
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 ع.ش.م.ك. العقاريةشركة أعيان 

 تها التابعةاوشرك 
 

 

 

 
 

 )غير مدققة(المجمعة  المكثفة المعلومات المـالية المرحلية

   2020مارس  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

ً بـ التابعة )  التدفقات النقدية و والدخل الشامل  األرباح او الخسائر وبيانات 2020مارس  31"المجموعة"( كما في يشار إليها معا

إن إدارة الشركة األم   التاريخ. أشهر المنتهية بذلك الثالثةلفترة المتعلقة به  ةالمجمع ةالمكثف ةلمرحليا التغيرات في حقوق الملكيةو

ً للة عن إ ؤوالمس يه   34 لمعيار الدولي للتقارير الماليةعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا

 لمجمعة.هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ا . إن مسؤوليتنا"التقرير المالي المرحلي"
 

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

إلى   رئيسيةتوجيه االستفسارات بصفة  علىالمعلومات المالية المرحلية  مراجعة تشتملبمهام المراجعة.  المتعلق "للمجموعة

واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق ية وتطبيق اإلجراءات التحليلية حاسبلين عن األمور المالية والمسؤوفين المالموظ

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

 يق.التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدق على علم بكافة األمور الهامة
 

 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  2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  ماهل الالحقةوالتعديالت  على نشاط  ا

 أو مركزها المالي.  الشركة األم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   إرنست ويونغ

 ي وشركاهمالعيبان والعصيم

  

 

 2020طس أغس 16

 الكويت



 

 تابعة ها الركاتوش ركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.ش
  

 

 

 عة.مات المالية المرحلية المكثفة المجموتشكل جزًءا من هذه المعل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
 

2 
 

 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح بيان 

 2020مارس  31 في لفترة المنتهيةل

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

   مارس 31
 
 

  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضـاحات 

    اإليرادات

 2,380 504  عقاريإيرادات تمويل 

 814,738 698,843  إيرادات تأجير 

 29,808 50,759  اتعاب إدارة 

 416,000     - 5 ربح بيع عقارات استثمارية 

 (79,110) (228,645)  شركات زميلة  نتائج ة فيصح

 (4,279)     -  بيع شركات زميلةخسارة من 

دات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او أرباح غير محققة من موجو

 32     -  الخسائر 

 84,246 5,321  إيرادات أخرى  

  

─────── ─────── 

  526,782 1,263,815 

  

─────── ─────── 

    المصروفات 

 (165,303) (174,833)  تكاليف تمويل

 (255,715) (200,738)  تكاليف موظفين 

 (109,634) (65,219)  مصروفات إدارية  

 (155,135) (150,276)  مصروفات تشغيل أخرى 

      -   (88,852)  على ذمم مستأجرينمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

  

─────── ─────── 

  (679,918) (685,787) 

  

─────── ─────── 

 578,028 (153,136)  الربح قبل الضرائب )الخسارة( 
    

 (4,744)     -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (11,724)      -    ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (5,481)      -    الزكاة  

      -   (1,813)  تابعةضرائب من شركات 

  

─────── ─────── 

 556,079 (154,949)  رة الفتربح )خسارة( 

  

═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 404,439 (247,503)  مساهمي الشركة األم

 151,640 92,554  الحصص غير المسيطرة

  

─────── ─────── 

 556,079 (154,949)  ربح الفترة)خسارة( 

  

═══════ ═══════ 
    

 فلس 1.0 فلس  (0.6) 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم اسية والمخففة األسم السه ربحية)خسارة( 

  

═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تابعة ها الركاتوش ركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.ش
  

 

 

 عة.مات المالية المرحلية المكثفة المجموتشكل جزًءا من هذه المعل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 مجمع )غير مدقق(الشامل المرحلي المكثف ال الدخلبيان 

 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  
 أشهر المنتهية في الثالثة

 مارس  31

  2020 2019 

 تيدينار كوي يكويت دينار  
    

 556,079 (154,949)  ربح الفترة)خسارة( 
  ─────── ─────── 

    شاملة أخرى: خسائر

    :اح او الخسائر في فترات الحقةشاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها الى األرب رخسائ

ات الشاملة  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادأدوات حقوق ملكية من  خسائرالي صاف

 (140,598) (56,683)   ىاألخر

  

─────── ─────── 

 (140,598) (56,683)  شاملة أخرى للفترة  خسائر

  

─────── ─────── 

 415,481 (211,632)  رة لشاملة للفتاإليرادات ا)الخسائر( اجمالي 

  

═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 263,841 (304,186)  مساهمي الشركة األم

 151,640 92,554  سيطرةالحصص غير الم

  

─────── ─────── 

  (211,632) 415,481 

  

═══════ ═══════ 

 

 





 

 تابعة ها الركاتوش ركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.ش
  

 

 

 عة.مات المالية المرحلية المكثفة المجموتشكل جزًءا من هذه المعل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2020مارس  31ة المنتهية في ترلفل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

   مارس 31

  2020 2019 

 دينار كويتي يدينار كويت إيضاح 
    غيل تششطة النأ

 578,028 (153,136)  ائب الضرقبل ربح  الخسارة( ال)
    :الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية )الخسارة(  لمطابقة غير نقدية تعديالت

 4,613 4,534  استهالك 

 (416,000)     - 5 رية  ربح بيع عقارات استثما

 79,110 228,645  شركات زميلة   نتائج حصة في

 4,279     -  ة زميلة  بيع شرك منخسارة 

 (32)     -  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر   غير محققة من  أرباح

 165,303 174,833  تكاليف تمويل  

 50,719 14,773  ة الخدمة للموظفين فأة نهاي مخصص مكا 

     - 88,852  ة  لمتوقعتمان امخصص خسائر االئ 

    - (175)    في القيمة   انخفاضخسائر  در

  

─────── ─────── 

  358,326 466,020 

    أس المال العامل:  التعديالت على ر

 15,491 17,524  مدينو تمويل عقاري  

 13,905 23,751  ات عالقة  راف ذأط منمبالغ مستحقة  

 (20,556) (69,896)  مدينون ومدفوعات مقدما  

 (560,955) 8,321  أخرى وارصدة دائنة  ونري ن تجادائنو

  

─────── ─────── 

 (86,095) 338,026  العمليات   )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من

 (8,161) (7,855)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

  

─────── ─────── 

 (94,256) 330,171  ل التشغيأنشطة المستخدمة في( )اتجة من لن التدفقات النقدية ا  فيصا

  

─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار  

 (512)     -  شراء ممتلكات ومعدات  

 (100,740) (117,526) 5 مصروفات رأسمالية متكبدة لعقارات استثمارية 

 3,170,000     - 5 ت استثمارية متحصالت من بيع عقارا

 315,000     -  من بيع شركة زميلة ت متحصال 

     - (4,959)  سهم خزينة  ء أارش

 13,715     -  متحصالت من بيع أسهم خزينة  

  

─────── ─────── 

 3,397,463 (122,485)  أنشطة االستثمار  الناتجة من )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  

─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (2,476,902) (809,536)  سداد دائني تورق  

 623,505     -  رق  متحصالت من دائني تو

     - (200,246)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

 (170,842) (119,227)  تكاليف تمويل مدفوعة  

  

─────── ─────── 

 (2,024,239) (1,129,009)  ويل  أنشطة التم صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

  

─────── ─────── 

 1,278,968 (921,323)  واالرصدة لدى البنوك    لنقدفي ا الزيادة)النقص( صافي 

 2,328,882 2,849,606  يناير 1النقد واالرصدة لدى البنوك في  

   

─────── ─────── 

 3,607,850 1,928,283    مارس 31النقد واالرصدة لدى البنوك في 

  

═══════ ═══════ 



 

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

 
 

 

 ة المكثفة المجمعة.مرحلية الجزًءا من هذه المعلومات المالي تشكل 13إلى  1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 قق()غير مد جمعالم المرحلي المكثف ق الملكيةقوات في حبيان التغير

 2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
 رأس
 المال

 عالوة
 أسهم خزينة إصدار أسهم

 احتياطي 
 أسهم خزينة

 احتياطي
 إجباري

 احتياطي
 عام

 احتياطي
 العادلة ةالقيم

 باح رأ
 مرحلة 

احتياطي تحويل 
 ةت أجنبيعمال

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص
 مجموعال مسيطرةغير ال

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
             

 ريينا 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( 
 (154,949) 92,554 (247,503)     - (247,503)      -     -     -     -     -     - الفترة 

ملة ائر شاسخ
 (56,683)     - (56,683)     -     - (56,683)     -     -     -     -     -     - رة تفرى للأخ
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

جمالي )الخسائر( إ
الشاملة  اإليرادات

 (211,632) 92,554 (304,186)     - (247,503) (56,683)     -     -     -     -     -     - للفترة
أرباح  توزيعات
إلى  مدفوعة

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

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

مارس  31في 
2020 41,564,230 15,482,708 (1,356,523) 66,781 5,966,048 4,781,853 (163,376) 4,003,213 -     70,344,934 21,675,452 92,020,386 

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

             
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
 556,079 151,640 404,439     - 404,439     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

خسائر شاملة 
 (140,598)     - (140,598)     -     - (140,598)     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة

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

الخسائر( لي )ماجإ
 ملةلشايرادات ااإل
 ةترللف

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
(140,598) 

 
404,439 

 
-     263,841 

 
151,640 415,481 

 13,715     - 13,715     -     -     -     -     - 748 12,967     -     - بيع أسهم خزينة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

مارس   31في 
2019 41,564,230 15,482,708 (452,803) 48,540 5,742,162 4,557,967 (149,118) 5,024,116 6,128 71,823,930 23,094,290 94,918,220 

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

  
 

 



 

 ها التابعة اتوشرك شركة أعيان العقارية ش.م.ك.ع.
 

 كثفة المجمعة )غير مدققة(ية المات المالية المرحلإيضاحات حول المعلوم
 2020مارس  31المنتهية في كما في وللفترة 
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  ل الشركة وحت ومالمع -1
  

( "الشركة األم") ع.ش.م.ك. العقاريةلشركة أعيان  المجمعةفة المكثالمعلومات المـالية المرحلية تم التصريح بإصدار 

ً شية )ـتها التابعاوشرك ً  2020 مارس  31المنتهية في  هرأش ثالثة لل ("ةـ المجموع" بـار إليها معا   ارة س إدمجل رار قلوفقا

 .2020أغسطس  13يـخ ربتااألم  الشركة
  

السنوية  العموميةفي الجمعية  2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  المجمعةتمت الموافقة على البيانات المالية 

 . 2020يونيو  4لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
 

رض األنشطة الرئيسية ع تمالكويت. دولة في  تم تسجيلها جةردعامة مكويتية  مساهمةهي شركة  األم إن الشركة

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

   .األم شركةوالرقابة الشرعية لل
  

وأسهمها متداولة  ، (")"الشركة األم الكبرى ع.ر ش.م.ك.امثستجارة واالإللأعيان عة لشركة إن الشركة األم هي شركة تاب

 ً  .  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 االعداأساس  -2
 

وفقاً  2020مارس  31نتهية فيالثالثة أشهر الملفترة ة لمرحلية المكثفة المجمعة للمجموعا ةاليلومات المعملداد اتم إع

 .  "التقارير المالية المرحلية" 34لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 . مركة األلرئيسية للشالعملة ا كويتي الذي يمثل جمعة بالدينار التعرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم
 

البيانات  فيت واإلفصاحات المطلوبة فة المعلوماال تتضمن كاللمجموعة معة مالية المرحلية المكثفة المجات المون المعلإ

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

2019 . 
 

فق مع عرض الفترة الحالية. ليس هناك أي تأثير إلعادة التصنيف على  بقة لتتواسالامبالغ الفترة  يف بعضتم إعادة تصن

 حقوق الملكية واألرباح المسجلة سابقًا للفترة المنتهية بذلك التاريخ.
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -3
 

 موعة  جمن قبل الميالت مطبقة وتفسيرات وتعدديدة ير جمعاي

عداد  اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في ابقة في حاسبية المطملإن السياسات ا

تي تسري اعتبارا لجديدة الباستثناء تطبيق المعايير ا 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في البيانات المالية المجمعة السنوية لل

 ر او تفسيرات او تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد. لمبكر ألي معاييق ايببالتطمجموعة لاقم م ت. ل2020ير ينا 1من 
 

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

 ة.عمومجللجمعة المكثفة الم
 

 عمالألتعريف ا: 3ة يلر الماار الدولي للتقاريتعديالت على المعي

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

  درة الحصول على المخرجات. كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان معاً لكي تتحقق ق

على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصول أن تشتمل  قد تتحقق دون يل أن األعمالدعح التإضافة إلى ذلك، أوض

للمجموعة ولكنها قد تؤثر جمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المإلى المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على 

 . لدمج األعمال عمليات رام أي المجموعة بإبالمستقبلية في حالة قيام على الفترات 
 

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

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

ا المستخدمون األساسيون رات التي يتخذهيؤثر على القراة أن لوقع بصورة معقوتمن المعدم صحة التعبير عنها أو إخفائها 

 ية عن جهة محددة إلعداد التقارير". ات ماللوممع ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم الماليةللبيانات 
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 ()تتمةالتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -3
 

 )تتمة( المجموعة يالت مطبقة من قبل دت وتعوتفسيرا ةدر جديمعايي
 

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

ات وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع المعلوم توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة

المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  عنبير ويكون عدم صحة التعالية. ملاق البيانات اى في سياألخر

 المالية المعلومات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على رات التي يتخذها المستخدمون األساسيونالقراعلى  ؤثرأن ي

 .  المجموعةي على لبتأثير مستقأي ون لها وليس من المتوقع أن يك المجمعة لية المكثفةالمرح
 

 2018مارس  29للتقارير المالية الصادر في  التصوري اإلطار

تجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي ت الال يمثل معيار كما  التصوري اإلطارن إ

عدة عايير، ومسافي إعداد الم حاسبة الدوليةيير المهو مساعدة مجلس معا تصوريمعيار. إن الغرض من اإلطار ال

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

  .األطراف على فهم المعايير وتفسيرها
 

عتراف الاثة ومعايير حدم ريفاتالذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تع صوريالتيتضمن اإلطار 

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

 .   حلية المكثفة المجمعة للمجموعةلمرا
 

 لسهم ربحية ا -4
 

هم من حملة األس ماهمي الشركة األص بمسرة الخاتفال ربح ()خسارةقسمة األساسية بالسهم  ربحيةمبالغ اب احتسيتم 

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

زائدا  ل الفترةائمة خالاألسهم العادية الق دكة االم على المتوسط المرجح لعدربح مساهمي األسهم العادية للشر )خسارة(

سهم عادية.  ملة الى أالمخففة المحتالعادية هم األس التي سيتم إصدارها لتحويل كافةسهم العادية ألط المرجح لعدد امتوسلا

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

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
   مارس  31

 
 

 2020 2019 

 404,439 (247,503) كويتي(دينار ) الشركة األم يمترة الخاص بمساهالفح ربرة( سا)خ

 

═══════ ═══════ 

 407,736,728 410,988,337 *)أسهم(عدد األسهم القائمة خالل الفترة المتوسط المرجح ل

 

═══════ ═══════ 

 1.0 (0.6) )فلس(ساسية والمخففة السهم األربحية )خسارة( 

 

═══════ ═══════ 
 

 .الفترةلتغيرات في أسهم الخزينة خالل سط المرجح لتأثير المتوجح لعدد األسهم ارم* يراعي المتوسط ال
 

المعلومات المالية  بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح بإصدار تتضمن أسهم عادية معامالت  يكن هناكلم 

 م.هسربحية األ)خسارة(  اجإدرعادة تطلب إي تالت ،عةالمرحلية المكثفة المجم
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 اريةعقارات استثم -5
  )مدققة(  

 

  مارس 31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

  مارس 31
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

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

 100,740 356,102 117,526 ة ستثمارينفقات رأسمالية متكبدة للعقارات اال

     - 2,022,327 - مشتريات 

 (2,754,000) (3,639,521) -  اتبعدمست

     - (623,595) - التغير في القيمة العادلة  
 ─────── ─────── ─────── 
 82,415,416 82,297,890 81,529,317 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  ا يلي:كم تثماريةم تصنيف العقارات االستي
  قة()مدق  

 

  مارس 31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

  ارسم 31
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو 
    

 3,607,146 3,968,354 4,079,680 عقارات قيد التطوير

 77,922,171 78,329,536 78,335,736 عقارات مطورة

 

─────── ─────── ─────── 

 82,415,416 82,297,890 81,529,317 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

ن في  متخصصي معتمدين من قبل مقيمين مستقلين 2019ديسمبر  31تثمارية كما في السلعادلة للعقارات ا تم تحديد القيمة ا

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

 .  ارعقام كل استخد
 

متزايد بشأن عوامل المدخالت قن تية بوجود عدم ار، تقر اإلدمؤخًرا 19-كوفيدفيروس ، ونتيجة لتفشي ةيلفي الفترة الحا 

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

حساسة للتدفقات النقدية بناءا على السيناريوهات  ةافتراضات عامدارة إلا وضعت .2020مارس  وائلذ أمن ةوقيالس

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

 ئتمانة االدودم ونسب التجديد وجاقللربع الاإليجار  ت تحصيلر معدالذ في االعتبااألخقات النقدية بعد التأثير على التدف

استناداً إلى المبين أعاله، استنتجت اإلدارة أنه ال يوجد تغيير جوهري في القيمة العادلة للممتلكات  .لقاعدة المستأجرين

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

 ود الحكومية والقيود على ر المستمر على المستأجرين وتطور القيالتأثي ، بما في ذلكئحةاجتعلق بالمستجدات توجود 

  ر.السف
 

ديسمبر  31دينار كويتي ) ءشيال  مدرجة بمبلغ ستثماريةالاعقارات لبعض اوعة ببيع المجم ، قامتيةلاحال لفترةخالل ا

 شيءال  مبلغويتي( لقاء مقابل اجمالي بك رادين 2,754,000: 2019مارس  31كويتي، و دينار 3,639,521: 2019

. بلغ دينار كويتي( 3,170,000 :2019 رسما 31ي، وكويتار دين 4,246,000: 2019ر مبديس 31)دينار كويتي 

: 2019مارس  31كويتي، و دينار 606,479: 2019ديسمبر  31)نار كويتي دي شيءال  ربح الناتج من هذه المعاملةال

 .(دينار كويتي 416,000
 

 يتي لقاءدينار كو 1,607,000معلومات المالية، قامت المجموعة ببيع عقار استثماري بقيمة دفترية بمبلغ الحقاً لتاريخ ال

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

سبتمبر  30المرحلية التالية االي تنتهي في مع لفترة المعلومات المالية ي المكثف المجلحاو الخسائر المر  األرباحفي بيان 

2020 . 
 

مارس  31تي وكوي ناردي 13,549,055 :2019ر مبديس 31دينار كويتي ) 13,660,381 رات بمبلغعض العقاتم رهن ب

  .رقوتدائني الستيفاء متطلبات الضمان لكضمان ( دينار كويتي 11,540,334 :2019
 

 . (11ح)إيضا لةمن الجدول الهرمي لقياس القيمة العاد 2ستوى االستثمارية ضمن المعقاراتها تقوم المجموعة بتصنيف 
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 قة طراف ذات عالفصاحات األإ -6
 

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

 شركاتواألعضاء المقربون من عائالتهم وال والمسؤولون التنفيذيون للشركة األم اإلدارةلس أعضاء مج، ونويالرئيس

ً تأثير ين أو يمكنهم ممارسة مالكين رئيسي نون فيهاالتي يكو يتم الموافقة على   .المعتادةعمال األسياق  يفعليها(  ملموسا

مساهمين في اجتماع الجمعية وتخضع لموافقة ال المجموعة ةره المعامالت من قبل إداسياسات التسعير وشروط هذ

 العمومية السنوية. 
 

 ما يلي:ألطراف ذات العالقة كمع ا القائمة واألرصدةمعامالت كانت القيمة اإلجمالية لل

    

 ة فيتهيهر المنالثالثة أش

   

خري أ طرافأ
 ذات عالقة 
 دينار كويتي

  مارس 31
2020 

 دينار كويتي

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي

      األرباح او الخسائربيان 

 2,718 5,560 5,560   أتعاب إدارة
 

 

 الشركة 
  األم الكبرى
 دينار كويتي

 الشركات
 الزميلة 

 ويتينار كدي

  مارس 31
2020 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
2019 

 دينار كويتي

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي

      ركز المالي بيان الم

 1,300,682 290,649 266,898 13,723 253,175 تحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ مس
 

 ذات عالقةمع أطراف  لمعامالتا وشروط أحكام

إن لتلك السائدة في المعامالت المتكافئة. مماثلة شروط  أساسطراف ذات عالقة على الت مع أم إبرام المعاميت

س هناك أي السداد عند الطلب. ليلة بضمان وال تحمل فائدة وتستحق مكفوالفترة غير القائمة في نهاية  رصدةاأل

 31سبة للسنة المنتهية في ئنة لألطراف ذات عالقة. بالنالداأو  المدينة رصدةمن األ يمستلمة عن أأو  ضمانات مقدمة

من أطراف  مستحقة المتعلقة بالمبالغ ال مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة، لم تسجل المجموعة أي 2020 مارس

المركز المالي  فحص  ل المالية من خ فترةء هذا التقييم خالل كل : ال شيء(. يتم إجرا2019مارس  31ذات عالقة )

 ه.ذي عالقة والسوق الذي يعمل بللطرف 
 

 ة العليادارالمعامالت مع موظفي اإل

بالصالحيات ويتولون مسؤولية ليا الذين يتمتعون يا مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العيشمل موظفو اإلدارة العل

المتعلقة بموظفي  للمعامالت دة القائمةواألرص ةكانت القيمة اإلجمالي راقبتها.جيهها ومط أنشطة المجموعة وتوتخطي

 عليا كما يلي:لاإلدارة ا

  

 قيمة المعامالت 
  في المنتهية للثالثة أشهر

 ائم كما في قد الالرصي
   ديسمبر  31/مارس 31

  

 2020مارس  31
 ينار كويتيد

 2019مارس  31
 دينار كويتي

 2020مارس  31
 ينار كويتيد

 2019مارس  31
 يدينار كويت

      

 101,550 105,824 90,834 89,618  يرة األجل رواتب ومزايا أخرى قص

 299,023 275,391 37,821 8,940  الخدمة للموظفين ةمكافأة نهاي
  

──────── ──────── ──────── ──────── 

  98,558 128,655 381,215 400,573 

  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

دارة بمبلغ ة أعضاء مجلس اإلمكافأب 2020مارس  8 بتاريختماعه المنعقد األم في اج ة الشركةمجلس إدار أوصى

الذي ية العمومية السنوي اجتماع الجمعفي  وافق المساهمون. 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في لدينار كويتي  44,000

 . التوصية على هذه2020و يوني 4بتاريخ  عقد
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 القطاعات معلومات -7
 

ة المجموعة أنشطة المجموعة في قطاعات  ، نظمت إدارض إعداد تقارير معلومات القطاعاتقطاعات أعمالها المختلفة. وألغرا ن من إدارةي تتمكلك تشغيليةوعة أعمالها في أقسام م المجمظتن
 عمال التالية: األ

 

 ل عقاريج( تموي           ثماراتب( است  يع والعقارات ة المشارأ( إدار
 

رباح أو خسائر التشغيل في  ألبشكل مماثل رة أعاله. يتم تقييم أداء القطاع استنادا ًإلى أرباح أو خسائر التشغيل وتقاس كوالتشغيلية المذأي قطاعات تشغيل لتشكل القطاعات تجميع  ملم يت
تعرض الجداول التالية اإليرادات  اعات. قطمة فيما بين الرةً بالقطاع. ال توجد معامالت هاقة مباشللمصروفات المتعتائج القطاع اإليرادات واثفة المجمعة. تتضمن نلمعلومات المالية المرحلية المكا

 على التوالي: 2019و 2020 مارس 31المنتهية فيالثالثة أشهر شغيلية لدى المجموعة لفترة ومعلومات األرباح الخاصة بالقطاعات الت
 

 المجموع  أخرى  اريعق تمويل استثمارات  لمشاريع والعقاراتة اإدار
 

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا ويتيدينار ك دينار كويتي
      2020مارس  31كما في 

      

 110,485,032 73,480 5,892 106,343,262 4,062,398  الموجودات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 18,464,646 933,632 - 16,953,211 577,803  المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

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

      2020مارس  31في  هيةالثالثة أشهر المنت
      

 526,782 - 504 350,484 175,794 ع القطاإيرادات 
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 (154,949) (266,514) 504 (14,798) 125,859   ربح )خسارة( القطاع

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 4,534 4,534 - - - استهالك 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(قطاعاتال معلومات -7

لمشاريع إدارة ا 
 المجموع أخرى  عقاريتمويل  استثمارات  والعقارات

 ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

       2019ارس م 31كما في 
      

 112,393,740 95,819 72,435 110,125,044 2,100,442 لموجودات ا
 

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

 17,475,520 872,907 - 15,948,381 654,232 المطلوبات  
 

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

 670,000 - - 670,000 - (ر في الشركات الزميلة)ضمن االستثماالشهرة 
 

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

       2019مارس  31 فيالمنتهية ر ة أشهالثالث
      

 1,263,815 - 2,380 1,148,879 112,556 القطاع إيرادات 
 

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

 556,079 (320,775) 2,380 816,553 57,921  )خسارة( القطاعربح 
 

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

 4,613 4,613 - - - تهالك  اس
 

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

لمشاريع إدارة ا 
 المجموع أخرى  عقاريل تموي استثمارات  والعقارات

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي كويتيدينار  

        ()مدقق 2019 يسمبرد 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(شركات الزمي)ضمن االستثمار في الالشهرة 
 

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

 



 

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

 قة(قالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدلمول المعلومات اإيضاحات ح
 2020مارس  31في وللفترة المنتهية في كما 

 

 

13 
 

 محتملة  ومطلوباتالتزامات       -8
 

 التزامات  8.1

 :2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 82,158 بمبلغ االستثماريةعقارات بعض الامات تتعلق بجد لدى المجموعة التزيو

 دينار كويتي(. 96,584 :2019ارس م 31دينار كويتي و 168,997
 

 وبات محتملة مطل 8.2

ديسمبر  31ي )ويتدينار ك 55,000ضمانات بنكية بمبلغ  المصرفيون للمجموعةقدم  ،2020مارس  31كما في 

 مطلوباتتنشأ عنها  توقع أالكويتي( والتي من المدينار  30,300: 2019مارس  31ودينار كويتي  85,900: 2019

 جوهرية.
 

 أسهم خزينة       -9

  )مدققة(  

 
  مارس 31

2020 
 ديسمبر  31

2019 
  مارس 31

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 7,891,382 20,907,682 20,982,682 نة خزيعدد أسهم ال

 %1.90 %5.03 %5.05 من رأس المال  النسبة 

 452,803 1,351,564 1,356,523  (كويتي دينار) –التكلفة 

 481,374 1,528,352 1,196,013  (دينار كويتي) –القيمة السوقية 
 

ا وفقا لتعليمات هيئة أسواق ظ بهالل فترة االحتفاع خسهم الخزينة غير قابلة للتوزيإن االحتياطيات المقابلة لتكلفة أ

 المال.  
 

 وية السنمية الجمعية العموجتماع ا      -10
 

 البيانات  علىلموافقة با 2020 يونيو 4م المنعقدة بتاريخ لمساهمي الشركة األنوية قامت الجمعية العمومية الس

رة بتوزيع أسهم خزينة مجلس اإلداتوصية و 2019 ديسمبر 31المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 

المال أو عدد   دون أن يكون لذلك تأثير على رأس األم ركةصدر( على مساهمي الش٪ من رأس المال الم5)تمثل 

 لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح من قبل الشركة األم. األسهم المصدرة.
 

 على البيانات المالية المجمعة  2019 مايو 2ي م المنعقدة فاألمي الشركة الجمعية العمومية السنوية لمساه وافقت

فلس  5نقدية بمبلغ  أرباحع زيبتو اإلدارةتوصية مجلس افقة على كما و 2018ديسمبر  31هية في المنتللسنة 

 هم. للس
 

 قيمة العادلةالقياس       -11
 

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

  .ياسيخ القفي السوق في تار المشاركين
 

 للقيمة العادلةالهرمي  الجدول

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

 ادلة كما يلي: القيمة العلقياس عتبر جوهرية ت التيوى وأدنى مستالت مدخعلى  االعادلة بناءً يمة القالهرمي لقياس 
 

  لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ )غير المعدلة( في األسواق النشطةالمعلنة : األسعار 1المستوى 

  ا : أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ملحوظً 2المستوى

 شر؛ واشكل مباشر أو غير مبب

  لحوًظا. بالنسبة لقياس القيمة العادلة م الجوهريةمستوى من المدخالت  ال يكون فيها أقل: أساليب تقييم 3المستوى 
 

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

ي األهمية لقياس وى من المدخالت ذ)استناداً إلى أقل مستالتصنيف  عن طريق إعادة تقييم رميلجدول الهستويات ام

 مجمعة.  مكثفةية مرحل مالية اتمعلومفترة  كلدلة ككل( في نهاية يمة العاالق
 

القيمة ات ، وأنواع المدخالت المستخدمة في قياسليب التقييم، وأسالم تكن هناك تغييرات في عمليات التقييم للمجموعة

 الفترة.العادلة خالل 
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 )تتمة( ة العادلةالقيمقياس       -11
 

 )تتمة(  ة العادلةمالجدول الهرمي للقي

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

 :صورة معقولةبالتي تقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة تلك 
  اسطةلة بوالعادالقيمة قياس  

 

 سعار المعلنةاأل
واق نشطة سأفي 

 (1)المستوى 

الجوهرية المدخالت 
  الملحوظة

 (2)المستوى 

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظةغير 

 (3)المستوى 

 
 

 جمالياإل
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

     2020مارس  31كما في 

من    عادلة قيمة ال ة بال موجودات مالية مدرج 

 54,455     - 54,455     - خالل األرباح أو الخسائر

ة من  دات مالية مدرجة بالقيمة العادل موجو 

 241,970 186,647     - 55,323 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 82,415,416     - 82,415,416     - عقارات استثمارية

 
     

     )مدققة(   2019بر  مديس   31 كما في 

بالقيمة العادلة من  ودات مالية مدرجة موج 

 54,455     - 54,455     - سائراح أو الخ خالل األرب

من    مالية مدرجة بالقيمة العادلة   موجودات 

 298,653 237,826     - 60,827 ل اإليرادات الشاملة األخرىخال 

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

      2019مارس   31في كما  

درجة بالقيمة العادلة من  موجودات مالية م 

 64,247     - 64,247     - ح أو الخسائراألربا ل  خال 

دلة من  عا موجودات مالية مدرجة بالقيمة ال 

 256,228 194,311     - 61,917 خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 81,529,317     - 81,529,317     - عقارات استثمارية
 

 ختلفة. لقياس القيمة العادلة الملهرمي ول االجد ت بين مستوياتء أي تحويالجراتم إ، لم يالفترة/ السنةخالل 
 

  :3المستوى ضمن القيمة العادلة مطابقة 

بين بداية ونهاية فترة  3 الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى كافة مطابقةيوضح الجدول التالي 

 التقرير:
 أسهم غير مدرجة  

   2019ارس م 31   2019ديسمبر  31   2020مارس  31 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ينار كويتي د   

    

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

 (144,389) (100,874) (51,179) الشاملة األخرى   اإليراداتجلة في القياس المس إعادة

     -     -     - ت / مبيعات )بالصافي(مشتريا

 ─────── ─────── ─────── 
 194,311 237,826 186,647 ة / السنة فتراية الفي نه

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

أشهر المنتهية والثالثة  2019 يسمبرد 31السنة المنتهية في و 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية فيفترة خالل 

ضمن المستوى  فةالمصن وق الملكيةبأدوات حقفيما يتعلق  مبيعات / مشترياتإجراء أي  لم يتم ،2019مارس  31في 

 ل الهرمي لقياس القيمة العادلة.  من الجدو 3
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(تتمة)القیمة العادلةقیاس -11

(تتمة) ة العادلةمالجدول الھرمي للقی
عن بصورة جوھریةف تختلالمطفأة البالتكلفة مدرجة لاوات المالیة أن القیمة الدفتریة لألدىإلاإلدارةدیراتتقانتھت 
عادة تسعیرھا األجل أو یتم إةقصیرق استحقا فترة والمطلوبات ذات اتموجودھذه الن معظمیث إة ح العادلقیمتھا 

.السوقبمعدالت الربحفي حركة البناًء على شرةمبا 

ات تقییم مناسبة. وقد تتضمن ستخدام الیبا قیمة العادلة ، یتم تقدیر ال3رقم المصنفة ضمن المستوى بالنسبة للموجودات 
الى أخرى مماثلة ألداةادلة الحالیة على أساس متكافئ، والرجوع الى القیمة العمعامالت سوقیة استخدام ات االلیتلك

نسبة الف عوامل المدخالت بساسیة بناءا على اختحد كبیر، او نماذج تقییم أخرى. كما اجرت المجموعة تحلیل الح 
لمكثفة المجمعة.  مات المالیة المرحلیة اعلولى المال یوجد تأثیر مادي عالتحلیل، دا الى ھذانا %. واست5

19-كوفیدتأثیر فیروس -12

أثرت وقد . ىالعدوبیر من حاالت وقوع عدد كمع 2020سنةتطورات متسارعة في 19- كوفیدفیروستفشيشھد 
عدة طرق بةلمجموعمال اوأعء الفیروس على النشاط االقتصادياالحتوالحكومات مختلف تھا التي اتخذتدابیرال

. جوھریة

:كما یلية ھو وعمجمعلى ال19- كوفیدفیروس لتأثیر المعروف حالًیا الإن 

عن السنة السابقة  % 14و، %15بنسبةحالي للربع الدینار كویتي 698,843التأجیر بمبلغ إیراداتانخفاض �
متخذة دابیر الحكومیة الوالترینجلمستأ لى اواالعفاءات من سداد االیجار المقدمة ااإلشغال لتراجع معدل نظرا 
مؤقتا.یة ات التجاروالعقارالمراكز التجاریةإلغالق

املة األخرى خالل فترة الشراداتاإلیخالل اض القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة منانخف�
المال.  سواقأة الى تدھور ورة رئیسیك بص، ویرجع ذل2019مبر دیس31منذ 2020لسنة أشھر األولى الثالثة 

.ار كویتيدین88,852إجمالي مقابل باء لق2020من األولىثالثة أشھر مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لل�
% على مدار  128بنسبة ة وفي الفترة السابق% 183انخفاض بنسبة ر كویتي بدینا 154,949خسارة الفترة بمبلغ �

لعقاریة. لمتاجرة ااطةأنشنظرًا النخفاض السنة

في الشھور الالحقة اإلیجار صالتتقارب متح حیث 19- كوفیدبـجوھریا تتأثر اإلدارة أن الفترة الحالیة لم ترى
للمستأجرین الى دقة االفتراضات الحالیة للتدفقات النقدیة للمجموعة استنادا االئتمانیة المعدالت الطبیعیة وتشیر الجودة 

لى التدفقات النقدیة ومدخالت  الى أفضل المعلومات المتاحة. وسوف تستمر المجموعة في تقییم التأثیر اإلضافي ع
.ي الفترات الربع سنویة التالیة في ضوء ما یستجد من معلوماتالتقییم ف

المجموعة  ، قد تواجھ ديط االقتصا مر على النشا والتأثیر السلبي المست 19- كوفیدروس فیزمة لزمني ألنظرًا لإلطار ا 
. نظًرا لعدم الیقین  2020سنة في تھا اموجودقیمة في في نخفاض إضا اولسیولة لود قی ، وزید من النتائج السلبیةالم

نبؤ  ال یمكن الت ا وما بعدھ2020سنة ة المتبقیة من لفترفي االمجموعة أنشطة ، فإن التأثیر الدقیق على لمستمرااالقتصادي 
ة. ذه المرحل بھا في ھ

الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم  ت واألحكام عة والتقدیراو جمعلى عملیات المجائحة یر التأث اإلیضاح ھذا یعرض 
.2020مارس 31ي والمطلوبات كما فموجودات ال

إدارة المخاطر 12.1
.19- كوفیدلفیروسالحالیة اتمستجدالر بناًء على أھداف وسیاسات إدارة المخاطبمراقبة وإعادة تقییمتقوم اإلدارة 

تغییرات جوھریة في أھداف وسیاسات إدارة المخاطر مقارنة تحدث أي، لم 2020مارس31للفترة المنتھیة في 
.2019دیسمبر 31كما في المدققة المجمعةالمالیةبالبیانات

مخاطر االئتمان 12.1.1
موجوداتھاحیث أن جوھري نتیجة تفشي الفیروسان بشكلتملمخاطر االئعرضال تتة إلى أنھا انتھت المجموع

ات لمتطلبواالرصدة لدى البنوك النقد یتعرض. وبینما نواالرصدة لدى البنوك ومدیني المستأجریتضمن النقدالمالیة ت
ددة لمح القیمة افيخفاض االنأن خسائرقررت اإلدارة، فقد9ي للتقاریر المالیة معیار الدولللاً وفقاالنخفاض في القیمة 
إن ھذه األرصدة محتفظ بھا في الغالب لدى أطراف مقابلة ذات  حیث مادیة لیست لدى البنوكعلى النقد واالرصدة

ة.ني العالمیا تصنیفات ائتمانیة مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنیف االئتم
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 )تتمة( 19-كوفيدتأثير فيروس       -12
 

 )تتمة( طرإدارة المخا 12.1
 

 )تتمة( طر االئتمانمخا 12.1.1

دية لكل  الفر خصائصالذمم المدينة التجارية والمستأجرين بشكل رئيسي باليتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

الوقت  في  ضمان إجراء عمليات التحصيل من خاللجرين المتعلقة بالمستأ ائتمانإدارة مخاطر  تتممستأجر. عميل / 

من مخاطر االئتمان بشكل كبير وبالتالي الحد  ،االيجار مقدمادفعات بسداد مطالبة المستأجرين خالل  المناسب ومن

ة الئتمانية المتوقعإلى زيادة مبلغ الخسائر ا 19-فيروس كوفيدثيرات ذات الصلة لدى المجموعة. اال انه قد تؤدي تأ

الجائحة )على سبيل المثال: وقف  اضطراب األعمال نتيجة، بسبب ا فيما يتعلق بمستحقات المستأجرينالمعترف به

االعتبار في المجموعة  العمليات وانخفاض إنفاق المستهلكين الخ(. عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، أخذت

: امتيازات اإليجار والتخفيضات( وتأثير هذه سبيل المثال و تلك التي تتوقع أن تتخذها )علىاإلجراءات المتخذة أ

 اإلجراءات على التدفقات النقدية المتوقعة.
 

 السيولةمخاطر  12.1.2

ماتها المالية عند التزاماتها المتعلقة بالدفع المرتبطة بالتزا فاء ب مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الو 

  موال عند سحبها. أل واستبدال ا استحقاقها 
 

  إعادة ة لضمان تلبية المتطلبات. وهذا يشمل ية المستقبلي دن خالل مراقبة التدفقات النق ليومي م ا التمويل تتم إدارة

 األموال عند استحقاقها.  تغذية 

   عة. تدفقات النقدية المتوقمركز السيولة الكلي للمجموعة على أساس ال المتعلقة ب قعات  التو تحديث 

   ير الداخلية. المعاي   مقابل   ولة جودات المتدا الموالسيولة وصافي  نسب  مراقبة 

  ن.تمويل الدي   اظ على خطط الحف 
 

اتخذت اإلدارة عدة خطوات لحماية  .19-كوفيد فيروس  تفشي مجموعة تأثيًرا سلبًيا كبيًرا على السيولة بسبب تتوقع ال ال 

هدف ، ت ذلك  على عالوة . لية ا ات الرأسم لنفق ل يري تقد ال  خفضال تكاليف و توفير ال ة ل تعويضي تدابير من خالل  ات النقدية التدفق 

عن   القابلة للتسويق بدرجة كبيرة بما يزيد خرىالستثمارات األ مستوى النقد والنقد المعادل وا  المجموعة إلى الحفاظ على 

 المالية.  المطلوبات لتدفقات النقدية المتوقعة على  ا 
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كثفة المجمعة. لمرحلية الما المعلومات المالية د إعدادعناحة تمال ؤشراتالم إلى لمجموعة ااضات وتقديرات افتر دتستن

والتصنيفات مالة عالر المصادر وفاوتو راداتاإليات بشأن توقع نيقتدم الع حالة من 19-دكوفي ي فيروسشفت نتج عن

قد  .جنبيةاأل لعمالتار صرف اسعدة وأالفائأسعار و همسلبات في أسعار األتقإلى جانب ال ذلك،وما إلى  انيةالئتما

 السوق على المدى القريب أوفي يرات تغالث حدوبب سللتغيير ب اتسايقمثل هذه ال إلىتند تسالتي التقديرات تتعرض 

 .المجموعةسيطرة  نطاق الناشئة خارج الظروف
 

حلية  الية المرخ المعلومات الميارتتقديرات في ال من تأكدعدم الوة تراضات الرئيسيلمعلومات حول االفالي يفيما 

ة في فتر موجوداتالدفترية لل  ةمالقي على مادي ديل عتإجراء تؤدي إلى  جوهريةخاطر مب رتبطتالتي  مكثفة المجمعةال

 : ليةالتا ثفة المجمعةكممالية المرحلية الومات المعلال
 

 غير المالية"( الموجودات)" يلةواستثمار في شركات زم ريةماارات استثعقو للمتاجرةعقارات 
المحتمل للتقلبات  تأثيرال ارهاعتبا يفالمجموعة  أخذت ،كثفة المجمعةلية المالمرحعلومات المالية مال يخركما في تا

 حوظةالملمجموعة ويتم تطوير المدخالت غير لللمالية غير ا موجوداتلل المسجلةالمبالغ  الحالية في تحديد قتصاديةاال

 الموجوداتسعير هذه ت عندق ن في السووالمشارك هاخذيتتي لا تراضاتلمتاحة حول االففضل المعلومات اأباستخدام 

تظل المبالغ المسجلة  كما متقلبة  ، تظل األسواقذلك ومع .معةية المرحلية المكثفة المجلمات المالومعلتاريخ افي 

 السوق.في تقلبات لحساسة ل
 

ع استمرار وم .سلبيادات قد تأثرت ذه الموجوهها في تقعالتي ت ض المناطق الجغرافية والقطاعابع أنتقر المجموعة 

لنقدية ومدخالت التقييم في الفترات فسوف تستمر المجموعة في تقييم التأثير على التدفقات ا ،الوضع  االستقرار فيعدم 

 االعتبار. في  معلومات جديدة تؤخذ أيوجود ربع السنوية التالية في حالة 
 



 

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

 قة(قالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدلمول المعلومات اإيضاحات ح
 2020مارس  31في وللفترة المنتهية في كما 
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  )تتمة( دام التقديرات واالفتراضاتستخا 12.2
 

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

إلى خبرتها السابقة بخسائر االئتمان، والمعدلة مقابل ات تستند خصصتمويل جوهري من خالل إنشاء مصفوفة م

ة ربما عوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. ومع ذلك، فإن تصنيف العمالء المطبق في الفترات السابق

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

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

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

د دحتستالي وبال أكثر تأكيداً نات ع توفر بيافردي م ة بشكلجوهريال التعرضحاالت عة في تقييم ور المجمتمتسوف س

ية المكثفة المالية المرحلمعلومات الفي فترات المتوقعة  سائر االئتمانخ علىتعديل  أي إجراءإلى  اجةمدى الح

 .الالحقة المجمعة
 

 أحداث الحقة  12.3

ير ي ال يمكن تحديد التأثالتالوب ،لحدثهائية لهذا االنالنتائج معرفة مكن تداعية وال يممازالت  19-دفيكو راتتأثيإن 

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

على  19-كوفيدتأثير تسجيل سيتم  .المجمعةثفة حلية المكالمر يةمات المالهذه المعلوريح بصالتعقول في تاريخ م

 داتاإليراعلى مبالغ  لتي تؤثرا ةالمجموع فتراضاتواتحديد تقديرات بند  في معرفته عندو فورمجموعة ال

 لمسجلة.والمطلوبات ا الموجوداتوالمصروفات و
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 1,995,921بل مقا العربيةج من محفظة عقارية في جمهورية مصر خارمن التة ، انتهت المجموع2020مايو  6 في

% من حصص الملكية في الشركة  13.564 كة المستثمر فيها"( ما يمثلالعقارية )"الشرا سبوت شركة ذ فيسهم 

اليوم   (ةخسار/ربح). إن تقريباً(دينار كويتي  798,332ما يعادل جنيه مصري ) 40,754,117المستثمر فيها بمبلغ 

او  األرباحفي بيان  يلهالتقييم يتم تسج سعر المعاملة والقيمة العادلة بناءا على آليات واحد والذي يمثل الفرق بينال

  .2020 يونيو 30في المنتهية  لفترة المعلومات المالية الالحقةالخسائر المرحلي المكثف المجمع 

 

 

 



 
 

 

 


