
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 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 

بـ  التابعة )  التدفقات النقدية و  والدخل الشامل   و الخسائرأاألرباح    اتوبيان  2022مارس    31"المجموعة"( كما في  يشار إليها معاً 

إن إدارة الشركة األم    التاريخ.  أشهر المنتهية بذلك  الثالثةلفترة    ة المتعلقة بهالمجمع  ةالمكثف  ةيالمرحل  التغيرات في حقوق الملكيةو

إؤوسالم  يه وفقاً  لة عن  المجمعة وعرضها  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  المحاسبعداد  الدوليلمعيار  "التقرير   34  ة 
 لمجمعة.ية المرحلية المكثفة الهذه المعلومات المالنا ر عن نتيجة مراجعتيبتعال يه ا. إن مسؤوليتنالمالي المرحلي"

 

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

التنفيذية  والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1 الأو  ،  اوالتعديالت الالحقة له والئحته    ،لنظام األساسي للشركة األملو  لتأسيس عقد 

فترة    ماهل  الالحقةوالتعديالت   في    الثالثةخالل  المنتهية  قد    2022مارس    31أشهر  لعلى وجه  تأثيريكون  ً مادي  اً ه  نشاط    ا على 

 أو مركزها المالي.  الشركة األم
 

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

على وجه   2022مارس  31المنتهية في أشهر  الثالثةفي 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 68اقبي الحسابات رقم رمسجل 

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

  

 

 2022مايو  12

 الكويت 



 

 شركاتها التابعةو .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات الم 10إلى  1ة من اإليضاحات المرفق إن
 

2 
 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح  بيان 

 2022مارس  31ي لفترة المنتهية فل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

   مارس 31
 
   

  2022 2021 
  

 كويتي دينار  دينار كويتي إيضـاحات  
  

    اإليرادات
  

 664,939 1,009,944  إيرادات تأجير 
  

 47,040 155,957  أتعاب إدارة 
  

 (477,562) (272,698)  حصة في نتائج شركات زميلة 
  

 - 8,000 5 استثماري  راعقع من بيربح 
 

 

 29,062 26,946   إيرادات أخرى 
  

 81,505 50,930     إيرادات توزيعات أرباح 
  

  

─────── ─────── 
  

  979,079 344,984 
  

  

─────── ─────── 
  

    المصروفات  
  

 (182,952) (158,835)  تكاليف تمويل 
  

 (201,652) (198,317)  تكاليف موظفين  
  

 (96,590) (90,736)  مصروفات إدارية  
  

 (92,028) (92,027)  مصروفات تشغيل أخرى 
  

 - (9,381)    مديني مستأجرينلخسائر االئتمان المتوقعة  مخصص
  

  

─────── ─────── 
  

  (549,296) (573,222) 
  

  

─────── ─────── 
  

 (228,238) 429,783  قبل الضرائب   (ةالخسارالربح )
  

      

 (2,988) (13,975)  ضرائب من شركات تابعة
  

  

─────── ─────── 
  

 (231,226) 415,808  الفترة   (خسارةربح )
  

  

════════ ════════ 
  

    الخاص بـ: 
  

 (371,954) 170,852  مساهمي الشركة األم
  

 140,728 244,956  الحصص غير المسيطرة
  

  

─────── ─────── 
  

 (231,226) 415,808  الفترة  (خسارةربح )
  

  ════════ ════════ 
  

   فلس  (0.9) فلس  0.4 4 السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  (خسارةربحية )

  

════════ ════════ 
  

 



 

 شركاتها التابعةو .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

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

 2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31
 

 2022 2021 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 

   
 

 (231,226) 415,808 الفترة  (ةخسار ربح )
 

 ─────── ─────── 
 

   شاملة أخرى: )خسائر( إيرادات 
 

   :ى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةإلها دة تصنيف عا إ شاملة أخرى لن يتم خسائر
 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   مصنفةمن أدوات حقوق ملكية  الخسائرصافي 

 (35,610) (76,830) األخرى 
 

 

─────── ─────── 
 

 (35,610) (76,830) شاملة أخرى للفترة   خسائر
 

 

─────── ─────── 
 

 (266,836) 338,978 الشاملة للفترة  دات )الخسائر( رايإلا اجمالي
 

 

════════ ════════ 
 

   الخاص بـ: 
 

 (407,564) 94,022 شركة األملا يمساهم
 

 140,728 244,956 الحصص غير المسيطرة
 

 

─────── ─────── 
 

 338,978 (266,836) 
 

 

════════ ════════ 
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف النقديةبيان التدفقات 

  2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

  
 ية في المنته  رأشه  الثالثة

 مارس   31

  2022 2021 
 كويتي ر نايد ر كويتي انيد إيضاح  

    أنشطة التشغيل 

 (228,238) 429,783  قبل الضرائب  (الخسارة الربح )

    التدفقات النقدية:  بصافي قبل الضرائب (الربح )الخسارة  تعديالت غير نقدية لمطابقة

 2,282 13,578  ممتلكات ومعدات   استهالك
 - (8,000) 5 تثمارياس عقار بيعربح من 

 477,562 272,698    لةات زمي ركش حصة في نتائج

 182,952 158,835  تكاليف تمويل

 (81,505)  (50,930)  إيرادات توزيعات أرباح 

 - 9,381  لمديني مستأجرين  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 11,942 18,075  افأة نهاية الخدمة للموظفين  مخصص مك

  

─────── ─────── 
  843,420 364,995 

    :  عاملال مالأس العلى ر تيالالتعد

 (78) (3,438)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 (38,077) 333,649  مدينون ومدفوعات مقدما  

 (314,954) (26,526)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  

  

─────── ─────── 

 11,886 1,147,105  ة من العمليات اتجالنقدية الن صافي التدفقات 

 (54,025) -  ين مدفوعة  للموظف دمةالخهاية مكافأة ن 

  

─────── ─────── 

 (42,139) 1,147,105  أنشطة التشغيل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من  

  

─────── ─────── 

    ثمار  أنشطة االست 
 (237,820) (210,851) 5 عقارات استثمارية قات رأسمالية متكبدة ل ف ن 

 (9,811) -  ة  خزين   اء أسهمرش

 9,822 -  متحصالت من بيع أسهم خزينة  

 - (330)  شراء ممتلكات ومعدات 
 - 1,150,000 5 ياستثمار عقار ن بيعمتحصالت م

 81,505 50,930  عات أرباح إيرادات توزي 

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

  

─────── ─────── 

 (156,304) 2,249,749  مار  أنشطة االستث( المستخدمة في )  الناتجة من دية النق دفقاتلتا  صافي

  

─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (951,705) (1,679,252)  سداد دائني تورق  

 1,500,000 441,902  متحصالت من دائني تورق  

 (198,655) (158,835)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  

─────── ─────── 

 349,640 (1,396,185)  ل  أنشطة التموي ( الناتجة منفي ةالمستخدم) ية تدفقات النقدلا ي صاف

  

─────── ─────── 

 151,197 2,000,669  في النقد واالرصدة لدى البنوك   الزيادةصافي 

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

   

─────── ─────── 

 3,106,803 4,124,294    مارس    31البنوك في  دىل  ةرصد الا د ونق ال

  

════════ ═══════ 



 

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

 

 رحلية المكثفة المجمعة.لية الممعلومات الماًءا من هذه الشكل جزت 10إلى  1احات المرفقة من إن اإليض
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 أسهم خزينة  إصدار أسهم

 تياطي  حا
 نة زيم خهأس

 ي طاتياح
 إجباري 

 احتياطي 
 عام 

 احتياطي 
  خسائر متراكمة لعادلة القيمة ا

 اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص
 غير المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 ي ر كويتنادي نار كويتي يد ر كويتي نادي دينار كويتي  دينار كويتي  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 
 415,808 244,956 170,852 170,852 -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (76,830) - (76,830) - (76,830)     -     -     -     -     -     - ى للفترة ة أخرشامل خسائر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

)الخسائر( إجمالي 
 338,978 244,956 94,022 170,852 (76,830)     -     -     -     -     -       -  الشاملة للفترةاإليرادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 79,081,895 20,652,123 58,429,772 (600,171) (223,406) - 6,051,082 -                - 11,638,037 41,564,230  2022مارس  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
            

 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 
 (231,226) 140,728 (371,954) (371,954)     -     -     -     -     -     -     - فترة ربح ال)خسارة( 

 (35,610)     - (35,610)     - (35,610)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة رخسائ
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

سائر( لخ)الي إجما
 (266,836) 140,728 (407,564) (371,954) (35,610)     -     -     -     -     -     - فترةلة للمالشادات إليراا

 (9,811)     - (9,811)     -     -     -     -     - (9,811)     -     - شراء أسهم خزينة 
 9,822     - 9,822     -     -     -     - 1,056 8,766     -     - بيع أسهم خزينة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 79,137,875 20,473,858 58,664,017 (8,998,478) (118,343) 4,781,853 5,966,048 67,837 (81,838) 15,482,708 41,564,230 2021 مارس 31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

 

 شركاتها التابعةو .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 لمجمعة )غير مدققة(المكثفة اة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في ا في وكم
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  ل الشركة معلومات حو -1
  

المـالية المرحلية  تم التصريح بإصدار   تها ا( وشرك"الشركة األم")  ع.ش.م.ك.  العقاريةلشركة أعيان    المجمعةالمكثفة  المعلومات 

إليهة )ـالتابع لقرار  2022مارس    31في  تهية  المن  أشهر  الثالثةة  لفتر  ("ةـعالمجمو"  بـاً  ا معيشار  األم    الشركة  ارةس إدمجل  وفقاً 

 .  2022و ماي 12يـخ بتار
  

في الجمعية العمومية السنوية لمساهمي   2021ديسمبر  31تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 

   ن الشركة األم عن توزيعات أرباح نقدية. . لم تعل2022يل برأ 19قدة في لمنعم االشركة األ
 

تم عرض األنشطة الرئيسية للمجموعة في    الكويت.دولة  في    سجيلهات  تم  عامة مدرجةيتية  مساهمة كوهي شركة    م األ  إن الشركة

ً ة، طنشطة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاأل  كافةتتم    .7االيضاح رقم     لشرعية للشركة توى والرقابة افليئة اه  ده لما تعتم  بقا

  .األم
  

عنوان الشركة  إن  السور  هوالمسجل    ماأل  مكتب  البرارش  ،20رقم  الدور    ،برج  وعنوانها  السور،  هو  ع  المسجل   .ب. صيدي 

 الكويت. 13030 ،الصفاة 2973
 

الشركة التابعة في  مل  تع  (..و.ش. ش  ك الغيرالأمة  دارشركة عناية إل)جديدة  التابعة  الشركة  ال  أنشطة  المجموعةبدأت  ،  خالل الفترة

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

 االعداد أساس  -2
 

للمجموعة   المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  في  الثالثةلفترة  تم  المنتهية  لمعيا  2022مارس    31  أشهر  ر  وفقاً 

الية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس مات المالمعلو  المجموعة بإعدادقامت  .  المالي المرحلي"  يرقرلت"ا  34  لدوليابة  اسمحال

التشغيليةمواصلة   أنه ال    عملياتها  قد تثير شكاً جوهرياً  حا  توجدعلى أساس مبدأ االستمرارية. ترى اإلدارة  الت عدم تيقن مادي 

هذا بأنإلداراضت  ترافكما  االفتراض.    حول  تويوج  هة  المجموعةبعقول  م قع  د  موار  أن  لاللديها  كافية  وجودها د  في  ستمرار 

 شهر من تاريخ نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  12تقبل القريب، بما ال يقل عن التشغيلي في المس
 

 كة األم. العملة الرئيسية للشرضاً يأثل ملذي ييتي االكور ناالديتعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ب
 

المعلوماإ المالية  ن  المجمعة  ت  المكثفة  المطلوبة  للمجموعة  المرحلية  المعلومات واإلفصاحات  المالية   في ال تتضمن كافة   البيانات 

  . 2021ديسمبر    31ي  ف  يةتهالمنسنة  للعة  مومجة للالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنويالسنوية ويجب االط  المجمعة

في  عبر بالضرورة عن النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهيةت  ال  2022مارس    31منتهية في  لأشهر ا  الثةللثتشغيلية  ائج الن النتإ

 .2022ديسمبر  31
 

 حاسبية للمجموعة  التغيرات في السياسات الم -3
 

 عة لمجموقبل اقة من مطبت التعديمعايير جديدة وتفسيرات و 3.1

ت المالية في اعداد البيانا  المتبعةتلك  مماثلة لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المطبقة في اعداد المعلإن السياسات المحاسبية  

ناير  ي   1من  را  باعتري اباستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تس  2021  ديسمبر   31للسنة المنتهية في    للمجموعة  السنوية  المجمعة

 سر بعد. ياو تفسير او تعديل صدر ولكن لم  معيارالمبكر ألي تقم المجموعة بالتطبيق لم  .2022
 

والتفسيرات أل التعديالت  العديد من  في سنة  تسري  تأثير على    2022ول مرة  لها  ليس  الولكن  المالية  المكثفة المعلومات  مرحلية 

 للمجموعة.عة المجم
 

 3الت على المعيار الدولي للتقارير المالية ديتع –اهيمي اإلطار المف  ىة إلمرجعيإشارة 
التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية إلى    تستبدل

دأ االعتراف بالمعيار  بناًء إلى معديالت استثلتا  يفتض  دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.  2018اإلصدار الحالي الصادر في مارس  
لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات    "دمج األعمال"  3الدولي للتقارير المالية  

معيار نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  الدولي    والمطلوبات  والمطلوبا  37المحاسبة  الالمخصصات  والموجتممحت  ودات لة 
: الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من 21ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  لة أو تفسيمتالمح

على   ،21  اليةتفسيرات المعايير الدولية للتقارير الم  أو تفسير لجنة  37الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي  
  المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.من اإلطار  الي، بدالً التو
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 )تتمة( حاسبية للمجموعة لتغيرات في السياسات الما        -3
 

 )تتمة( لمجموعة قة من قبل امطبالت تعديمعايير جديدة وتفسيرات و 3.1
 )تتمة( 3للتقارير المالية الدولي لمعيار تعديالت على ا –اإلطار المفاهيمي  ىة إلمرجعيإشارة 

بها   مؤهلة لالعترافالمحتملة غير    األصول لتوضيح أن    3تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  
يكن هناك   حيث لم  لمجموعةكثفة المجمعة لالمالية المرحلية الم  المعلوماتعلى    عديالت أي تأثيرلم يكن لهذه الت  في تاريخ الحيازة.

 والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.ملة موجودات محت 
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -اء بالعقد تكاليف الوف  –العقود المجحفة 
تجنبها نظراً   للمجموعةي التكاليف التي ال يمكن  نبها )أيمكن تجكاليف التي ال  المثقل بااللتزامات هو العقد الذي تتجاوز فيه التقد  الع

   لمتوقع استالمها بموجب العقد.المزايا االقتصادية التي من ا باللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد 
 

ً عقد  د تقييم ما إذا كان التحدد التعديالت أنه عن اليف التي تتعلق مباشرة بعقد كمين التإلى تض  تحتاج المنشأة  ،ائرمحققاً للخسأو    مجحفا
و  البضائعلتوفير   العمالة  تكاليف  المثال،  سبيل  )على  اإلضافية  التكاليف  من  كالً  تتضمن  التي  الخدمات  المباشرة( أو  المواد 

ف  يلك تكالعقد وكذمة للوفاء بالدخ شطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستوتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرة بأن
واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف    العموميةإدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  

 المقابل بموجب العقد.
 

المكثفة    المرحليةلية  الما  اتالمعلومة فترة  بموجبها جميع التزاماتها في بداي  تستوفعقود التي لم  طبقت المجموعة التعديالت على ال
 المجمعة. 

 

عة أي عقود كعقود  موعة حيث لم تحدد المجموالمالية المرحلية المكثفة المجمعة للمج  المعلومات تأثير على  لتعديالت  لم يكن لهذه ا
أن  مجحف العقود  تجنبهاالتي ال يمكن    التكاليفة حيث  ابموجب  تكاليف  تمثل  التي  ت،  التكاليف  فتأللسداد،  المراإلضاف  من  طة تبية 

 عقود.  مباشرةً بال
 

   16ى معيار المحاسبة الدولي عل  تالدي عت - صودستخدام المق البل االمتحصالت ق  الممتلكات والمنشآت والمعدات:
ف األصنا   من بيع  متحصالتود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي  التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بن  ظريح
بالطريقة التي تقصدها اإلدارة. وبدالً من   ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيلب  ولالوصء  جة أثناالمنت

 . األرباح أو الخسائرفي  بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، حصالت منمتالبذلك، تعترف المنشأة 
 

منتجة   مبيعات لبنودحيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةرحلية  ية المالمال  لوماتمعالي تأثير على  لم يكن لهذه التعديالت أ
 .و بعد بداية الفترة األولى المعروضةأ فيلالستخدام ل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة من خال

 

 مرة  الشركة التابعة بالتطبيق ألولقيام  –ول مرة رير المالية ألتطبيق المعايير الدولية للتقا 1مالية ي للتقارير الالمعيار الدول
 1ار الدولي للتقارير المالية  )أ( من المعي  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  

لشركة األم استناداً إلى تاريخ ة لالمجمع  ت الماليةبيانافي الت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة  بقياس فروق تحويل العمال
جراءات التجميع أو بما  في حالة عدم إدراج أي تعديالت مرتبطة بإ  الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير الماليةانتقال  

الشركة الزميلة   ضاً علىعديل أي. يسري هذا الت التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعةدمج األعمال  يتوافق مع تأثيرات
 . 1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16لتي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د( أو شركة المحاصة ا

 

لية ير الدوق المعايبتطبي  لم تقمللمجموعة حيث إنها  المجمعة    المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتعلى    ت تأثيرالتعديال  لهذه  لم يكن
 المالية ألول مرة.قارير للت
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 )تتمة( حاسبية للمجموعة التغيرات في السياسات الم         -3
 

 )تتمة( لمجموعة قة من قبل امطبالت تعديمعايير جديدة وتفسيرات و 3.1
 

ف بالمطلوبات ترااالع%" في حالة إلغاء  10الرسوم ضمن اختبار "نسبة    –األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقارير المالية  
 المالية

ختالف شروط االلتزام المالي يم الذي تجريه حول مدى ام التي تدرجها المنشأة ضمن التقييتضمن التعديل توضيحات حول الرسو
دة أو المستلمة فيما الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسد

ليس   مة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن الطرف األخر.بين المقترض والمقرض مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستل
 .األدوات المالية: االعتراف والقياس  39هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 

 

عديالت على األدوات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك ت  المعلوماتير على  تأثلتعديالت  ا  لهذهلم يكن  

 المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 السهم   ربحية -4
 

على  ية  هم العادة األسمن حملبمساهمي الشركة األم    خاصالفترة ال  (ةخسارربح )قسمة  األساسية بربحية السهم  مبالغ  احتساب  يتم  

لعدد األسهم المرجح  الفترة  العادية  المتوسط  احتالقائمة خالل  المخففة بقسمةساب ربحية  . ويتم  الخاصة    (الخسارةالربح )  األسهم 

لعدد  سط المرجح  زائدا المتوالل الفترة  جح لعدد األسهم العادية القائمة خركة االم على المتوسط المرمي األسهم العادية للشمساهب

العااألسه األسهم  دية  م  كافة  لتحويل  إصدارها  سيتم  المحالعادية  التي  أالمخففة  الى  عادية.  تملة  ليسنظًرا ألسهم  أدوات   نه  هناك 

 ففة متطابقة.  السهم األساسية والمخ بحيةمخففة قائمة، فإن ر
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
   مارس   31

 
    

 2022 2021    

    (371,954) 170,852 األم )دينار كويتي(  شركةبمساهمي ال الفترة الخاص( خسارة) ربح

 

═════════ ═════════    

 جح لعدد األسهم القائمة خالل ط المرلمتوسا

 409,073,014 415,642,299 الفترة )أسهم(* 

 

  

 

═════════ ═════════    

    (0.9) 0.4 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

 

═════════ ═════════  
  

 

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

  ذه ه  المجمعة وتاريخ التصريح بإصدارالمرحلية المكثفة  المالية    المعلومات تاريخ    ة بينيأسهم عاد  ت تتضمنمعامال  يكن هناكلم  

 . السهم خسارة إدراجالتي تتطلب إعادة و ،المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

 عقارات استثمارية  -5
  ()مدققة  

 

 رسما 31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس 31
2021 

 دينار كويتي تير كويادين دينار كويتي 
    

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

 237,820 774,314 210,851 نفقات رأسمالية متكبدة لعقارات استثمارية 

     - (28,967) - لعادلة  التغير في القيمة ا

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

     - - (1,142,000) *  مستبعدات
 ──────── ──────── ──────── 
 76,486,649 77,417,798 76,917,717 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( يةعقارات استثمار -5
 

 يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 
 

  )مدققة(  

 

 مارس 31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس  31
2021 

 ار كويتيدين يتيار كودين نار كويتيدي 
    

 3,095,820 3,630,000 3,840,851 يرعقارات قيد التطو

 73,821,897 73,787,798 72,645,798 عقارات مطورة 
 

─────── ─────── ─────── 

 76,486,649 77,417,798 76,917,717 
 

════════ ════════ ════════ 

 

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

 المرحلي المكثف المجمع.  رئأو الخسا األرباحيان ار كويتي في ب ندي 8,000د بمبلغ من االستبعاكويتي. يتم تسجيل األرباح الناتجة 
 

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

طابات  موعة وتوجد خنيابة عن المج  بعض األطراف ذات عالقة  باسم  كويتي(دينار   21,216,000 : 2021  مارس  31وكويتي  

فاقية شركة ماري من خالل اتظ بهذا العقار االستثتم االحتفاي.  ك العقاراتتنازل لصالح المجموعة تؤكد بأنها المستفيد النهائي من تل

    ت عالقة.كاء االستثمار من األطراف ذاع شرمحاصة م
 

: 2021  مارس  31وينار كويتي  د  16,684,347  :2021ديسمبر    31دينار كويتي )  15,753,198بمبلغ    تم رهن بعض العقارات

 ائني تورق. الضمان لد اتستيفاء متطلبدينار كويتي( كضمان ال 16,713,698
 

   (.9 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة )إيضاح 2ن المستوى ة ضمقاراتها االستثماريلمجموعة بتصنيف عتقوم ا
 

 طراف ذات عالقة فصاحات األإ -6
 

ا هذه  المجموعةا  لمعامالتتمثل  بها  تقوم  )الشركات    لتي  معينة  أطراف  والمسامع  مجو  ون،الرئيسي  همونالزميلة  لس  أعضاء 

للوالمسؤواإلدارة   التنفيذيون  ئيسيين أو  والشركات التي يكونون فيها مالكين ر   تهم من الدرجة األولىائالوأفراد عشركة األم  لون 

ً يمكنهم ممارسة تأثير  الت من قبل يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعام . المعتادةل ياق األعماعليها( في س  ملموسا

 ية. لسنوالجمعية العمومية اساهمين في اجتماع وتخضع لموافقة الم المجموعةة دارإ
 

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

 

 لمنتهية في الثالثة أشهر ا 
 

 

 

أطراف أخرى  
 ذات عالقة  
 يدينار كويت

 مارس 31
2022 

 دينار كويتي

 مارس  31
2021 

     يتي دينار كو

        ع  مرحلي المكثف المجمال بيان األرباح او الخسائر

     5,210 3,916          3,916 أتعاب إدارة
 

 

 الشركات 
 الزميلة  

 دينار كويتي 

 أخرى  أطراف
 عالقة   ذات

 دينار كويتي 

 مارس 31
2022 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2021 
دينار  
 كويتي 

 مارس  31
2021 

 يتي دينار كو

المرحلي المكثف المركز المالي بيان 
      المجمع 

 15,450 15,170 18,608 4,885 13,723        أطراف ذات عالقة  منة مبالغ مستحق
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 )تتمة(طراف ذات عالقة فصاحات األإ -6
 

 مالت مع أطراف ذات عالقةوشروط المعاأحكام 

مة في األرصدة القائإن  .  لمتكافئةدة في المعامالت التلك السائمماثلة  يتم إبرام المعامالت مع أطراف ذات عالقة على أساس شروط  

ة عن أي من مانات مقدمة أو مستلميس هناك أي ضالطلب. لمل فائدة وتستحق السداد عند  مكفولة بضمان وال تح   غير  سنةالنهاية  

  جل المجموعة أي مخصص ، لم تس2022مارس    31المنتهية في    فترةاألرصدة المدينة أو الدائنة لألطراف ذات عالقة. بالنسبة لل

التقييم م إجراء هذا  شيء(. يت: ال  2021  مارس  31القة )لمستحقة من أطراف ذات عالمتعلقة بالمبالغ ائتمان المتوقعة  االلخسائر  

 . الطرف ذي عالقة ل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقة والسوق الذي يعمل بهية من خالمال فترةخالل كل 
 

 لعليا موظفي اإلدارة ا معمعامالت ال

طة مسؤولية تخطيط أنشصالحيات ويتولون  يتمتعون بال  ارة وموظفي اإلدارة العليا الذيناإلدارة العليا مجلس اإلديشمل موظفو  

 ما يلي:وظفي اإلدارة العليا كواألرصدة القائمة المتعلقة بم  للمعامالت . كانت القيمة اإلجماليةالمجموعة وتوجيهها ومراقبتها
 

 

 قيمة المعامالت  

م كما في ئ الرصيد القا في  هية للثالثة أشهر المنت  

 

 مارس 31

2022 

 مارس  31

2021 

 مارس 31

2022 

 ديسمبر 31
2021   

 مارس  31

2021 

 دينار كويتي  كويتي  دينار ار كويتيدين دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 105,405 107,977 112,124 89,803 74,380 جل صيرة األ رواتب ومزايا أخرى ق

 288,660 383,578 393,773 6,430 10,195 ن مكافأة نهاية الخدمة للموظفي
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 84,575 96,233 505,897 491,555 394,065 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

المنتهية في   اإلدارة للسنةلس  عضاء مجألمكافأة    ةبأي  2022فبراير    21اريخ  تماعه المنعقد بتاجفي    دارةاإلمجلس    يوص  لم  

المساهم2021ديسمبر    31 وافق  ال.  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  بتاريون  عقد  هذه    2022  أبريل  19خ  ذي  على 

 التوصية.
 



 

 

 شركاتها التابعةو .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 لمجمعة )غير مدققة(المكثفة اة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 
 2022مارس  31للفترة المنتهية في ا في وكم
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 القطاعات معلومات -7
 

عن اتخاذ    المسؤولقبل  اجعتها بصورة منتظمة من  اخلية والتي يتم مرارير اإلدارة الدتقمعلومات  تستند معلومات القطاع إلى  
 قطاعات. وتقييم أداء هذه ال  ذات الصلة ى القطاعاتقرارات التشغيل بهدف توزيع الموارد عل

 

أقسام    المجموعة  تظمتن وألغرات  لكي  تشغيليةفي  المختلفة.  أعمالها  قطاعات  إدارة  من  ت  ضتمكن  معلومات  قاإعداد  رير 

 في قطاعات األعمال التالية: لمجموعة أنشطة المجموعة ، نظمت إدارة ااعاتالقط
 

 ج( تمويل عقاري           ب( استثمارات   أ( إدارة المشاريع والعقارات
 

  قب اإلدارة نتائجرات  .حولهايتم إعداد التقارير    التي أعالهشغيلية المذكورة  لتات اشغيل لتشكل القطاعأي قطاعات ت  لم يتم تجميع

أعمال لغرض  تشغيل وحدات  أساس منفصل  األداءها على  الموارد وتقييم  القرارات حول توزيع  تقييم.  اتخاذ  القطاع   يتم  أداء 

أو خسائ أرباح  وتاستنادا ًإلى  التشغيل  ممار  بشكل  الألثل  قاس  أو خسائر  المكثفة تشرباح  المرحلية  المالية  المعلومات  في  غيل 

 اع. ال توجد معامالت هامة فيما بين القطاعات.المتعلقة مباشرةً بالقط يرادات والمصروفاتنتائج القطاع اإل منمعة. تتضالمج
 

الجداوتع  التاليةرض  عن  ل  بالق  األرباح واإليرادات    معلومات  التشغيالخاصة  المجموعةطاعات  لدى  موجودات    ونتتكو  لية 
للفترات  ت  معلومات تقارير القطاعا  إن  مباشرة بالقطاع.شغيلية المتعلقة  لتطلوبات اومطلوبات القطاع من تلك الموجودات والم

 ي: هي كما يل 2021 ديسمبر 31المنتهية في نة والس 2021مارس  31و  2022مارس  31المنتهية في 
 

 

المشاريع إدارة 
 المجموع  ة ع غير موز استثمارات   ات والعقار

 

 تيويدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

     2022س مار 31ا في كم
     

 96,164,972 92,616 92,205,000 3,867,356 الموجودات  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 17,083,077 817,040 15,621,577 644,460 المطلوبات   
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 670,000     -   670,000     -  (الزميلة في الشركاتالشهرة )ضمن االستثمار 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 

 

إدارة المشاريع  
 جموع الم   ةغير موزع استثمارات  والعقارات 

 

 كويتي دينار  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

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 670,000     - 670,000     - ميلة(ي الشركات الزالشهرة )ضمن االستثمار ف
 

════════ ════════ ════════ ════════ 



 

 

 شركاتها التابعةو .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 لمجمعة )غير مدققة(المكثفة اة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالي 
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 تمة()ت  ومات القطاعاتمعل -7

إدارة   
المشاريع  
 المجموع  ة غير موزع مارات استث والعقارات 

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2021 مارس 31في 
     

 98,364,144 79,889 95,181,161 3,103,094 الموجودات 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 19,226,269 735,217 17,913,041 578,011   المطلوبات
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 670,000     - 670,000     - الشهرة )ضمن االستثمار في الشركات الزميلة(
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 
اريع  إدارة المش
 المجموع  عة غير موز استثمارات  والعقارات 

 دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي   2021 مارس 31ر المنتهية في أشه الثالثة

     

 979,079 - 782,779 196,300 إيرادات القطاع 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

  415,808 (252,807)  553,363 115,252 طاع ( القربح )خسارة
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 13,578 13,578   - - استهالك  
 

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

 
إدارة المشاريع  

 المجموع  غير موزعة  استثمارات  والعقارات 

 دينار كويتي  ي تدينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي   2021 مارس 31في   أشهر المنتهية الثالثة

     

 344,984     -  277,573 67,411 ادات القطاع إير
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 (231,226) (316,053)  70,459 14,368 ربح )خسارة( القطاع 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 2,282 2,282     -     - استهالك  
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  مرحليةال حات حول المعلومات الماليةإيضا
  2022مارس  31كما في وللفترة المنتهية في 
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 محتملة   ومطلوباتالتزامات       -8
 

  زاماتلتا 8.1

ب  تتعلق  التزامات  المجموعة  لدى  اليوجد  )دينا  7,995  بمبلغ  االستثماريةعقارات  بعض  كويتي    :2021ديسمبر    31ر 

   (.يتيدينار كو  745,538 :2021 مارس 31ودينار كويتي  213,452
 

 بات محتملة ومطل 8.2

ديسمبر    31كويتي )  دينار  85,900  بلغبم   ةللمجموعة ضمانات بنكي  ونالتابع  قدم المصرفيون،  2022مارس    31كما في  

تنشأ عنها مطلوبات    85,900  :2021مارس    31ودينار كويتي    94,500:  2021 أال  المتوقع  دينار كويتي( والتي من 

 جوهرية.
 

 لعادلةالقيمة اقياس        -9
 

 لةل الهرمي للقيمة العاد الجدو
الما الموجودات  كافة  المالإن  غير  والموجودات  التيلية  تسجيليت  ية  العادلة  م  قيمتها  عن  اإلفصاح  أو  الجدول  ها  ضمن 

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

 ات أو مطلوبات مماثلة؛األسواق النشطة لموجود في المعلنة )غير المعدلة(: األسعار 1ى المستو 

 بة لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل ة بالنسخالت الجوهريقييم يكون فيها أقل مستوى من المدساليب ت: أ2مستوى  ال  

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

  لقيمة العادلة ملحوًظا.س االجوهرية بالنسبة لقيامن المدخالت  يم ال يكون فيها أقل مستوى: أساليب تقي 3المستوى  
 

وال للموجودات  ع ال  مطلوبات بالنسبة  ما  مسجلة  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  التلى  كانت  بين حويالت  إذا  حدثت  قد 

عن الهرمي  الجدول  أقل    مستويات  إلى  )استناداً  التصنيف  تقييم  إعادة  األهطريق  ذي  المدخالت  من  لقياس  مستوى  مية 

 ة مرحلية مكثفة مجمعة. ة كل فترة معلومات ماليهاييمة العادلة ككل( في نالق
 

تكن   تغييرهنالم  عملياتك  في  ا  ات  وأنواع  التقييم،  وأساليب  للمجموعة،  قياساالتقييم  في  المستخدمة  القيمة لمدخالت  ت 

 ادلة خالل الفترة.الع
 

الف تلك  بخ  متكرر،لعادلة على أساس  ي تم قياسها بالقيمة اة التفيما يلي ملخص لألدوات المالية والموجودات غير المالي

 : رة معقولةالعادلة بصو قيمتها  ريةب قيمتها الدفتتي تقارال



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  مرحليةال حات حول المعلومات الماليةإيضا
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 )تتمة(   لعادلةالقيمة اقياس        -9
  قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

 سعار المعلنة ألا
طة  سواق نشأفي 

 (1)المستوى 

المدخالت الجوهرية 
   الملحوظة
 (2 )المستوى 

 المدخالت الجوهرية
  وظةالملح غير 

 (3)المستوى 

 
 

 اإلجمالي 
 دي نار كويتي د ينار كويتي دينا ر كويتي دينار كويتي  

     2022مارس  31في 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 43,791     -   43,791     - ل األرباح أو الخسائرخال 

لة من  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العاد 

 1,211,815 1,128,398 - 83,417 ة األخرىالشامل خالل اإليرادات  

 76,486,649 - 76,486,649 - ة ي ماررات استثعقا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 83,417 76,530,440 1,128,398 77,742,255 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     )مدققة(  2021ديسمبر    31في  

دلة من  قيمة العا جودات مالية مدرجة بال مو 

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

مة العادلة من  موجودات مالية مدرجة بالقي

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

 77,417,798     - 77,417,798     - ية عقارات استثمار

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 69,255 77,461,589 1,219,390 78,750,234 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

      2021مارس   31كما في  

بالقيمة العادلة من  جة  الية مدرموجودات م 

 53,733     - 53,733     - خالل األرباح أو الخسائر

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 1,316,877 1,260,933     - 55,944 ألخرىا  شاملة اإليرادات ال الل  خ 

 76,917,717     - 76,917,717     - ية عقارات استثمار

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 55,944 76,971,450 1,260,933 78,288,327 

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

 لقياس القيمة العادلة.  المختلفة الجدول الهرمي تحويالت بين مستوياتي راء أإج خالل الفترة، لم يتم
 

 3المستوى ادلة ضمن مة العلقيامطابقة 

الجد التالي مطيوضح  الابقة كاول  للبنود  العادلة  القيمة  في  الحركات  المستوى  فة  بداية ون  3مصنفة ضمن  فترة  بين  هاية 

 :الماليةالمعلومات 
 

  أسهم غير مدرجة 

 

 ارسم 31

2022   

 ديسمبر 31

2021   

 مارس  31

2021   

  يتي دينار كو  ويتي دينار ك  نار كويتي دي   

    

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

 (43,508) (85,051) (90,992) املة األخرى  إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الش

 ─────── ─────── ─────── 
 1,260,933 1,219,390 1,128,398  الختاميالرصيد 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 



 

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

 مدققة( المجمعة )غير المكثفة  مرحليةال حات حول المعلومات الماليةإيضا
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 لة )تتمة(لعادقيمة اال  قياس      -9
 

 لهرمي للقيمة العادلة )تتمة( لجدول اا

 

تلك المتبعة في إعداد  ثلة ل مماحلية المكثفة المجمعة  ومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المر  أساليب  إن

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في ة السنوية للمجموعة للسن المجمعةيانات المالية الب
 

الققي  يتم لألديمة  اس  المالعادلة  المصنفة  وات  التي    ينة،معفي ظروف    ،3المستوى    ضمنالية  التقييم  أساليب  باستخدام 

انات السوق داة وال تستند إلى بيفي نفس األ  الملحوظة وق الحالية  السمعامالت    بأسعار من  دةغير مؤيتتضمن افتراضات  

في    المثال،سوق المتاحة. على سبيل  انات الع األداة وبينو  ىتمد علتع   التي  التقييم  أساليبخدم المجموعة  ست. تالملحوظة

على  النشط،سوق  ال  غيابحالة   لالستثمار  العادلة  القيمة  تقدير  ال  يتم  المركز  تحليل  فمالأساس  المستثمر  للشركة  يها  ي 

س  الية على أساالم  ألدواتة افي قيم  الموجبة والسالبةالتغيرات  د  . يتم تحديعوامل األخرىر والالمخاط  قائمةوها  ونتائج 

لتغير مستوياالتغي نتيجة  األدوات  قيمة  في  المعايير غير  رات  تالملحوظةت  يعتبر  والتي  تقدير،  أمراً  ً قييمها  توصلت .  يا

خرى قد يكون جوهرياً في حالة  األأو اإليرادات الشاملة    لى األرباح أو الخسائرالتأثير ع  على تقييمها إلى أن  اءً اإلدارة بن

تحدو متغيرا  %5سبة  بن  غيرث  المخافي  المستخدمة  ت  الصلة  ذات  الطر  القيمة  المنصفة  تحديد  المالية  لألدوات  لعادلة 

  .3ضمن المستوى 
 

وهرية  ج  لدفترية ال تختلف بصورةالمطفأة، فإن القيمة االية األخرى المدرجة بالتكلفة  المللموجودات والمطلوبات  بالنسبة  

تسعيرها   فترة استحقاق قصيرة األجل أو يتم إعادة  بات ذاتودات والمطلولموجهذه ا  عظمم  أنحيث  عن قيمتها العادلة  

 بالسوق.  مباشرة بناًء على الحركة في معدالت الربح
 

 19-كوفيد  ئحةجا تفشيتأثير        -10
 

جائحة ك تزال  اال  19-وفيد  ال  في  مناطق جمستمرة  عدة  فغرنتشار عبر  تسبب  العالم مما  على مستوى  تافية  عطيل  ي 
  الجهاتة في البيئة االقتصادية العالمية. وقامت  ادية وأدى ذلك إلى حاالت عدم تيقن جوهريواالقتصطة التجارية  ألنشا

 تلك الجائحة.  قب السلبية الناتجة عنة للحد من العوااذ تدابير مكثفاتخي جميع أنحاء العالم بف الحكومية
 

ت كوفيد  أث كانت  جائحة  المجمعة  المايانات  البعلى    ةجوهري  19-يرات  في    السنويةلية  المنتهية  للسنة    31للمجموعة 
 ي جوهري آخرسلبض المجموعة ألي تأثير  ، لم تتعر2021ديسمبر    31مقارنة بالسنة المنتهية في  و .  2021ديسمبر  

ل تزاة وال  قلب. ومع ذلك، ال تزال األسواق مت2022مارس    31هر المنتهية في  أش  الثالثةخالل    غيليةعلى عملياتها التش
الدف للالقيم  يترية  وال  األسواق.  في  للتقلبات  حساسة  البيئة موجودات  من  كبيرة  بدرجة  التيقن  عدم  حالة  تأثير  زال 
  منتظم. ثير المتعلق به على أساسدة تقييم مركزها والتأتمر المجموعة في إعا تالي سوف تسبالدية أمراً تقديرياً واالقتصا

 
 

 
 

 

 

 

 


