثاضطراب األعمال نتیجة، بسبب ا یتعلق بمستحقات المستأجرینالمعترف بھا فیم

االعتبار في المجموعة العملیات وانخفاض إنفاق المستھلكین الخ). عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، أخذت
یازات اإلیجار والتخفیضات) وتأثیر ھذه  سبیل المثال: امتو تلك التي تتوقع أن تتخذھا (علىاإلجراءات المتخذة أ

اإلجراءات على التدفقات النقدیة المتوقعة.

السیولة مخاطر 12.1.2
لیة عند  ماتھا الما التزاماتھا المتعلقة بالدفع المرتبطة بالتزافاء بمخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الو

موال عند سحبھا. أل استبدال اواستحقاقھا  

إعادة  ان تلبیة المتطلبات. وھذا یشمل ة لضمیة المستقبلیدن خالل مراقبة التدفقات النقلیومي ماارة التمویل إدتتم �
األموال عند استحقاقھا. تغذیة 

عة. لنقدیة المتوق تدفقات امركز السیولة الكلي للمجموعة على أساس ال المتعلقة ب قعات التوتحدیث �
یر الداخلیة. مقابل المعایمتداولة ال الموجودات السیولة وصافي نسب اقبة مر�
ن. تمویل الدیاظ على خطط الحف�

اتخذت اإلدارة عدة خطوات لحمایة  . 19- كوفیدفیروس تفشيمجموعة تأثیًرا سلبًیا كبیًرا على السیولة بسبب قع ال تتو ال
ھدف  ، ت على ذلك. عالوة یةلا ملنفقات الرأس لالتقدیري خفض الیف وتكالتوفیر الة ل ویضیتع تدابیر من خالل التدفقات النقدیة 

عن  القابلة للتسویق بدرجة كبیرة بما یزید خرى الستثمارات األد المعادل وا مستوى النقد والنق المجموعة إلى الحفاظ على 
المالیة. المطلوبات لتدفقات النقدیة المتوقعة على ا

دیرات واالفتراضات دام التقاستخ12.2
مجمعة.  كثفة اللمرحلیة الماالمعلومات المالیةد إعدادعناحة متالؤشراتالمإلىالمجموعة اضات وتقدیرات افتردستنت

والتصنیفات مالة عالر المصادر وفاوتوراداتاإلیات بشأن توقعنیقتدم العحالة من19- دكوفیي فیروسشفتنتج عن
قد .األجنبیةرف العمالتر صا سعالفائدة وأأسعار وھمسسعار األلبات في أتقجانب الإلىذلك،وما إلى انیةالئتما

السوق على المدى القریب أوفي یرات تغالث حدوبب سللتغییر باتسا یقمثل ھذه الإلىتند تسالتي التقدیرات تتعرض 
.المجموعةسیطرة نطاقالناشئة خارجالظروف

المالیة المرحلیة ماتیخ المعلوارتتقدیرات في المنأكدتعدم الوة ت الرئیسیتراضا لمعلومات حول االفالي یفیما 
ة في فترموجوداتالدفتریة للةمالقیعلىمادي دیل عتإجراء لى تؤدي إجوھریةخاطر مبرتبطتالتي مكثفة المجمعةال
:لیةالتا ثفة المجمعةكممالیة المرحلیة الومات المعلال

ة") الیغیر المالموجودات (" یلةشركات زمواستثمار في ریة ماتثارات اسعقوللمتاجرة عقارات 
المحتمل للتقلبات تأثیرالا رھاعتبايفالمجموعة أخذت،كثفة المجمعةلیة المالمرح علومات المالیة مالیخكما في تار

حوظةالملخالت غیر مجموعة ویتم تطویر المدلللمالیة غیر اموجوداتللالمسجلةالمبالغ الحالیة في تحدیدقتصادیةاال
الموجوداتسعیر ھذه ت عندق ن في السووالمشاركھاخذیتلتي ااالفتراضاتول فضل المعلومات المتاحة ح أاستخدام ب

تظل المبالغ المسجلة  كما متقلبة ، تظل األسواقذلكومع . معةیة المرحلیة المكثفة المج لمات الما لومعلتاریخ افي 
السوق.في تقلبات لحساسة ل

ع استمرار . ومھذه الموجودات قد تأثرت سلبیا ھا فیت التي تقعاطق الجغرافیة والقطاعا ض المنلمجموعة أن بعتقر ا
لنقدیة ومدخالت التقییم في الفترات ، فسوف تستمر المجموعة في تقییم التأثیر على التدفقات اضععدم االستقرار في الو

ة تؤخذ في االعتبار.معلومات جدیدأيوجود ربع السنویة التالیة في حالة 
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 تتمة() 19-كوفيدفيروس تأثير       -12
 

  )تتمة( دام التقديرات واالفتراضاتاستخ 12.2
 

  األخرىرصدة المدينة ين واالالمستأجر ودينم
لمدينة التي ال تتضمن بند ئتمان المتوقعة لألرصدة التجارية اتستخدم المجموعة النموذج المبسط الحتساب خسائر اال

ها السابقة بخسائر االئتمان، والمعدلة مقابل ات تستند إلى خبرتتمويل جوهري من خالل إنشاء مصفوفة مخصص

ة ربما البيئة االقتصادية. ومع ذلك، فإن تصنيف العمالء المطبق في الفترات السابقعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين و

على األنواع  19-دلى المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيلم يعد مناسبًا وقد يحتاج إ

اريين أو اتباع اإلرشادات المحددة المختلفة من العمالء )على سبيل المثال من خالل تمديد شروط سداد المدينين التج

  اإليجارات أو المدفوعات األخرى(.الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل 
 

د دحتستالي وبال ر تأكيداً أكثع توفر بيانات فردي م لة بشكجوهريال التعرضحاالت عة في تقييم ور المجمتمتسوف س

ية المكثفة مرحلالمالية المعلومات الفي فترات المتوقعة  سائر االئتمانخ علىتعديل  أي إجراءإلى  اجةمدى الح

 .الالحقة معةالمج
 

 أحداث الحقة  12.3

ير كن تحديد التأثالتالي ال يموب ،لحدثهذا اهائية لالنالنتائج معرفة مكن تداعية وال يممازالت  19-دفيكو تأثيراتإن 

بشكل عة على المجمو ة المجمعةثفخ المعلومات المالية المرحلية المكتاريلتي نشأت بعد الظروف اث ولألحدا كليال

على  19-كوفيدتأثير تسجيل سيتم  .المجمعةالمرحلية المكثفة  يةمات المالهذه المعلوريح بصالتريخ عقول في تام

 داتاإليراعلى مبالغ  لتي تؤثرا ةالمجموع فتراضاتواديد تقديرات تحفي بند  معرفته عندو فورمجموعة ال

 لمسجلة.والمطلوبات ا الموجوداتوالمصروفات و
 

 

 

 



 

 

 


