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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعةتقرير 

 . الشركة العربية العقارية ش.م.ك.عإلى مجلس إدارة 

 

  مقدمة

الم المالي  المركز  بيان  راجعنا  المرفق  رلقد  المجمع  المكثف  ش.م.ك.ع.  للشركةحلي  العقارية  ركة  شل)"ا  العربية 

بـإليها    اريشاألم"( وشركاتها التابعة ) والدخل الشامل    خل الد  يوبيان،  2021  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً 

التغيرات في حليين المكثفين المجمعين المتعلقين به لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني  رالم

.  لتاريخذلك ابالمنتهية    أشهر  الستةلفترة    به  ينالمتعلقين  المجمع ين  المكثف  ينحليدية المرحقوق الملكية والتدفقات النق

هي األم  الشركة  إدارة  إعداد    إن  عن  المكثفة  المسؤولة  المرحلية  المالية  المعلومات  قا  وف  ارضهعو  ةعالمجم هذه 

مات  ولمعلهذه ال  مراجعتنا  نتيجة  عنبير  التعإن مسؤوليتنا هي  . المرحلي  رير الماليالتق :  34  لمعيار المحاسبة الدولي

 لمالية المرحلية المكثفة المجمعة.ا
 

 لمراجعة ق انطا

مراجعة المعلومات المالية  "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  ،  في الفقرة التاليةباستثناء ما هو موضح  
ل مراجعة المعلومات  المراجعة. تتمثق بمهام " المتعلمجموعةلل ينالمستقل تباساحال يمراقبالمرحلية المنفذة من قبل 

جيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية في توعة  المجمكثفة  المرحلية المالية الم

المراجعة  وا إن نطاق  للمراجعة.  التحليلية واإلجراءات األخرى  اإلجراءات   من  ريبل ك أقل بشكلمحاسبية وتطبيق 

الت لق ادقينطاق  اللذي يتم وفقاً  التدقيق  كيد بأننا على علم بكافة  الحصول على تأدولية وعليه، فإنه ال يمكننا  معايير 

 اً يتعلق بالتدقيق. األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي
 

  أساس النتيجة المتحفظة

 المدينو  تجاريونالن  المدينو  تضمني األاألرصدة  المك  في  المدرجة  خرىة  المرحلي  المالي  المركز  ثف بيان 

:  2020  يونيو  30وار كويتي  دين  9,597,012  :2020ديسمبر    31)   دينار كويتي  9,562,868  مبلغب  المجمع

كويتي  14,473,678 دفتري  (دينار  قيمة  ذات  المجموعة  إلى  مستحقة  تعويض   7,039,955  مبلغب  ةمطالبة 

  . ( دينار كويتي  7,039,955:  2020  يونيو  30و  دينار كويتي  7,039,955  :2020ديسمبر    31)  دينار كويتي

ن لم  إن  استكمال  تمكن منإننا  التعويض حيث  لمطالبة  اإلدا  من  قالتحق  نستطعلم    نا مراجعتنا  هذا  تأكيد  بأن  رة 

قابالً   المبلغ أنناو  .لالسترداد  كان  مننتمكن  قد  لو  مالتعويضمطالبة    عةمراج  استكمال  ا  لكان  ال،    أن   نممكن 

المعلومات المالية المرحلية    على  تعديالت   إجراء  وريأنه قد يكون من الضر  لى إ  تشير  ورأم  باهناانت  تسترعي

المجمعة تعديل.  المكثفة  تم  المنتهيةل  تدقيقنا  رأي  كما  للفترة    مراجعتنا  ونتيجة  2020ديسمبر    31في    لسنة 

   .األمرا فيما يتعلق بهذ 2020 يونيو 30في  المنتهية
 

   المجموعة قامت  اإلدارة،  قبل  من  إلينا  المقدمة  المعلومات  إلى  ربح  إثبات    مبعداستنادا  في  المجموعة  حصة 

الزميلة االستثمار    الشركة  العقارشار  ةكشر  فيمن  للتنمية  دريمز  يمثل مخالفة  ب  (،"زميلةال  شركةال)"ية  م  ما 

المال للتقارير  الدولية    هذا على    تعديالت  ة إجراء أي  ريإذا كان من الضرو  ام  دين من تحدكمنت  لمو  .يةللمعايير 

  30في    للفترة المنتهية  مراجعتنا  ونتيجة  2020ديسمبر    31في    لسنة المنتهيةل  تدقيقنا  رأي  كما تم تعديل  .المبلغ

 .مراألا فيما يتعلق بهذ 2020 يونيو
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 فة المجمعةكثملة امرحليالومات المالية المعل حول  المراجعةتقرير 

 )تتمة( .ش.م.ك.عالعقارية العربية  ركةالش ى مجلس إدارةلإ

 

 )تتمة(  أساس النتيجة المتحفظة
 

 االستثماريالعقار  تتضمن المالي    في  لمدرجةا  ،ةات  المركز  المجمعبيان  المكثف  مبلغ  ب   المرحلي 

كويتي  116,887,894 في  دينار  كويدين  117,280,181  :2020ر  ديسمب  31)  2021  يونيو   30  كما    ي تار 

ً استثماري   عقارا  (ر كويتينادي  109,412,889:  2020  يونيو  30و دينار   23,597,000  مبلغقيمة دفترية ب  يذ  ا

في    كويتي كويتي  23,597,000:  2020  ديسمبر 31)  2021  يونيو  30كما  :  2020  نيويو   30و  دينار 

  30  كما في  آنفا  المذكور  االستثماري  للعقارتنا  جعمرااستكمال    من  ننتمكإننا لم    . (دينار كويتي  23,034,000

البينظراً ألن   2021  يونيو التحقق من  ال نا لم نتمكن من  مستخدمة من انات والطريقة واالفتراضات ذات الصلة 

المقيم   العادلة  قبل  القيمة  تحديد  في  االستثماري  العقار  ا ذلهفي  من نن مكت  قد  أننا  ولو  .2021  يونيو  30  كما   ا 

أنه قد يكون من   إلى  تشير  أمور  باهناانت  عيسترت  أن  لكان من الممكن  ،االستثماري  قارالع  اهذ  جعةمرا  لاستكما

لسنة ل  تدقيقنا  رأي  كما تم تعديل.  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  على  تعديالت  إجراء  الضروري

 .األمرا فيما يتعلق بهذ 2020 ونيوي 30ي ف للفترة المنتهية مراجعتنا ةونتيج 2020ديسمبر  31في  المنتهية

 

 ض والتسهيالت البنكية القر  إثبات فوائد  مبعدامت اإلدارة  استنادا إلى المعلومات المقدمة إلينا من قبل اإلدارة، ق

التي من  تحديد التعديالت    من  ننتمكإننا لم    .ولية للتقارير الماليةة للمعايير الدمخالف  نتيجة حكم قضائي بما يمثل

  فيما يتعلق   2020ديسمبر    31في    لسنة المنتهيةل  تدقيقنا  رأي  ديلتع  ا تمكم  ى هذا المبلغ.لإجراؤها ع  يرالضرو

 . األمرا بهذ

 

   المتحفظة نتيجةلا

مراجعتنااس إلى  بال  ،تنادا  المبينة  األمور  وباوباستثناء  السابقة  على  ستثناءفقرة  المالية   التعديالت  المعلومات 

  لم ه  إنف،  وضح أعالهالم  الوضع   لو لم يكن  علمنا  تنمو إلىأن    ممكنمن ال  كان  قد  التي  المرحلية المكثفة المجمعة

يتم إعدادها، من   عة المرفقة لمالمكثفة المجمة  حليمالية المرمعلومات العتقاد بأن الوجب االتد إلى علمنا ما يسري

 . المرحلي رير الماليالتق  34ة، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي جميع النواحي المادي
 

 الستمرارية ا مبدأب متعلقال التأكد المادي عدم
  تدأن المجموعة تكب  نيالذي يب و  معةمجلحول المعلومات المالية المرحلية المكثفة ا  2  ضاحاالي  إلى  النتباه نلفت ا

 5,608,134:  2020  يونيو   30)  2021  يونيو  30في    ةالمنتهيفترة  ال  لخال  دينار كويتي  772,479  لغمبب  رئساخ

كوي دين بمبلغ    دتكبت   اكم  (تيار  متراكمة  )  3,339,221خسائر   2,568,532:  2020ديسمبر    31دينار كويتي 

كويتيدي ذ  وكما  ،( كويتي  ردينا  4,610,417:  2020يونيو    30و  نار  التاريخفي  المطلوبات    جاوزتت  ،لك 

 83,939,531:  2020ديسمبر    31)  دينار كويتي  10,222,924غ  لالمتداولة بمب  اهاتموجود  لمجموعةل  المتداولة

 وأحداث  األ  تشير هذه،  2وكما هو مبين باإليضاح    .(دينار كويتي  15,455,928:  2020  يونيو  30و  ر كويتيدينا

  أن يثير   وجود عدم تأكد مادي والذي يمكن  إلى   10و  2  اإليضاحين  في   المبينة  األمور األخرى  إلى جانب  ظروفال

غير معدلة فيما    نا. إن نتيجتاس مبدأ االستمراريةأس  ىعل   لهاتابعة أعمام  على   المجموعةة  ول قدرشًكا جوهرياً ح

 .  األمر يتعلق بهذا
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 )غير مدقق(  المجمع  المرحلي المكثف الدخلبيان 

  2021 يونيو 30المنتهية في للفترة 

  

 أشهر المنتهية في   الثالثة
   يونيو 30

 أشهر المنتهية في   الستة
  يونيو 30

   2021 2020   2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح  
       

       اإليرادات 

 2,378,114 2,504,968  1,056,210 1,262,976  إيرادات تأجير

 1,341,954 796,611  268,494 451,800  إيرادات من فندق 

 إيرادات توزيعات أرباح  
 

6,250 210,518 
 

6,250 216,768 

 113,523 74,581  12,610 22,868  إيرادات أخرى  

 جنبية  أفروق تحويل عمالت 
 

63,193 (59,115) 
 

71,045 (147,673) 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  

1,807,087 1,488,717  3,453,455 3,902,686 

  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

       المصروفات 

 4,152,803 -  4,152,803 -  خسائر غير محققة من تقييم عقارات استثمارية

 279,528 414,678  107,071 256,904  عقارات استثماريةمصروفات 

 1,482,315 1,016,238  569,310 521,091  مصروفات تشغيل فندق 

 166,985 130,830  71,172 64,969  تكاليف موظفين 

 371,014 363,353  184,380 181,533  استهالك 

 867,055 679,527  429,768 424,357  خرى  أمصروفات 

 2,191,120 1,621,308  779,889 806,548  تكاليف تمويل 

  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  2,255,402 6,294,393  4,225,934 9,510,820 
  ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 (5,608,134) (772,479)  (4,805,676) (448,315)  خسارة الفترة  

  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

 (11.10) (1.53)  (9.51) (0.89) 12 )فلس(  األساسية والمخففة السهم  خسارة

  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق(  المجمع المرحلي المكثف  الدخل الشاملبيان 

  2021 يونيو 30المنتهية في  للفترة

  

 الثالثة أشهر المنتهية في  
   يونيو 30

 أشهر المنتهية في   الستة
  يونيو 30

   2021 2020   2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح  
       

 (5,608,134) (772,479)  (4,805,676) (448,315)  خسارة الفترة 
       

       : شاملة أخرى (خسائرإيرادات )

لى بيان  الحقاً إبنود قد يتم إعادة تصنيفها 
       المجمع:المكثف  الدخل المرحلي

 512,265 (298,007)  (67,952) (115,516) 9 عمالت أجنبية تحويل تعديل
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

  (115,516) (67,952)  (298,007) 512,265 

  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

لى بيان  الحقاً إبنود لن يتم إعادة تصنيفها 
       الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

لموجودات مالية التغير في القيمة العادلة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 (2,783,388) 568,968  (188,428) 850,635 9   الشاملة األخرى 
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 (2,271,123) 270,961  (256,380) 735,119  شاملة أخرى للفترة  (خسائرإيرادات )
  

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 (7,879,257) (501,518)  (5,062,056) 286,804  الشاملة للفترة  (الخسائراإليرادات ) جماليإ

  

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  2021 يونيو 30المنتهية في  فترةلل

 احتياطي اختياري   احتياطي إجباري   أسهم خزينة  عالوة إصدار أسهم   المال   رأس 

 احتياطيات أخرى  
 المجموع   خسائر متراكمة  ( 9)إيضاح 

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

 52,642,025 (2,568,532) (305,470) 174,732 4,744,392 (714,784) 327,188 50,984,499  )مدقق( 2021يناير  1الرصيد كما في 

 (772,479) (772,479) - - - - - - خسارة الفترة 

 270,961 - 270,961 - - - - - شاملة أخرى للفترة  إيرادات
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (501,518) (772,479) 270,961 - - - - - الشاملة للفترة (الخسائراإليرادات ) إجمالي
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

صافي الربح المحقق المحول إلى الخسائر المتراكمة 

من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 45,000 1,790 43,210 - - - - - خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 

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

 52,185,507 (3,339,221) 8,701 174,732 4,744,392 (714,784) 327,188 50,984,499 2021 يونيو 30في كما الرصيد 

 

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

 57,966,865 997,717 1,453,121 174,732 4,744,392 (714,784) 327,188 50,984,499   )مدقق( 2020يناير  1الرصيد كما في 

 (5,608,134) (5,608,134)     -     -     -     -     -     - خسارة الفترة 

 (2,271,123)     - (2,271,123)     -     -     -     -     - للفترة إيرادات شاملة أخرى   
 

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

 (7,879,257) (5,608,134) (2,271,123)     -     -     -     -     - اجمالي الخسائر الشاملة للفترة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 50,087,608 (4,610,417) (818,002) 174,732 4,744,392 (714,784) 327,188 50,984,499  2020 يونيو 30في كما الرصيد 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق( المجمع المرحلي المكثف ةبيان التدفقات النقدي

  2021 يونيو 30المنتهية في فترة لل

  

 المنتهية في  أشهر الستة
  يونيو 30

  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  

    أنشطة التشغيل
    

 (5,608,134) ) 772,479(   الفترة خسارة

     تعديالت غير نقدية لمطابقة خسارة الفترة بصافي التدفقات النقدية: 

 371,014 363,353    استهالك

 4,152,803 -  عقارات استثمارية خسائر غير محققة من تقييم 

 31,456 30,511  مزايا ما بعد التوظيف 

 (216,768) ) 6,250(  إيرادات توزيعات أرباح  

 تكاليف تمويل 
 

1,621,308 2,191,120 

 155,412 48,011  المتوقعة مخصص محمل مقابل خسائر االئتمان 

   - 14,354  إيجار امتيازات 
  

───────── ───────── 

 1,076,903 1,298,808  التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

 (1,378,622) 31,133  مدينة أخرى   مدينون تجاريون وأرصدة

 (4,266,984) ) 32,780(  أخرى  دائنة دائنون تجاريون وأرصدة
  

───────── ───────── 

  1,297,161 (4,568,703) 

  (44,250) ) 51,516(  التوظيفلمزايا ما بعد المدفوع 
  

───────── ───────── 

 (4,612,953) 1,245,645  في( أنشطة التشغيل ة)المستخدم ية الناتجة منلنقدلتدفقات ا صافي ا
  

───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 

 216,768 6,250  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة  

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  متحصالت من بيع 

 - 35,904  األخرى

  

───────── ───────── 

 216,768 42,154  من أنشطة االستثمار   ةالناتج يةالنقد التدفقات
  

───────── ───────── 

    أنشطة التمويل 

 5,235,609 ) 169,068(  ، بالصافيقروض وتسهيالت بنكية

 (614,805) ) 907,383(  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (10,200) ) 50,010(  تأجيرسداد التزام 
  

───────── ───────── 

 4,610,604 ) 1,126,461(  من أنشطة التمويل ةفي( الناتج ة)المستخدم  يةلنقدلتدفقات ا صافي ا
  

───────── ───────── 

 214,419 161,338  والنقد المعادل صافي التغير في النقد 
    

 (96,785) ) 70,192(  عمالت اجنبية  تعديالت تحويل 

 744,707 798,981  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة  
  

───────── ───────── 

 862,341 890,127  النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة  
  

═════════ ═════════ 
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 حول الشركة معلومات     1
 

الكويت بتاريخ   العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( في دولة  العربية  الشركة  وهي مدرجة في    1976سبتمبر    21تأسست 

دولة    ،مركز عماد التجاري  ،شارع أحمد الجابر  ،في شرق  األم بورصة الكويت لألوراق المالية. يقع المركز الرئيسي للشركة  

  الكويت.
 

 األم في: تتمثل األغراض الرئيسية للشركة 
 

   التجارية العقارية من شراء وبيع االستثمارات في األراضي والعقارات وإدارة العقارات للغير    األنشطةممارسة مختلف

 والقيام بأنشطة المقاوالت والمتاجرة بجميع المواد المتعلقة باإلنشاءات او المطلوبة لها، 

  ،إقامة األسواق التجارية والمرافق السياحية والرياضية والترفيهية 

 وإدارتها بما تحويه من أنشطة سياحية،   إقامة وتملك الفنادق 

   إدارة المحافظ العقارية لحساب الشركة االم فقط واالستثمار في أسهم ومشروعات للشركات االخرى ذات األغراض المماثلة

ألغراض الشركة األم؛ وإنشاء وإدارة صناديق االستثمار العقاري فقط؛ واستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة  

 األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات متخصصة.
 

 "(.الكبرى( )"الشركة األم قابضةإن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة مجموعة بوخمسين القابضة ش.م.ك. )
 

في   المنتهية  للسنة  المجمعة  المالية  البيانات  األم  الشركة  العمومية   2020ديسمبر    31اعتمد مساهمو  الجمعية  اجتماع  خالل 

 .2021يونيو   10السنوية المنعقد بتاريخ 
 

المالية للشركة األم وشركاتها التابعة والفنادق المملوكة تتضمن المعلومات   المجمعة  المعلومات المالية المرحلية المكثفةهذه  إن  

   ( كما يلي: "بـ "المجموعة  معا    اليهإلها بالكامل )يشار 
 

 

المرحليةإصدار  ب  التصريح    تم المالية  المنتهية في    الستةلفترة  المجمعة    المكثفة  المعلومات  من قبل   2021  يونيو  30أشهر 

 . 2021 أغسطس 14بتاريخ دارة اإلمجلس 
 

 المفهوم المحاسبي األساسي     2
          

بمبلغ   خسائر  المجموعة  خالل    772,479تكبدت  كويتي  في  الدينار  المنتهية  :  2020يونيو    30)  2021  يونيو  30فترة 

  2,568,532:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  3,339,221دينار كويتي( كما تكبدت خسائر متراكمة بمبلغ    5,608,134

، وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة  دينار كويتي(  4,610,417:  2020يونيو    30دينار كويتي و

: 2020يونيو    30دينار كويتي و  83,939,531:  2020سمبر  دي  31دينار كويتي )  10,222,924موجوداتها المتداولة بمبلغ  

   دينار كويتي(. 15,455,928
 

تقر اإلدارة بوجود حالة عدم تأكد فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية وإعادة تمويل تسهيالتها البنكية  

ولكن اإلدارة لديها توقع معقول بأن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في    أو سدادها عند استحقاقها.

. عالوة  أو بيع العقارات بقيمتها السوقية  القرض من التدفقات النقدية التشغيلية  بمدفوعاتالمستقبل القريب وسوف يتم الوفاء  

( لتمكين المجموعة من اللزوم)عند    والترتيب له  تقديم الدعم المالي  في  المساهمون الرئيسيون للشركة األم  يستمرعلى ذلك،  

 الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

 

 

 

  

 الكيان القانوني  النشاط  بلد التأسيس  

 نسبة الملكية % 

 2021 يونيو 30

 نسبة الملكية % 

 2020ديسمبر  31

 نسبة الملكية % 

 2020 يونيو 30

 100 100 100 فندق  خدمات  الكويت  فندق هوليداي إن 

 بروبرتيز  سيأيه أر أي  

 كومباني ليمتد 

اإلمارات العربية  

 عقارات المتحدة

 ذات  شركة  

 100 100 100   محدودة مسؤولية  
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 المفهوم المحاسبي األساسي )تتمة(     2
 

أساس مبدأ االستمرارية الذي يفترض أن المجموعة ستكون قادرة   علىالمجمعة  المكثفة  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية  

  حول   10في إيضاح    مفصح عنهاديونها لدى البنوك والوفاء بشروط السداد اإللزامية للتسهيالت البنكية كما هو    تسويةعلى  

أعمالها    مواصلةاالستمرار في  من    ألي سبب من األسباب  إذا لم تتمكن المجموعة  .المجمعة  المكثفةالمعلومات المالية المرحلية  

في سياق    مطلوباتهاتحقيق موجوداتها وسداد    علىفقد يكون لذلك تأثير على قدرة المجموعة    على أساس مبدأ االستمرارية،

العمل الطبيعي بالمبالغ المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ولكن المجموعة واثقة من النجاح في الوصول  

  .ى نتيجة من المفاوضات مع البنوكإل
 

ألن على الرغم من هذه الحقائق، فقد تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية نظرا   

  الرئيسين على ثقة من أنه سيتم الوفاء بمطلوبات المجموعة عند استحقاقها.  نيالمساهممجلس إدارة الشركة األم والمتمثل في  

ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة أي تعديالت تتعلق بإمكانية استرداد وتصنيف مبالغ الموجودات المسجلة 

 عملياتها على أساس مبدأ االستمرارية.   وتصنيف المطلوبات والتي قد تكون ضرورية إذا لم تتمكن المجموعة من مواصلة
 

 والسياسات المحاسبية الهامة العرضأساس         3
 

 . "التقرير المالي المرحلي": 34لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المجمعة المكثفة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية 
 

بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة التقارير المالية للشركة    المجمعةالمكثفة  المعلومات المالية المرحلية  يتم عرض  

 األم. 
 

كاملة معدة  مجمعة  المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية    كافة  المجمعةالمكثفة  المعلومات المالية المرحلية  ال تتضمن  

 ية للتقارير المالية.وفقا  للمعايير الدول
 

المتكررة العادية  االستحقاقات  تتكون من  التي  التعديالت  كافة  إدراج  تم  قد  أنه  اإلدارة  في    ترى  المالية  المدرجة  المعلومات 

العادل  المجمعةالمكثفة  المرحلية   التشغيل لفترة    . والتي تعتبر ضرورية للعرض    يونيو   30المنتهية في  أشهر    الستةإن نتائج 

. لالطالع على المزيد من  2021ديسمبر    31ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  على النتائج المتوقعة للسنة التي تنتهي في    2021

التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة الصادرة وفق ا للمعايير الدولية للتقارير المالية واإليضاحات حولها للسنة 

    .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة   المعايير     3.1

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات 

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتبارا   2020ديسمبر    31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعة  المالية  

 م تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صادر ولكن لم يسر بعد.  . ل2021يناير  1من 
 

إال إنه ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة    2021سري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة  ت

 المجمعة للمجموعة. 
 

والمعيار    7، والمعيار الدولي للتقارير المالية  39، ومعيار المحاسبة الدولي  9المالية    تعديالت على المعيار الدولي للتقارير

 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة   :16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4الدولي للتقارير المالية 

استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك  نتيجة التقارير الماليةتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على 

  بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

   التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية  وتغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية  إجراء  مبرر عملي يستلزم

 اإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. 

 تحوط دون  التحوط وتوثيقات ال  يفات تصن على  تغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  السماح ب

 عالقة التحوط.  إيقاف

  تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل

 معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام المبررات لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على الم

 العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
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 القيمة العادلة   قياس        4
 

 : للموجودات والمطلوبات المالية كما يليالقيمة العادلة يتم تحديد 
 

  في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة معلنةالسعار األ: 1المستوى. 

   لموجودات أو مطلوبات متطابقة في سوق    معلنةالسعار  سوق نشط ألدوات مماثلة. األفي    معلنةالسعار  األ:  2المستوى

 غير نشط. مدخالت بخالف األسعار المعلنة والتي تكون ملحوظة بالنسبة للموجودات والمطلوبات. 

  ال تستند إلى بيانات سوقية ملحوظة : أساليب تقييم3المستوى. 
 

 : الهامةمعلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة للموجودات الجدول التالي  يبين
 

 القيمة العادلة كما في  

الجدول الهرمي  

 لقيمة العادلة ل

أساليب التقييم 

والمدخالت  

 الرئيسية 

 
 يونيو  30

2021 
 ديسمبر 31

2020 

 يونيو 30
2020   

   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

مدرجة   مالية  العادلة  موجودات  بالقيمة 
      األخرى اإليرادات الشاملة من خالل 

 شراء سعرآخر  1المستوى  7,205,773 8,182,192 8,399,277 أسهم مسعرة 

 3المستوى  1,130,129 1,059,299 1,375,278 أسهم غير مسعرة

صافي القيمة 

 الدفترية المعدلة 
 ───────── ───────── ───────── 

  

 9,774,555 9,241,491 8,335,902   
 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  

    عقارات استثمارية 
  

 39,440,894 عقارات خارج الكويت 

 

 2المستوى  36,378,889 39,833,181

األسعار لموجودات  

 متماثلة في السوق 

 3المستوى  73,034,000 77,447,000 77,447,000 عقارات داخل الكويت 

الغير  بيانات السوق 

 ملحوظة 
 ───────── ───────── ───────── 

  

 
116,887,894 117,280,181 109,412,889 

  

 ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى تعادل تقريبا  قيمتها الدفترية كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية  

 . المجمعة المكثفة
 

 التي تم تسجيلها بالقيمة العادلة:    3يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات المالية ضمن المستوى  
 

 
 في بداية الفترة

السنة   /   

 

 

 

 إضافة

صافي القيمة العادلة 
المسجلة في بيان الدخل 

الشامل المرحلي 
 المكثف المجمع 

 في نهاية الفترة
السنة   /   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    2021  يونيو  30كما في 
    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 1,375,278 315,979 - 1,059,299 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 77,447,000 - - 77,447,000 عقارات استثمارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 78,506,299 - 315,979 78,822,278 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(        4

 
 في بداية الفترة

 السنة  / 

 

 

 

 إضافة

صافي القيمة العادلة 
المسجلة في بيان الدخل 
الشامل المرحلي المكثف 

 المجمع

 الفترةفي نهاية 
 السنة  / 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

     )مدققة(   2020ديسمبر    31كما في  

العادلة   بالقيمة  مدرجة  مالية  موجودات 

 1,059,299 (194,314) - 1,253,613 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 77,447,000 243,000 4,170,000 73,034,000 عقارات استثمارية 

 

 

──────── ─────── ──────── ──────── 
 74,287,613 4,170,000 48,686 78,506,299 

 ════════ ═══════ ════════ ════════ 
  2020   يونيو  30كما في  

    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 1,130,129 (123,484) - 1,253,613 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 73,034,000 - - 73,034,000 عقارات استثمارية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 74,287,613 - (123,484) 74,164,129 

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

    يةاستثمارعقارات  5

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 73,034,000 77,447,000 77,447,000  عقارات داخل الكويت

 36,378,889 39,833,181 39,440,894  عقارات خارج الكويت

 

──────── ──────── ──────── 

 

116,887,894 117,280,181 109,412,889 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 (.10بعض العقارات االستثمارية مقابل قروض وتسهيالت بنكية ممنوحة للمجموعة )إيضاح تم رهن 
 

 اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة 6
 

  المفصح عنها وفقا  ألسس التقييم  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  للموجودات الماليةتم تحديد القيمة العادلة 

 .4إيضاح  في
 

ذات عالقة   ألطراف  تمثل أسهم في شركات  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية المدرجة  إن  

:  2020ديسمبر    31)  2021  يونيو   30دينار كويتي كما في  8,109,333 ال تتماثل أنشطتها مع أنشطة الشركة األم وذلك بمبلغ  

 (. دينار كويتي  8,335,902: 2020 يونيو  30و دينار كويتي  7,336,747
 

دينار كويتي كما في   6,683,266بمبلغ    اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل    موجودات مالية مدرجةتم رهن  

( كضمان  دينار كويتي  5,244,717:  2020  يونيو   30و  دينار كويتي  6,203,749  :2020ديسمبر    31)  2021  يونيو  30

   (.10مقابل قروض وتسهيالت بنكية )إيضاح 
 

دينار كويتي   50,790تم تسجيل بعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بمبلغ  

أحد  دينار كويتي( باسم    39,858:  2020  يونيو   30دينار كويتي و  47,144:  2020ديسمبر    31)  2021  يونيو  30كما في  

 تابيا  على أن المجموعة هي المالك المستفيد من االستثمارات.نيابة عن المجموعة. وأكد األمناء ك  األمناء

 

  



 وشركاتها التابعة الشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع
 

 مدققة()غير  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

   2021 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 مدينة أخرى مدينون تجاريون وأرصدة  7

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 10,057,080 10,057,080 10,057,080 تعويض*   مستحقات

 (3,017,125) (3,017,125) (3,017,125) مخصص انخفاض القيمة 

 

──────── ──────── ──────── 

 7,039,955 7,039,955 7,039,955 

 6,170,877 1,291,276 1,396,392  أرصدة مدينة

 626,545 626,545 626,545 استثماريةعقارات دفعة مقدما لشراء 

 308,194 308,194 308,194 صافي موجودات فندق غير مجمع 

 25,737 61,708 78,270 ا  مقدممدفوعة  مصروفات

 140,431 55,615 60,402 دفعات مقدما إلى مقاولين 

 24,330 21,289 20,849 مدينو موظفين

 1,275,839 1,571,208 1,456,101 (14مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 515,245 593,024 596,773 أخرى 

 

──────── ──────── ──────── 

 11,583,481 11,568,814 16,127,153 

 (1,653,475) (1,971,802) (2,020,613) سائر االئتمان المتوقعةخ

 

──────── ──────── ──────── 

 9,562,868 9,597,012 14,473,678 

 

════════ ════════ ════════ 
 

 ( دولة اإلمارات العربية المتحدة)المستحق للمجموعة عن قيمة أرض بإمارة عجمان    ذلك التعويض  التعويض  مستحقاتمثل  ت    *

. وقد بلغ إجمالي التعويض المستحق للشركة األم من واقع الكتاب الوارد من  1996والتي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة في عام  

مليون دينار كويتي تقريب ا( )عينيا  أو نقدا(.   16.76ليون درهم إماراتي )ما يعادل  م  220  قيمةالمجلس البلدي بإمارة عجمان  

دينار كويتي )ما    10,057,080ومع ذلك وفي ضوء الكتاب الوارد من المستشار القانوني للمجموعة، سجلت المجموعة مبلغ  

مليون دينار كويتي( لتغطية   6.70ما يعادل مليون درهم إماراتي ) 88وذلك بعد خصم مبلغ  مارتي( إمليون درهم  132يعادل 

 الالزمة إلنهاء إجراءات المطالبة والتحصيل.  والمصروفاتالتكاليف 
 

السن بتسجيل  واتخالل  المجموعة  قامت  بمبلغ    السابقة،  القيمة  النخفاض  إلى    3,017,125مخصص  استنادا   كويتي  دينار 

 تقديرات اإلدارة للمبالغ الممكن تحصيلها. 
 

  أسهم خزينة   8

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

    
    

 4,619,962 4,619,962 4,619,962  )سهم( األسهمعدد 

 714,784 714,784 714,784 تكلفة أسهم الخزينة )دينار كويتي(

 0.91     0.91     0.91 النسبة إلى االسهم المصدرة )%(

 109,031 115,499 147,839 القيمة السوقية )دينار كويتي( 
 

 إن االحتياطيات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها ليست متاحة للتوزيع. 
 

ديسمبر   31فلس للسهم )  32بلغ    2021  يونيو  30في    المنتهيةإن المتوسط المرجح لسعر السوق ألسهم الشركة األم للفترة  

 فلس للسهم(.  24: 2020 يونيو 30فلس للسهم و 25: 2020
  



 وشركاتها التابعة الشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع
 

 مدققة()غير  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

   2021 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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   احتياطيات أخرى   9

 احتياطي أسهم خزينة 

التغير احتياطي 
في القيمة  المتراكم 
 العادلة

 تحويل احتياطي  
 المجموع عمالت أجنبية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 (305,470) (1,140,766) (263,076) 1,098,372 2021يناير  1الرصيد كما في 

لموجودات مالية التغير في القيمة العادلة 

اإليرادات بالقيمة العادلة من خالل   مدرجة

 568,968 - 568,968 - الشاملة األخرى 

 (298,007) (298,007) - - عمالت اجنبية  تعديل تحويل
 

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

 270,961 (298,007) 568,968 - للفترة  شاملة أخرى (خسائرإيرادات )

صافي خسائر محققة محولة إلى الخسائر 

المتراكمة نتيجة بيع موجودات مالية 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 43,210 - 43,210 - الشاملة األخرى 
 

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

 8,701 (1,438,773) 349,102 1,098,372  2021 يونيو 30الرصيد كما في 
 

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

 1,453,121 (1,201,674) 1,556,423 1,098,372   2020يناير  1الرصيد كما في 

لموجودات مالية التغير في القيمة العادلة 

اإليرادات بالقيمة العادلة من خالل   مدرجة

 (2,783,388) - (2,783,388) - الشاملة األخرى 

 512,265 512,265 - - عمالت اجنبية  تعديل تحويل
 

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

 (2,271,123) 512,265 (2,783,388) - للفترة  شاملة أخرى ( إيراداتخسائر)
 

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

 (818,002) (689,409) (1,226,965) 1,098,372  2020 يونيو 30الرصيد كما في 
 

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

   قروض وتسهيالت بنكية  10

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

    الجزء غير المتداول 

 69,122,531 6,693,491 80,689,339 وتسهيالت بنكية قروض 

 ───────── ───────── ───────── 

    الجزء المتداول 

 23,705,118 86,471,365 12,867,481 قروض وتسهيالت بنكية 

 ───────── ───────── ───────── 

 

93,556,820 93,164,856 92,827,649 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

تكاليف التمويل المتعلقة به ولم يتم سدادها إلى بنك إقليمي في دولة  وسداد أقساط القرض المستحقة    تأخرخالل السنوات السابقة،  

. خالل  2012ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    رفع دعوى قضائية ضد الشركة األمباإلمارات العربية المتحدة. قام البنك  

روتانا الشارقة )شركة تابعة غير    ، صدر حكم في الدعوى القضائية تم بموجبه وضع فندق2015ديسمبر    31السنة المنتهية في  

 . كحارس قضائي حتى تتم تسوية النزاع الحالي بين المجموعة والبنك الدائن مجمعة( قيد الحراسة القضائية وتم تعيين البنك
 

المجموعة بسداد مبلغ    بإلزام، أصدرت محكمة االستئناف بمدينة الشارقة حكمها القاضي  2019خالل الربع الرابع من عام  

مليون دينار كويتي تقريبا ( وتحويل سند ملكية الفندق إلى البنك الدائن، وكذلك سداد    9.7مليون درهم إماراتي )ما يعادل    115

 لمجموعة المخصص الكامل مقابل األصل. وأدرجت ا % سنويا من تاريخ إقامة الدعوى.5فائدة قانونية بواقع 
 

لم يتم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لنقل سند ملكية الفندق    ،المجمعة    المكثفةحتى تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية  

 إلى البنك الدائن. 



 وشركاتها التابعة الشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع
 

 مدققة()غير  المجمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حول 

   2021 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 قروض وتسهيالت بنكية )تتمة( 10
 

، % المستحقة5مقابل الفائدة القانونية بنسبة    مخصص  باحتساباستناد ا إلى رأي المستشار القانوني للمجموعة، لم تقم المجموعة  

الحكم.   الفائدة غير واضح من واقع  المقرر الحتساب هذه  المجموعة وإذ أن األساس  للمجموعة بأن  القانوني  المستشار  أفاد 

مليون درهم    115بشأن تنازل البنك الدائن عن قيمة الفوائد القانونية، وكذلك جدولة سداد مبلغ    تتفاوض حاليا  مع البنك الدائن

كما تقوم المجموعة بالتواصل مع قاضي التنفيذ بدولة اإلمارات    المستحق إلى البنك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة.  إماراتي

العربية المتحدة لوضع آليات نقل ملكية العقار محل النزاع إلى البنك الدائن والحصول على مزيد من المعلومات والتفسيرات  

 %. 5الخاصة بأساس احتساب قيمة الفائدة بواقع 
 

هذه المفاوضات مع البنك الدائن بشأن الفوائد القانونية غير معروفة، وال يمكن بشكل ترى إدارة المجموعة أن النتيجة النهائية ل

 .المجمعة المكثفة معقول تحديد أثرها المالي على المجموعة كما في تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية 
 

الفترةعالوة على ذلك،   المتعلقة به بمبلغ    المستحقة  أقساط القرض  سدادتأخر  ،  وخالل  التمويل  دينار   9,396,500وتكاليف 

أبرمت اإلدارة    ،2021أبريل    28ومع ذلك، وبتاريخ  المستحقة إلى بنك كويتي محلي وتعثرت المجموعة في السداد.     كويتي 

دينار    74,650,000اتفاقية إعادة جدولة القرض مع البنك بموجب شروط جديدة إلعادة جدولة الرصيد المستحق بالكامل بقيمة  

 . 2022يوليو  31كويتي وبموجب شروط جديدة تنص على استحقاق القسط األول بتاريخ 
 

% فوق معدل الخصم  2.5جنبية بمعدالت فائدة سنوية بواقع  إن القروض والتسهيالت البنكية ممنوحة من قبل بنوك محلية وأ

 بالنسبة للبنوك األجنبية. اإليبور% فوق سعر 3المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بالنسبة للبنوك المحلية وبواقع 
 

 التالية:  الموجوداترهن مقابل  البنكيةيتم منح القروض والتسهيالت إضافة إلى ذلك، 
 

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 14,849,501 14,622,447 14,395,395     ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 81,939,036 86,220,403 86,134,000 ية استثمارعقارات 

مدرجة مالية  خالل    موجودات  من  العادلة  الشاملة بالقيمة  اإليرادات 
 5,244,717 6,203,749 6,683,266 (6)ايضاح األخرى 

 

───────── ───────── ───────── 

 

107,212,661 107,046,599 102,033,254 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

:  2020ديسمبر    31)  2021  يونيو  30دينار كويتي كما في    329,508تم الحصول على القروض والتسهيالت البنكية بمبلغ  

دينار كويتي( من مؤسسة مالية إسالمية محلية تمثل أطراف ذات عالقة   317,541:  2020  يونيو  30دينار كويتي و  323,524

 (. 14)إيضاح 
 

 دائنة أخرى  دائنون تجاريون وأرصدة 11

 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 546,472 808,278 755,355 دائنون تجاريون 

 699,545 848,614 905,481 (14أطراف ذات عالقة )إيضاح إلى مستحق 

 993,970 993,970 993,970 توزيعات أرباح مستحقة 

 637,349 589,342 626,437 جازات  أمستحقة و مصروفات

 1,244,287 1,175,850 1,134,288 تأمينات مستردة 

ا لعمالء   659,716 659,716 659,716 دفعات مقدم 

 - 472,140 420,491 مطلوبات تأجير 

 55,070 55,070 55,070 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 69,530 57,865 34,535 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 69,673 50,992 27,670 زكاة مستحقة

 1,290,960 1,806,800 1,879,527 مخصص مطالبات  

 820,257 345,522 315,898 دائنة أخرى  أرصدة
 

───────── ───────── ───────── 

 7,808,438 7,864,159 7,086,829 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 



 وشركاتها التابعة الشركة العربية العقارية ش.م.ك.ع
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 األساسية والمخففةخسارة السهم  12
 

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية    الخسارة خاللقسمة    السهم األساسية والمخففة عن طريق  خسارةيتم احتساب  

 القائمة خالل الفترة كما يلي:
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو 30

 

2021 2020  2021 2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
      

 (5,608,134) (772,479)  (4,805,676) (448,315) )دينار كويتي(  خسارة الفترة

 505,225,024 505,225,024  505,225,024 505,225,024 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )سهم( 
 ───────── ───────── 

 ───────── ───────── 

 (11.10) (1.53)  (9.51) (0.89) خسارة السهم )فلس(
 ═════════ ═════════ 

 ═════════ ═════════ 

 

 إن خسارة السهم األساسية والمخففة متطابقة إذ أن الشركة األم ليس لديها أدوات مخففة قائمة. 
 

 معلومات القطاعات   13
 

في   للمجموعة  الرئيسي  النشاط  وبيع    األنشطةيتمثل  شراء  من  العقارية  وإدارة  االتجارية  واستثمارها  والعقارات  ألراضي 

تقوم المجموعة باستثمار فوائضها المالية عن طريق االستثمار المباشر في رؤوس أموال شركات ومحافظ    كماالعقارات للغير.  

 مالية تدار من قبل أطراف متخصصين وشركات متخصصة.
 

 تي يتم عرضها على اإلدارة: قطاعات المجموعة وال فيما يلي
 

  .قطاع العقارات: يتمثل في كافة األنشطة المتعلقة بالعقارات بما في ذلك العقارات االستثمارية 

 .قطاع الفنادق: يتمثل في كافة األنشطة المتعلقة بإقامة وتملك الفنادق وإدارتها 

  باالستثمار في أسهم ورؤوس أموال الشركات. قطاع االستثمار: يتمثل في كافة األنشطة المتعلقة 
 

مطلوبات  الموجودات والخسائر( والرباح )األو  وتكاليف التمويل  والمصروفاتيرادات  اإل  يوضح الجدول التالي معلومات عن

 كل قطاع:ل
 

 2021  يونيو   30في    للفترة المنتهية نشاط القطاعات  

 المجموع بنود غير موزعة االستثمارقطاع  قطاع الفنادق قطاع العقارات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      
      

 3,453,455 145,626 6,250 796,611 2,504,968  االيرادات

 (2,604,626) (810,357) - (1,379,591) (414,678) المصروفات

 (1,621,308) (12,715) - - (1,608,593)  تكاليف التمويل
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (772,479) (677,446) 6,250 (582,980) 481,697 )خسارة( القطاع  ربح/ 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 153,853,503 10,452,995 10,965,319 15,547,295 116,887,894 الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 101,667,996 5,470,940 1,323,478 11,614,237 83,259,341 المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مدققة(  2020ديسمبر    31نشاط القطاعات كما في   

 المجموع بنود غير موزعة قطاع االستثمار  الفنادققطاع   قطاع العقارات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      
      

 153,994,783 10,039,359 10,407,956 16,267,287 117,280,181 الموجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 101,352,758 5,663,623 1,317,494 11,484,177 82,887,464 المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة(   13
 2020  يونيو   30نشاط القطاعات كما في   

 المجموع بنود غير موزعة قطاع االستثمار  قطاع الفنادق قطاع العقارات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

      

 3,902,686 (34,150) 216,768 1,341,954 2,378,114  االيرادات

 (7,319,700) (984,867)     - (1,482,315) (4,852,518) المصروفات

 (2,191,120) (8,713)     -    - (2,182,407)  تكاليف التمويل
 

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

 (5,608,134) (1,027,730) 216,768 (140,361) (4,656,811) القطاع   ربح/)خسارة(
 

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

 150,505,663 12,432,727 9,489,793 13,854,839 114,728,304 الموجودات
 

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

 100,418,055 6,596,436 1,311,511 9,663,064 82,847,044 المطلوبات 

 

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

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  14
 

عليه في   ملموس ألحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير    كانتعتبر األطراف ذات عالقة إذا  

المالية   القرارات  إجراء  واتخاذ  تم  السياق    تلكالتشغيلية.  واألحكام    االعتياديالمعامالت ضمن  الشروط  وبموجب  لألعمال 

للمساهمين. يوضح الجدول أدناه حجم وطبيعة   العموميةذات عالقة لموافقة الجمعية  األطراف    المعامالت مع  المعتادة. تخضع

 : تلك المعامالت خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة 
 

 المكثف:بيان الدخل المرحلي المجمع 
 

  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة   المعامالت 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 199,798 6,250 إيرادات توزيعات أرباح 

 10,200 - مصروفات تأجير 

 5,967 5,984 قروض وتسهيالت بنكية ل تكاليف تمويل

 2,681 3,201 أتعاب تسويق 

 7,775 7,865 أتعاب إدارة

 841 2,310 رسوم حجز

 1,152 4,625 رسوم هولديكس 

 

 :المجمع المكثفبيان المركز المالي المرحلي 
 

 األرصدة 

 يونيو  30
  2021 

 )مدققة(  
 ديسمبر  31
   2020 

 يونيو  30
  2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,275,839 1,571,208 1,456,101 ( 7مستحق من أطراف ذات عالقة )ايضاح ال

 699,545 848,614 905,481 (  11أطراف ذات عالقة )ايضاح إلى  مستحقال

مدرجة مالية  خالل    موجودات  من  العادلة  الشاملة بالقيمة  اإليرادات 

 7,336,747 8,109,333 (6األخرى )إيضاح 

 

8,335,902 

 317,541 323,524 329,508 (10قروض وتسهيالت بنكية )ايضاح 
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 )تتمة(  عالقةمعامالت مع أطراف ذات  14
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

 فيما يلي مكافأة أعضاء اإلدارة العليا خالل الفترة:
 

    2021  يونيو  30أشهر المنتهية في   الستة    

 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

    

 136,500  134,000  رواتب ومكافآت 

 7,788  7,788  مكافأة نهاية الخدمة  

 

 مطلوبات محتملة 15
 

:  2020ديسمبر    31)  2021  يونيو   30دينار كويتي كما في    24,591مبلغ  ب   بصورة محتملة للغير  ملزمةخطابات الضمان    كانت 

 دينار كويتي(. 24,591: 2020 يونيو 30و دينار كويتي  24,591
 

    19-تأثير جائحة كوفيد 16
 

في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى حدوث    هذا الفيروس  وتفشى  2020تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  

على مستوى العالم، واجهت العديد   19-كوفيدجائحة  اضطرابات في األعمال والنشاط االقتصادي. وفي ظل االنتشار السريع ل

للتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء هذا من االقتصاديات والقطاعات اضطرابات جو اليقين نتيجة  هرية وحالة من عدم 

 تأخير انتشاره. وكما في تاريخه، فإنه من الصعب للغاية قياس النطاق الفعلي للتأثير. الفيروس أو 
 

المتاحة    رشاداتللمجموعة، في ضوء االعلى النتائج المالية    19-فيروس كوفيد جائحة  قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثيرات  

الدولية   و  للتقاريرللمعايير  هذه  ادرإالمالية،  في  النتائج  الم  المعلوماتج  المرحلية  المكثفالمالية  بتوضيح  ،ةجمعة  قامت    كما 

المنتهية    فترةا في وللكم  المرتبطة بالتقييماألحكام  بمنهجية خسائر االئتمان المتوقعة والتقديرات وأدناه المتعلقة    الواردة  التغيرات

 : 2021 يونيو 30 في
 

 الجوهريةاألحكام والتقديرات 
إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  

واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  

المجمعة،   التقديرات. المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  السياسات تعند  تطبيق  إطار  في  هامة  ا  أحكام  اإلدارة  تخذ 

 المحاسبية للمجموعة. 
 

 على المجموعة بالتفصيل:  19-فيما يلي تأثير تفشي جائحة كوفيد 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

. وقد تم  2021  يونيو   30في    كما  لتحديد خسائر االئتمان المتوقعةقامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة  

االئتمان خسائر  ال  المتوقعة  تقدير  تاريخ  في  المتوقعة  االقتصادية  الظروف  من  مجموعة  على  بناء   المالية المعدلة  معلومات 

ا في  أخذت، وقد  بشكل سريع  يتطورالوضع  أن  حقيقة    األخذ في االعتبارو  المرحلية المكثفة المجمعة  اعتبارها   المجموعة أيض 

السيناريوهات االقتصادية وقوع  في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد مدى خطورة واحتمال  كبيرةتأثير التقلبات ال

رة  السيناريوهات المذكو  ضمن  قط  إدراجهالتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كما تم النظر في اعتبارات مستقبلية أخرى لم يتم  

ي، وبالتالي لم يتم إجراء أي  جوهرتأثير  أي    م ينتج عنهاأعاله، مثل تأثير أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية، ولكن ل

المتوقعة  تعديل على   للتأكد من مالءمتها على أساس ربع الخسائر ومراقبتتم مراجعة هذه  يلهذه العوامل.  خسائر االئتمان  ها 

 سنوي.  
 

 القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس 

للموجودات المالية غير المدرجة    سجلةالسوق الحالية لتحديد المبالغ المفي  لتقلبات  لقامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة  

معلومات المالية لمجموعة، وهذا يمثل أفضل تقييم لإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها في تاريخ الدى ال

ا لتأثير فيروس كوفيدالمرحلية المكثفة المجمعة العادلة للموجودات   ة، تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم19-. نظر 

السيناريو الحالي. تم اإلفصاح إطار  والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في  

تحليالت للقيم العادلة لألسهم غير    اإلدارةأجرت  ومات الخاصة بسياسة المجموعة فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة.  عن المعلو

 المسعرة. 
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 )تتمة(  19-تأثير جائحة كوفيد 16
 

 والممتلكات والمعدات واالستثمار في شركات زميلة )"الموجودات غير المالية"( العقارات االستثمارية

عدم حالة  بسبب    الدفترية لموجوداتها غير المالية    ةعلى القيم  ا  جوهري  ا  المجموعة تأثير  حددت،  2020ديسمبر    31كما في  

ن في السوق يالمشارك  اتتحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من هذه الموجودات غير المالية أو توقع  بشأنيقن  تال

. تدرك المجموعة أن  2020ديسمبر    31في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات في    ةالمستخدم  طريقةلى الإاد ا  ستنلسعر ابا

تراقب المجموعة  ،  الوضع  استيضاح   فيها هذه الموجودات تتأثر سلب ا، ومع  تتواجدالتي  بعض المناطق الجغرافية والقطاعات  

قيم هذه الموجودات غير المالية بشكل مناسب في    إدراجتستخدم االفتراضات ذات الصلة في  كما  باستمرار توقعات السوق  

حيث إنها ال    2020ديسمبر    31كما في  قارير التقييم  عة وال تزال اإلدارة تعتمد على تالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجم

  .تزال صحيحة وتمثل القيمة العادلة
 

 تقييم مبدأ االستمرارية
معدالت  في الفترات المستقبلية و  المجموعةال تزال هناك عوامل عدم تيقن جوهرية بشأن كيفية تأثير تفشي الفيروس على أعمال  

ا    12. لذلك، قامت اإلدارة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ في االعتبار فترة تبلغ  المستأجرينطلب   شهر 

في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات   المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتمن تاريخ التصريح بهذه  

مستقبلية. تستند االفتراضات الواردة ضمن النموذج إلى التأثير المحتمل المقدر المتاحة حول المخاطر وعوامل عدم التيقن ال

، إلى جانب طرق المواجهة  المستأجرينطلب  معدالت  والمستويات المتوقعة من    19-للقيود واللوائح الخاصة بفيروس كوفيد

ن بناء  على وضع السيولة والموارد المالية لدى  في التفاقم، ولك  19-. قد يستمر تأثير كوفيدالسنةالمقترحة من اإلدارة على مدار  

لديها موارد    المجموعة، تُظهر التوقعات أن  المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتكما في تاريخ التصريح بهذه    المجموعة

حد كبير ولم يتغير    كافية لمواصلة وجودها التشغيلي وأن وضع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية ال يزال غير متأثر إلى

    على أساس مبدأ االستمرارية. المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلومات. نتيجة لذلك، تم إعداد  2020ديسمبر  31منذ 

 


