
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع. 

  وشركتها التابعة   
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30



تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

ع.شركة أجیال العقاریة الترفیھیة ش.م.ك.

مقدمة  
ش.م.ك.ع الترفیھیة  العقاریة  أجیال  لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بیان  راجعنا  األم")  لقد  ("الشركة   .

وبیاني األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المرحلیین ،2022یونیو30وشركتھا التابعة (یشار إلیھما معاً بـ "المجموعة") كما في 
تدفقات المكثفین المجمعین المتعلقین بھ لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ وبیاني التغیرات في حقوق الملكیة وال

ھذه  النقدیة المرحلیین المكثفین المجمعین لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ. إن إدارة الشركة األم ھي المسؤولة عن إعداد 
لمعیار المحاسبة الدولي   مسؤولیتنا . إن  "التقریر المالي المرحلي"34المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وعرضھا وفقاً 

ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. 

نطاق المراجعة 
" للمنشأة المستقل  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي  

ت المراجعة.  بمھام  إلى  المتعلق  رئیسیة  بصفة  االستفسارات  توجیھ  في  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة  تمثل 
الموظفین المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة 

لمعاییر التدقیق الدولیة وعلیھ، فإنھ ال یمكننا الحصول على تأكید بأننا على علم بكافة  أقل بشكل كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم وفقاً 
األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا في التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق. 

النتیجة 
استنادا إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم یتم 

. 34معیار المحاسبة الدولي  لإعدادھا، من جمیع النواحي المادیة، وفقاً 

تقریر حول المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرى 
استنادًا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر المحاسبیة إضافة إلى ذلك، و

والتعدیالت  2016لسنة  1للشركة األم. حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات لقانون الشركات رقم  
أشھر المنتھیة  الستةخالل فترة ،أو لعقد التأسیس وللنظام األساسي للشركة األموالتعدیالت الالحقة لھا،یذیةوالئحتھ التنفالالحقة لھ 

على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. اً مادیاً على وجھ قد یكون لھ تأثیر2022یونیو30في 

لسنة  7علمنا وجود أیة مخالفات ألحكام القانون رقم  إلىلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد  إبین أیضا أنھ خالل مراجعتنا، حسبما وصل  ن
على وجھ قد یكون لھ  2022یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةق المال والتعلیمات المتعلقة بھ خالل فترة اسوأفي شأن ھیئة 2010
و مركزھا المالي.   أم على نشاط الشركة األاً مادیاً تأثیر

عبدالكریم عبدهللا السمدان
فئة أ208سجل مراقبي الحسابات رقم 

إرنست ویونغ
العیبان والعصیمي وشركاھم

2022یولیو19

الكویت
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 المجمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
 يونيو  30

 المنتهية في أشهر  الستة 
 يونيو  30

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  

       

 604,988 767,286  306,378 368,080  تأجير وخدمات  إيرادات

 (172,594) (159,721)  (100,164) (80,382)  عقاراتمصروفات تشغيل 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 432,394 607,565  206,214 287,698  التأجير  إيراداتصافي 
  

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

 1,763,066 1,967,556   814,697 980,439 7 نتائج شركات زميلة فيحصة 

غير محققة من موجودات مالية أرباح  )خسائر(

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة 
 

(118,159) 255,673  
 

(91,773) 354,220 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة خسائر محققة من بيع 

     -    -  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

(54,541) -    

 11,099    -   11,099    -  إيرادات توزيعات ارباح 

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

 2,128,385 1,821,242  1,081,469 862,280  ستثمار إيرادات االصافي 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 2,560,779 2,428,807  1,287,683 1,149,978  التشغيل  إيراداتاجمالي 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

       

 (392,110) (525,833)  (200,029) (242,150)  مصروفات ادارية  
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 1,087,654 907,828  التشغيل   إيراداتصافي 
 

1,902,974 2,168,669 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 14,756 853  إيرادات أخرى 
 

 3,523  30,998 

 (94,410) (80,261)  تكاليف تمويل  
 

(158,917) (198,778) 

 - - 4 رد مطالبة قانونية 
 

 -    822,191 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم  ربح الفترة قبل  

 2,823,080 1,747,580  1,008,000 828,420  والزكاة  ضريبة دعم العمالة الوطنيةالعلمي و

       

 (8,716)    -   (1,316)    -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (71,081) (47,904)  (25,431) (24,054)  الوطنية ضريبة دعم العمالة 

 (11,539)  (262)  (2,324) (186)  الزكاة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

 2,731,744 1,699,414  978,929 804,180  ربح الفترة  
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 فلس 14.12 فلس 8.79  فلس 5.06 فلس 4.16 5 ربحية السهم األساسية والمخففة 
  

════════ ════════  
════════ ════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(    الدخلبيان 

 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
  يونيو 30

 المنتهية في أشهر  الستة
 يونيو  30

 2022 2021  2022 2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  
      

 2,731,744 1,699,414  978,929 804,180 ربح الفترة  
 

──────── ────────  ──────── ──────── 

         :أخرىشاملة )خسائر( إيرادات 

إلى قد يتم إعادة تصنيفها  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى
      في فترات الحقة: األرباح أو الخسائر

 (99,228) 113,016  (40,379) 74,502 جنبية لشركة زميلةأتعديالت تحويل عمالت 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

 2,632,516 1,812,430  938,550 878,682 للفترة  ةالشامل اإليراداتإجمالي 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 غير مدقق()المجمع المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 
 رأس
 المال 

 عالوة 
 إصدار  

 احتياطي اجباري   أسهم 
احتياطي  
 اختياري 

 أسهم 
 خزينة 

 تأثير التغير 
في السياسة  
المحاسبية  

لعقارات  ل
 ستثمارية اال

احتياطي تحويل 
 عمالت اجنبية  

 أرباح
 مرحلة

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

 130,025,222 56,102,298  (85,366)  46,118,487  (319,250)  1,688,946  1,872,577  5,199,430  19,448,100   2022يناير    1كما في  
 1,699,414  1,699,414     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

  113,016     -  113,016     -     -     -     -     -     - خرى للفترة أ شاملة    إيرادات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,812,430  1,699,414   113,016      -      -      -      -      -      -  للفترة  ة الشامل   اإليرادات   إجمالي 
 (967,111)  (967,111)      -      -      -      -   -  -      -  (9)إيضاح  توزيعات أرباح 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 130,870,541 56,834,601   27,650  46,118,487  (319,250)  1,688,946  1,872,577  5,199,430  19,448,100  2022  يونيو  30كما في 

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

 125,916,909 52,805,332 (26,379) 46,118,487 (319,250) 1,253,779 1,437,410 5,199,430 19,448,100  2021يناير    1كما في  
 2,731,744 2,731,744     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (99,228)     - (99,228)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  خسائر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,632,516 2,731,744 (99,228)     -     -     -     -     -     - للفترة  ة الشامل   اإليرادات   )الخسائر(   إجمالي 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 128,549,425 55,537,076 (125,607) 46,118,487 (319,250) 1,253,779 1,437,410 5,199,430 19,448,100 2021  يونيو  30كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2022  يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية فيأشهر  الستة

  يونيو 30

 اتإيضاح 
2022 

 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل 

 2,823,080 1,747,580    قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ربح الفترة
    تعديالت لمطابقة ربح الفترة بصافي التدفقات النقدية: 

 47,303 47,225  استهالك 
 (1,763,066) (1,967,556) 7   حصة في نتائج شركات زميلة

بالقيمة العادلة من خالل األرباح  مدرجة غير محققة من موجودات مالية  (أرباح ) خسائر

 (354,220) 91,773  الخسائر   أو
     - 54,541  محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   خسائر

 (11,099)     -  إيرادات توزيعات أرباح 
 25,392 68,230  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (22,409) (1,583)  فوائد إيرادات 
 198,778 158,917   تكاليف تمويل

 (822,191)     - 4   رد مطالبات قانونية 

    ─────── ─────── 
   199,127 121,568 
    رأس المال العامل: على تعديالت ال

  ً  203,106 204,934    مدينون ومدفوعات مقدما
 133,146 16,716  دائنون ومصروفات مستحقة   

  ─────── ─────── 
 457,820 420,777  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  

 (2,856) (2,235)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
  ─────── ─────── 

 454,964 418,542  التشغيل  ةالناتجة من أنشط صافي التدفقات النقدية 
    

    أنشطة االستثمار  

 (17,061) (2,008)  ومعدات  أثاثإضافات إلى 
 (5,055,366) (2,668,149) 5 إضافات إلى عقارات استثمارية

 95,791 134,943 7 استثمار في شركات زميلة  مال منالالعائد من رأس 
 710,683 1,066,024 7 ة من شركات زميلةرباح مستلمأتوزيعات 

     - 1,197,108  متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 580,000 60,000     استثمارات وكالةصافي الحركة في ودائع 

 22,409 1,583  ة فوائد مستلم إيرادات
 11,099     -  توزيعات أرباح مستلمة 

     - 179,842  تحصيل تأجير مستلم 
  ─────── ─────── 

 (3,652,445) (30,657)  أنشطة االستثمار المستخدمة في صافي التدفقات النقدية 
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (6,301) (912,565)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 (198,778) (158,917)    تكاليف تمويل مدفوعة

 (44,630)  (219,326)    مدفوعات عقود تأجير
 3,500,000 1,800,000    متاحة تسهيالت تمويل مرابحة

  ─────── ─────── 
 3,250,291 509,192  أنشطة التمويل الناتجة من  صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 
 52,810 897,077  النقد والنقد المعادل في الزيادة  صافي

 1,702,970 1,364,167  في بداية الفترة  المعادلالنقد والنقد 

  ─────── ─────── 
 1,755,780 2,261,244 8 يونيو   30في  النقد والنقد المعادل

  ═══════ ═══════ 
    معامالت غير نقدية: 

 440,744 86,388  محتجزات دائنة
 (440,744) (86,388)  إضافات إلى عقارات استثمارية

  ─────── ─────── 
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 حول الشركةمعلومات  1
 

المجمعة   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  التصريح بإصدار  الترفيهية ش.م.ك.ع. )"الشركة تم  العقارية  لشركة أجيال 
أعضاء وفقاً لقرار    2022  يونيو  30المنتهية في  أشهر    الستةلفترة  "المجموعة"(    األم"( وشركتها التابعة )يشار إليهما معًا بـ

  .2022  يوليو 19 بتاريخ دارةاإلمجلس 
 

 المجموعة   تعمل.  1996أكتوبر    26في    تم تسجيلها وتأسيسها في الكويتعامة  كويتية  إن الشركة األم هي شركة مساهمة  
تتضمن    ذات الصلة والتي  العقاراتفي أنشطة العقارات والمقاوالت واألنشطة الترفيهية، بما فيها كافة أنشطة المتاجرة في  

 الكويت.   بورصةي مدرجة فأسهم الشركة األم و .والمباني تأجير وشراء وبيع األراضي
 

المالية  اعتماد  تم   المنتهية في  ل  للمجموعةالمجمعة  البيانات  خالل االم    الشركة  مساهميمن قبل    2021ديسمبر    31لسنة 
  .2022 مارس 28الجمعية العمومية السنوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 

 

  13085الصفاة    22448، ص.ب.  2، مكتب رقم  26يقع مكتب الشركة األم الرئيسي المسجل في برج الحمراء، الطابق رقم  
 الكويت.  

 

 والسياسات المحاسبية  اإلعدادأساس  2
 

رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقاً  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  المالي"  34تم   التقرير 
 المرحلي". 

 

ً  تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثلي  العملة الرئيسية للشركة األم. أيضا

 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد  
  .2021ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

 

المطلوبة إلعداد بيانات مالية مجمعة    إلفصاحاتواإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات  
عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية    االطالعكاملة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم  سنوية  

في   المنتهية  للسنة  نتائج .2021ديسمبر    31للمجموعة  فإن  ذلك،  إلى  في أشهر    الستة  إضافةً   المنتهية 
ترى .  2022ديسمبر    31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في    2022  يونيو  30

   العادية المتكررة( التي تعتبر ضرورية للعرض العادل. تاإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت )المتضمنة لالستحقاقا
 

 من قبل المجموعةالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة  3
 

في إعداد البيانات    المتبعةعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  إإن السياسات المحاسبية المطبقة في  
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتباًرا    2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للمجموعة  المالية المجمعة السنوية  

لم يكن  خر صادر ولكن لم يسر بعد.  آ. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل  2022يناير    1من  
 هذه المعايير أي تأثير على األداء أو المركز المالي للمجموعة.   لتطبيق

 
 قانونية رد مطالبة         4
 

المالية طالبت فيها بإلغاء  2015خالل سنة   مبالغ ضريبة دعم العمالة  ، قامت المجموعة برفع دعوى قانونية ضد وزارة 

ومنذ ذلك الحين، كانت هذه الدعوى قيد التقييم لدى المحكمة. صدر    2012التي تطالب بها الوزارة للسنة المالية    الوطنية

لصالح المجموعة والذي قضى بإلغاء هذه المطالبة. وبالتالي،   2021  مارس  10بتاريخ    الحكم النهائي عن محكمة التمييز 

دينار   822,191واستناداً إلى الحكم النهائي الصادر، قامت المجموعة برد المخصص الزائد الذي تم تسجيله سابقاً بمبلغ  

 ة بذلك التاريخ.  كويتي في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتهي
 

  األساسية والمخففة السهمربحية  5
 

لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة )باستثناء    رجحالفترة على المتوسط الم  ربحبقسمة  تحتسب ربحية السهم األساسية  
لعدد األسهم العادية القائمة خالل    رجحربح الفترة على المتوسط الم  قسمةالسهم المخففة ب  أسهم الخزينة(. وتحتسب ربحية

الم المتوسط  زائداً  الخزينة(  أسهم  )باستثناء  التي سيتم إصدارها عند  رجحالفترة  العادية  األسهم  األيتحو  لعدد  كافة  سهم ل 
 نظراً لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة.  العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية.  
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 )تتمة( ربحية السهم األساسية والمخففة  5

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة
  يونيو 30

 المنتهية في  أشهر  السته 
  يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 
      

 2,731,744 1,699,414  978,929 804,180 )دينار كويتي(  ربح الفترة
 

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

 193,423,511 193,423,511  193,423,511 193,423,511 )أسهم( *  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 

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

 14.12 8.79  5.06 4.16 )فلس( ربحية السهم األساسية والمخففة 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 * يأخذ المتوسط المرجح لألسهم في الحسبان تأثير المتوسط المرجح للتغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترة. 
 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لم تكن هناك معامالت أخرى تتعلق بأسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ  

  ثفة المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المكإصدار وتاريخ 
 

 عقارات استثمارية  6
 

  )مدققة( 

 

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو  30

 

2022 2021 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 72,244,626 72,244,626  83,175,515  في بداية الفترة/ السنةكما 
 5,496,110 10,605,069 2,754,537  إضافات  

     -  325,820     -  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 
 ─────── ─────── ─────── 

 77,740,736 83,175,515 85,930,052 في نهاية الفترة/ السنة كما 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي:  
 

  )مدققة( 

 

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو  30

 

2022 2021 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 51,718,456 57,675,515 60,422,543  عقارات قيد التطوير 
 26,022,280 25,500,000 25,507,509  ة مطور اتعقار

 ─────── ─────── ─────── 
 77,740,736 83,175,515 85,930,052 كما في نهاية الفترة/ السنة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

: 2021ديسمبر  31دينار كويتي ) 82,122,544بمبلغ  دفتريةبقيمة عقارات استثمارية  هن ، تم ر2022 يونيو  30كما في 
ودينار    79,375,515 كضمان    73,418,457:  2021  يونيو  30كويتي  كويتي(  بمبلغ   مقابلدينار  دائنة  مرابحة 
دينار    23,900,000:  2021  يونيو   30دينار كويتي، و  27,800,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  29,600,000

البنك بمبلغ  (  11)إيضاح    كويتي( دينار   516,240:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )  377,142وحساب مكشوف لدى 
    .(8)إيضاح  (دينار كويتي 1,253: 2021 يونيو 30و  كويتي

 

 مصنفين استناداً إلى تقييمات تم الحصول عليها من مقيمين عقاريين مستقلين    تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

اآلخر فهو مقيم محلي معتمد جيد   افي بنك محلي أم  المقيمين  هذينأحد    يتمثلفي تقييم هذا النوع من العقارات االستثمارية.  

 التالية: األساليباالستثمارية باستخدام  قام كال المقيمين بتقييم العقاراتالسمعة. 
 

 اتت لألراضي وطريقة التكلفة ألعمال اإلنشاءمقارنة المبيعا الجمع ما بينقيد التطوير باستخدام  اتتم تقييم العقار. 

 الدخل.  طريقة استخدام بإيرادات تأجير  تدرتي ال ةالمطور اتتم تقييم العقار 
 

ديسمبر   31 ه كما فيؤتم إجرا خر تقييمعادلة للعقارات االستثمارية منذ آالقيمة الترى اإلدارة أنه ال يوجد تغير جوهري في 

2021. 
 

 . 16دلة للعقارات االستثمارية في إيضاح اإفصاحات الجدول الهرمي للقيمة الع تم عرض
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 زميلة  اتاستثمار في شرك 7
 

 هي كما يلي: السنة/الفترةزميلة خالل  شركاتلالستثمار في  الدفتريةإن الحركة في القيمة 
 

  )مدققة(  

 

  يونيو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

  يونيو 30
2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 71,910,996 71,910,996 74,309,550 في بداية الفترة/ السنة 

 1,763,066 3,340,472 1,967,556 النتائجحصة في  

 (95,791) (172,248) (134,943) العائد على رأس المال 

 (710,683) (710,683) (1,066,024) توزيعات أرباح مستلمة 

 (99,228) (58,987) 113,016 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
 ─────── ─────── ─────── 

 72,768,360 74,309,550 75,189,155 في نهاية الفترة/ السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 .استناداً إلى حسابات اإلدارة 2022 يونيو 30حصة في نتائج شركة زميلة للفترة المنتهية في التم تسجيل 
 

 النقد والنقد المعادل  8
 

 يتضمن النقد والنقد المعادل ما يلي:  ،المجمعلغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف 
 

  )مدققة(  

 

  يونيو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

  يونيو 30
2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 1,757,033  1,880,407     2,638,386 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 (1,253)  (516,240)  (377,142) حساب مكشوف لدى البنك ناقًصا: 
 ─────── ─────── ─────── 

 1,755,780 1,364,167 2,261,244 إجمالي النقد والنقد المعادل  
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 بنسبةفائدة فعلية    معدالتوتحمل    بنك محلي بالدينار الكويتيقبل  من    تسهيالت ممنوحةيمثل الحساب المكشوف لدى البنك  

قبل ( سنويا  % 1.5:  2021  يونيو  30و  %1.5:  2021ديسمبر    %31 )1.5 المعلن من  الخصم  الكويت   فوق معدل  بنك 

 (. 6ستثمارية )إيضاح االعقارات بعض المضمونة مقابل هي و المركزي
 

 رأس المال 9
  )مدققة(  

 

  يونيو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

  يونيو 30
2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

سهم  194,481,000رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع )

سهم  194,481,000: 2021ديسمبر  31) فلس للسهم 100بقيمة 

سهم  194,481,000: 2021 يونيو 30فلس للسهم و 100بقيمة 

 19,448,100 19,448,100 19,448,100   مدفوع بالكامل نقدًا (فلس للسهم 100بقيمة 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

على توصية مجلس    2022  مارس  28  بتاريخالمنعقد    في اجتماعها  لمساهمي الشركة األم  ةالجمعية العمومية السنويت  وافق

 ال شيء(. : 2020) 2021ديسمبر  31المنتهية في   للسنةفلس للسهم  5نقدية بمبلغ  توزيع أرباح  باإلدارة 
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 خزينة ال أسهم 10
  )مدققة(   

  

  يونيو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

  يونيو 30
2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   
     

 1,057,489 1,057,489 1,057,489  الخزينة  أسهمعدد 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

 %0.54 %0.54 %0.54  نسبة الملكية 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

 248,510 321,477 306,672  القيمة السوقية )دينار كويتي( 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

 319,250 319,250 319,250  التكلفة )دينار كويتي( 

  
═══════ ═══════ ═══════ 

 

المتوسط   السوق    المرجحكان  في  أللسعر  المنتهية  للفترة  االم  الشركة  للسهم   290  بقيمة  2022  يونيو  30سهم   فلس 

 فلس للسهم(.  235: 2021 يونيو 30فلس للسهم و 304: 2021ديسمبر  31)
 

ألسهم محتفظ بها من  حيث إن هذه ا  السنة/خالل الفترة  للتوزيع  ةتكلفة أسهم الخزينة غير متاحالتي تعادل    اتإن االحتياطي

 وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال.   قبل المجموعة
 

 مرابحة ودائن 11
 

  31% )1.5بالدينار الكويتي وتحمل معدل ربح بنسبة  وهي مدرجة  بنك محلي  المرابحة الدائنة من    أرصدة  تم الحصول على

وهي  الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي    معدل  فوق سنويا  %(  1.5:  2021  يونيو  30% و1.5:  2021ديسمبر  

 2022  يونيو  30دينار كويتي كما في    82,122,544  الدفترية  اتبلغ قيمته  التي  ستثماريةاالعقارات  بعض المكفولة بضمان  

    (. 6يضاح ا( )كويتيدينار  73,418,457: 2021 يونيو 30دينار كويتي و 79,375,515: 2021ديسمبر  31)
 

 ذات عالقة إفصاحات األطراف 12
 

وموظفي اإلدارة  والموظفين التنفيذيين  مجلس اإلدارة  وأعضاء    الرئيسيينالمساهمين  مع  هذه المعامالت تلك التي تمت  مثل  ت

سيطرة    اعليه  يمارسونأو    الرئيسيين لها  المالكينيمثلون  والشركات التي  من الدرجة األولى  عائالتهم  وأفراد  العليا للمجموعة  

سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت  يتم الموافقة على    .في السياق الطبيعي لألعمال  والتي يتم إبرامها  أو تأثيًرا ملموًسا

   .الشركة األممن قبل إدارة 
 

 أطراف ذات عالقة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة هي كما يلي:  لدىإن المعامالت واألرصدة 
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في  السته 

 يونيو 30

 2022 2021   2022 2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  

      :المرحلي المكثف المجمع  الخسائراألرباح أو بيان  

)مدرجة ضمن   ومصروفات أخرى مصروفات تأجير

  إدارية(مصروفات تشغيل عقارات ومصروفات 

 2,224 2,244  1,110 1,125  )شركة زميلة(
 

 شركة زميلة 

  يونيو 30
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021 
  يونيو 30

2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  :المكثف المجمعبيان المركز المالي المرحلي 
     

 142,381 155,617 55,411 55,411 طرف ذي عالقة  مبالغ مستحقة إلى 

 888,533  445,829    -     - مطلوبات تأجير  
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 )تتمة(   ذات عالقة إفصاحات األطراف 12
 

المرحلية   المالية  المعلوماتخالل سنة واحدة من تاريخ    ستحق الدفعوتفائدة    تحملإلى طرف ذي عالقة ال  المبالغ المستحقة  إن  

 . المكثفة المجمعة
 

 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 يونيو 30

 

 أشهر المنتهية في  السته

 يونيو 30

 2022 2021  
 

2022 2021  

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   مكافأة موظفي اإلدارة العليا:
 

  

 83,180 100,241  40,963 47,334 األجل  ةرواتب ومزايا قصير

 12,416 36,068  6,232 7,264 لخدمة للموظفينمكافأة نهاية ا
 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 54,598 47,195  136,309 95,596 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

لسنة  لدينار كويتي    75,000عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  أل مكافأة  بمجلس إدارة الشركة األم    أوصى،  2022فبراير    7في  

في   التوصية  وتخضعدينار كويتي(.    20,000:  2020)  2021ديسمبر    31المنتهية  اجتماع    لموافقة   هذه  في  المساهمين 

 للشركة األم. السنوية الجمعية العمومية
 

توصية مجلس اإلدارة بتوزيع    على  2022  مارس  28وافقت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  

 دينار كويتي(.   20,000: 2020)دينار كويتي   75,000عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ألمكافآت 
 

 محتملةمطلوبات  13
 

في   مطلوبات    لدى  كان  ،2022  يونيو  30كما  بمبلغ    محتملةالمجموعة  ضمان  خطاب  كويتي    21,399تمثل   دينار 

كويتي( تم إصداره إلى وزارة المالية فيما    دينار   2021:21,399  يونيو  30و  دينار كويتي  21,399  :2021ديسمبر    31)

      يتعلق بعقارات استثمارية، وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات مادية. 
 

 ماليةالتزامات رأس 14
 

قامت المجموعة بإبرام عقود إنشاء مع أطراف أخرى، وبالتالي تلتزم المجموعة باإلنفاق الرأسمالي المستقبلي فيما يتعلق 

:  2021 يونيو 30كويتي و دينار 3,687,276: 2021ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,997,962بالعقارات قيد اإلنشاء بمبلغ 

 دينار كويتي(.   6,596,990
 

 معلومات القطاعات       15
 

قابالن لرفع تشغيل    انى منتجاتها وخدماتها ولديها قطاعوحدات أعمال استناداً إل  إلىتنتظم المجموعة، ألغراض اإلدارة،  

 كما يلي:  التقارير عنهما
 

 االستثمار والمتاجرة بالعقارات وإنشاء أو تطوير العقارات لبيعها ضمن سياق   على أنشطة االستثمار العقاري    تشتمل

 الخدمات العقارية األخرى ذات الصلة. باإلضافة إلى األعمال الطبيعي 
 

 واالستثمار  أنشطة  تشتمل المالية  متطلبات   علىاألخرى    األوراق  وإدارة  والعقارية  المالية  الصناديق  في  المساهمة 

 السيولة لدى المجموعة. 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات      15
 

 فيما يلي معلومات تقارير القطاعات:
 

 
 أنشطة 

 العقارات 

أنشطة األوراق  
المالية واالستثمار 

 المجموع  غير موزعة  األخرى 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     2022 يونيو 30الفترة المنتهية في 
 2,592,051 3,523 1,821,242 767,286 ات إيرادات القطاع

 (892,637) (583,327) (149,589) (159,721) مصروفات القطاعات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,699,414 (579,804) 1,671,653 607,565 اتنتائج القطاع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2022 يونيو 30في كما 

 165,365,607 3,747,861 75,687,694 85,930,052 موجودات القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 34,495,066 3,499,765 10,000,000 20,995,301 مطلوبات القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 أنشطة  
 العقارات 

أنشطة األوراق  
المالية واالستثمار 

 المجموع  غير موزعة  األخرى 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 

 162,806,901 3,479,875 76,151,511 83,175,515 موجودات القطاع 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 32,781,679 3,702,035 10,000,000 19,079,644 مطلوبات القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      2021يونيو  30للفترة المنتهية في 

 3,586,562 853,189 2,128,385 604,988 إيرادات القطاع 

 (854,818) (483,446) (83,171) (288,201) مصروفات القطاع 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,731,744 369,743 2,045,214 316,787 نتائج القطاع  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       2021 يونيو 30كما في 

 156,164,905 3,790,868 74,633,301 77,740,736 موجودات القطاع  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 27,615,480 3,121,756 10,000,000 14,493,724 مطلوبات القطاع  

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 القيمة العادلة  قياس  16
 

لقيمة العادلة. وفقاً ل  الخسائرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  المالية  الموجودات  والالعقارات االستثمارية  تم إدراج  

بصورة جوهرية  الدفتريةالمدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف القيمة األخرى بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

أن غالبية هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترة استحقاق قصيرة األجل أو يُعاد تسعيرها فوراً تبعاً   عن القيمة العادلة نظراً 

 . حركة أسعار الفائدة في السوقل
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 القيمة العادلة )تتمة( قياس     16
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

المعلومات المالية المرحلية المكثفة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في  

ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية    المجمعة

 لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 ؛المطلوبات المماثلةأو في األسواق النشطة للموجودات : األسعار المعلنة )غير المعدلة( 1توى المس 

   مبها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة    كوني التي    أساليب التقييم:  2المستوى ً بشكل مباشر    لحوظا

 أو غير مباشر؛ 

  لحوظمغير بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة  كوني التي  أساليب التقييم: 3المستوى. 
 

 المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:   المجموعةيوضح الجدول التالي تحليل موجودات 
 

 
 اإلجمالي   3المستوى  2المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    2022 يونيو 30 كما في

 85,930,052 25,507,509 60,422,544 عقارات استثمارية 

 

═══════ ═══════ ═══════ 

 498,539 498,539     - بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة موجودات مالية 
 

═══════ ═══════ ═══════ 

    )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 

 83,175,515 25,500,000 57,675,515 استثمارية عقارات 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,841,961 1,841,961     - بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة موجودات مالية 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    2021 يونيو 30كما في 

 77,740,736 26,022,280 51,718,456 عقارات استثمارية 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 1,864,941 1,864,941     - بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة موجودات مالية 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 :3من المستوى ض االفتتاحي والختامي للموجودات المالية مبلغالجدول التالي مطابقة ال يوضح
 

 
الفترة /  في بداية  

 السنة 
  األرباح صافي

 ( الخسائر)

صافي  
المشتريات 

والتحويالت  
  والمبيعات

 والتسويات  
في نهاية  

 الفترة/السنة 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
       األرباح أو الخسائر 

 498,539 (1,251,649) (91,773) 1,841,961   2022 يونيو 30

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,841,961     - 331,240 1,510,721 )مدققة( 2021ديسمبر  31

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,864,941     - 354,220 1,510,721   2021 يونيو 30

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     عقارات استثمارية  

 25,507,509 7,509     - 25,500,000   2022 يونيو 30

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 25,500,000 3,180 (523,180) 26,020,000 )مدققة( 2021ديسمبر  31

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 26,022,280 2,280     - 26,020,000 2021 يونيو 30

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة(قياس      16
 

 :لتقييم الموجودات المالية المستخدمة غير الملحوظة المدخالت الجوهرية تفاصيل
 

 صناديق مدارة:
حساسية قياس القيمة و  التي تم تقديمها من قبل أمين الصندوق  الموجودات  تم تقييم الصناديق المدارة استناداً إلى صافي قيمة

 العادلة للتغيرات في المدخالت غير الملحوظة ليست متوفرة.  
 

 :أوراق مالية غير مسعرة

 اساليب التقييم  
المدخالت الجوهرية 

 حساسية المدخالت للقيمة العادلة    النطاق غير الملحوظة  

     

 أوراق مالية غير مسعرة  
متوسط  طريقة 

 مضاعفات السوق 
معدل الخصم  

 % 50-%20 لضعف التسويق*

% 5إن الزيادة )االنخفاض( بنسبة 
تؤدي إلى  سالخصم معدل في 

انخفاض )زيادة( القيمة العادلة 
    دينار كويتي 24,927بمبلغ 

 

ر يسعتفي اعتبارهم عند  سيضعونها  ن في السوق  يالتسويق يمثل المبالغ التي تقرر المجموعة أن المشارك  لضعفإن الخصم    *
 االستثمارات.   

 

 أساليب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة لتقييم العقارات االستثمارية: تفاصيل
 

 عقارات استثمارية  
 عقار قيد التطوير

.  عمال االنشاءاتألتكلفة  اللألرض وطريقة   طريقة مقارنة المبيعات   عن طريق الجمع ما بينيتم تقييم العقار قيد التطوير  
تستند طريقة مقارنة المبيعات إلى مقارنة أسعار السوق النشطة لعقارات مماثلة ومعامالت السوق الحديثة المتكافئة المعدلة  

أو حالة العقار المحدد. تستند طريقة التكلفة المقدرة إلى مقارنة تكلفة إنشاء عقار مماثل    موقعأو    طبيعةفي    بما يعكس الفرق
 أو حالة العقار المحدد.  موقعأو  طبيعةالمعدلة للفرق في وف اإلنشاء مع مراعاة استهالك تكالي

 

 عقارات مطورة 
يتم تقييم العقارات المطورة بواسطة طريقة رسملة اإليرادات التي تستند إلى رسملة التدفقات النقدية السنوية المخصومة من 

سنوياً من العقار باستخدام معدل الخصم الحالي في    العقار والتي يتم احتسابها من خالل خصم إيرادات اإليجارات الناتجة
 السوق. 

 
 

 

  

  
 

 

 

 


