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 تقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية المجمعة  
 
 

 حترمين مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 ش.م.ك. )عامة(   -  دبي األولى للتطوير العقاريشركة 

 دولة الكويت
 

 مقدمة
 وشركاتها   "الشركة األم"(  عامةش.م.ك. )  –   دبي األولى للتطوير العقاري لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة  

األرباح أو الخسائر والدخل  ،  ألرباح أو الخسائرل  المجمعة  المكثفة  المالية المرحلية  بياناتال، وكذلك  2021يونيو    30كما في    (المجموعة )التابعة  
أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية    ستةالالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة  ،اآلخرالشامل 

المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة األم. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة   رير"التق (34)المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 . علومات المالية المرحلية المجمعة مراجعتنا لهذه الم

 

 نطاق المراجعة
المستقل للمنشأة ". إن   "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق  (2410)لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

المالية والمحاسبي  المعلومات  المسؤولين عـن  للموظفين  استفسارات  توجيه  مبدئيا على  تشتمل  المجمعة  المرحلية  المالية  المعلومات  ة  مراجعة 
دقيق وفقا لمعايير التدقيق  مطبق في عملية الت مما هو  وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل  

ناء عليه فإننا الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة التي مـن الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق، وب 
 ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. 

 

 النتيجة 
لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقـة لـم تعد، من جميع النواحي المادية،   هفإن لى مراجعتنا،  إإستناداً  

 . (34) وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حول تقرير
وحسب ما ورد    . األم شركةمتفقة مع ما هو وارد في دفاتر الالمجمعة  فإن المعلومات المالية المرحلية    ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا،إلى    باإلضافة 
لسنة    1رقم  ، أية مخالفات ألحكام قانون الشركات  2021يونيو    30أشهر المنتهية في    ستة اليرد إلى علمنا خالل فترة  لم  نا،  واعتقاد  ناإليه علم
على وجه يؤثر مادياً في    وتعديالتهما الالحقة  والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األموالئحته التنفيذية    2016

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالها.  
 

بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم األوراق المالية والتعديالت    2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية للقانون رقم  
ً  2021يونيو  30أشهر المالية المنتهية في  الستة الالحقة عليه والئحته التنفيذية خالل فترة   في المركز  على وجه كان من الممكن أن يؤثر ماديا

 المالي للشركة األم أو نتائج أعمالها.
 

 
 

 دولة الكويت 
 2021 أغسطس  2

 د. شعيب عبدهللا شعيب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزيع وشركاهم 
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 (عامةش.م.ك. ) – دبي األولى للتطوير العقاريشركة 

 التابعة تهااشركو
 )غير مدقق( المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2021يونيو  30للفترة المالية المنتهية في 
 بالدينار الكويتي()جميع المبالغ 

 

 
 

 ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة  10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
 

  

 يونيو  30للستة أشهر المنتهية في   يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  2020  2021  إيضاح  

          : اإليرادات
 1,298,485  823,955  634,602  397,506   إيجارات إيرادات 

 21,790  4,120  4,431  2,393   صافي أتعاب إدارة وإيرادات عموالت 

 1,320,275  828,075  639,033  399,899   اإليرادات  إجمالي

          
          : التكاليف

 ( 314,722)  (282,216)  ( 161,092)  ( 144,756)   إيجارات  اليفتك

 ( 314,722)  (282,216)  ( 161,092)  ( 144,756)   التكاليف  إجمالي

          
 1,005,553  545,859  477,941  255,143   الربح  مجمل

          
 ( 1,159)  -  -  -   خسائر انخفاض في قيمة عقارات بغرض المتاجرة 

 ( 231,617)  -  -  -   استثمارية  لعقارات العادلة  القيمة  في التغير
 70,106  410,572  133,597  196,008   عمال شركة زميلة أحصة المجموعة من نتائج 

 ( 296,604)  (273,483)  ( 153,550)  ( 138,623)   عمومية وإدارية   مصاريف
ن  ين تجارييإنخفاض في قيمة مدين   مخصصصافي 

 ( 285,702)  34,532  ( 177,059)  (46,075)   وآخرين

 260,577  717,480  280,929  266,453   التشغيل  ربح
          

 ( 196,821)  (3,058)  (12,745)  ( 2,306)   موجودات مالية  خسائر صافي
 ( 194,054)  (114,676)  ( 192,063)  (22,191)   أخرى  مصاريف صافي 

 العمالة  دعم ضريبةربح )خسارة( الفترة قبل 
 ( 130,298)  599,746  76,121  241,956   وحصة الزكاة   الوطنية

 -  (14,592)  -  ( 7,435)   الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة
 -  (2,863)  -  -   الزكاة  حصة

 ( 130,298)  582,291  76,121  234,521   ربح )خسارة( الفترة  

          
          :  بـ  الخاص

 ( 112,501)  586,398  82,740  236,642   مساهمي الشركة األم 
 (17,797)  (4,107)  ( 6,619)  ( 2,121)   الحصص غير المسيطرة 

   234,521  76,121  582,291  (130,298 ) 

          
ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة الخاصة  

 ( 0.11(  0.59  0.08  0.24  6 بمساهمي الشركة األم )فلس( 
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 ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة  10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 

 ( عامةش.م.ك. )  – دبي األولى للتطوير العقاري   شركة
 التابعة   تهااشرك و

 )غير مدقق(  المجمع المكثف  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 2021يونيو  30للفترة المالية المنتهية في 

 المبالغ بالدينار الكويتي()جميع 

 يونيو  30للستة أشهر المنتهية في   يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في   

  2021  2020  2021  2020 

 ( 130,298)  582,291   76,121  234,521  ربح )خسارة( الفترة 

         

         الدخل الشامل اآلخر: )الخسارة الشاملة األخرى( 

مكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر  يبنود 

     المرحلي المكثف المجمع 

 

 

 

 
)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل   من المجموعة حصة

 ( 2,182)  ( 3,657)  زميلة  لشركة اآلخر
 

(6,358 ) 
 

16,214 

 1,261,704  ( 513,387)  ( 173,623)  ( 297,325)  جنبية األ العمليات من عملة ترجمة  فروقات

         

بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلي بيان األرباح أو الخسائر المرحلي  

     المكثف المجمع 

    

  من العادلة بالقيمة المالية للموجوداتالتغير في القيمة العادلة 
 ( 570,158)  ( 9,416)  -  12,560   اآلخر  الشامل الدخل خالل

 707,760  ( 529,161)  ( 175,805)  ( 288,422)  )الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر للفترة  مجموع

 577,462  53,130  (99,684)  (53,901)  للفترة  مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

         

         : بـ  الخاص

 595,904  89,780  (93,065)  (24,641)  مساهمي الشركة األم 

 (18,442)  (36,650)  ( 6,619)  (29,260)  الحصص غير المسيطرة 

  (53,901)  (99,684)  53,130  577,462 
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 (عامةش.م.ك. ) – دبي األولى للتطوير العقاريشركة 
 التابعة تهااشركو

 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
 2021يونيو  30للفترة المالية المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 

 مساهمي الشركة األم ب الخاصةحقوق الملكية 

 

 

 

 

 

 رأس المال

 

عالوة  
  أسهم خزانة  إصدار  

احتياطي  
 أسهم خزانة

 

 ي احتياط
 جباريا

 

 ي احتياط
  اختياري

 
 

 احتياطي 
خيارات أسهم  

 للموظفين 

 

احتياطيات 
 أخرى 

 

 
 احتياطي  

  القيمة العادلة 

  التغير في أثر 
الدخل الشامل  
اآلخر لشركة  

 زميلة

  
 
 

تعديالت ترجمة  
 خسائر متراكمة  عمالت أجنبية

  
 
 
 

 المجموع الجزئي

 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

 

 مجموع 
 حقوق الملكية   

 78,859,704    4,990,701  73,869,003   (28,872,768)   3,796,765   35,266  (2,588,016)  (320,567)  66,140  1,206,469  1,206,469  1,319  (664,834)  2,760  100,000,000 2021يناير  1الرصيد في 

 582,291    (4,107)  586,398   586,398   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح )خسارة( الفترة 
)الخسارة   اآلخر  الشامل الدخل

 -  -  -  -  -  -  -  - للفترة األخرى(  ةالشامل
 
 23,127  (6,358) 

 
(513,387) 

 
- 

 
(496,618) 

 
(32,543) 

 
 (529,161) 

)الخسارة  الدخل الشامل مجموع 
 - للفترة الشاملة( 

 
-  -  - 

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
 23,127  (6,358) 

 
(513,387) 

 
 586,398 

 
 89,780 

 
(36,650) 

 
  53,130 

 78,912,834  4,954,051   ¤ 73,958,783   (28,286,370)  3,283,378  28,908   (2,564,889)  (320,567)  66,140  1,206,469  1,206,469  1,319  (664,834)  2,760  100,000,000 2021يونيو  30الرصيد في 

                
 

   
 

   
 

 
 

 
 

 

 79,315,798  4,974,077   74,341,721   (29,094,921)  3,749,471   34,367  (1,844,952)  (320,567)  66,140  1,206,469  1,206,469  1,319  (664,834)  2,760  100,000,000 2020يناير  1الرصيد في 

 (130,298)  (17,797)  (112,501)  (112,501)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - خسارة الفترة 
ة األخرى(  الشامل )الخسارة

 -  -  -  -  -  -  -  - للفترة  الدخل الشامل اآلخر
 

(569,513)   16,214 
 
 1,261,704 

 
- 

 
 708,405 

 
(645 ) 

 
 707,760 

)الخسارة الشاملة(   مجموع
 - للفترة الدخل الشامل  

 
-  -  - 

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
(569,513)   16,214 

 
 1,261,704 

 
(112,501) 

 
 595,904 

 
(18,442) 

 
 577,462 

 79,893,260  4,955,635   ¤ 74,937,625   (29,207,422)  5,011,175   50,581   (2,414,465)  (320,567)  66,140  1,206,469  1,206,469  1,319  (664,834)  2,760  100,000,000 2020يونيو  30الرصيد في 

 
 
 

 المعلومات المالية المرحلية المجمعة  ( تشكل جزءا من 10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 (عامةش.م.ك. ) – دبي األولى للتطوير العقاريشركة 
 التابعة تهااشركو

 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2021يونيو  30للفترة المالية المنتهية في 

 المبالغ بالدينار الكويتي()جميع 

 
 يونيو   30أشهرالمنتهية في  للستة  

  2021  2020 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 ( 130,298)  599,746     حصة الزكاةضريبة دعم العمالة الوطنية و قبل   الفترة)خسارة(  ربح

     التسويات: 
 196,821   3,058   صافي خسائر موجودات مالية 

 285,702   ( 34,532)  وآخرين نيين تجاري إنخفاض في قيمة مدين  مخصصصافي 
 1,159   -  خسائر انخفاض في قيمة عقارات بغرض المتاجرة 

 231,617   -  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
 ( 70,106)  ( 410,572)  عمال شركة زميلة أمن نتائج  المجموعة  حصة 

 13,655   15,128   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

   172,828   528,550 
     في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :  اتالتغير

 ( 205,683)  32,830   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 ( 14,188)  ( 2,839)  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 95,095  ( 407,336)  مستحق إلى طرف ذي صلة 

 403,774  ( 204,517)  األنشطة التشغيلية  الناتج من )المستخدم في(  صافي النقد 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
 ( 12,993)  ( 27,878)  المدفوع إلضافات على عقارات استثمارية

 2,675  -  توزيعات أرباح نقدية مستلمة 

 ( 10,318)  ( 27,878)  األنشطة االستثمارية  المستخدم في النقد  يصاف

 393,456   ( 232,395)  ونقد معادل في نقد   الزيادة )النقص(   صافي
 ( 9,584)  ( 1,058)  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 108,820   577,205   في بداية الفترة  ونقد معادل نقد 

 492,692   343,752   ( 3)إيضاح   في نهاية الفترة ونقد معادل نقد 

 
 

 المعلومات المالية المرحلية المجمعة  ( تشكل جزءا من 10( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 (عامةش.م.ك. ) – دبي األولى للتطوير العقاريشركة 
 التابعة تهااشركو

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة )غير مدققة(
 2021 يونيو 30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 األم الشركة ونشاط تأسيس  - 1
كويتية )عامة( مسجلة في دولة الكويت. تم تأسيس الشركة بموجب عقد تأسيس  إن شركة دبي األولى للتطوير العقاري هي شركة مساهمة  

وتعديالته الالحقة والتي كان آخرها ما تم التأشير عليه بالسجل التجاري تحت رقم    2003أبريل    30والمؤرخ في   1/ جلد   1889رقم  
 . إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت. 2016مايو  9بتاريخ  94032

 
 هي كما يلي: نشطة الرئيسية للشركة األم إن األ

تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أمالك الغير، وكل ذلك   -
خاصة على النحو  بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اإلتجار في قسائم األراضي السكنية ال

 الذي نصت عليه هذه القوانين.
 تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة االم فقط في الكويت وفي الخارج.   -
إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة فيمن   -

 تقديم هذه الخدمة.  يزاول
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.  -
  القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة االم وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية  -

 أعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها.  والميكانيكية والكهربائية والمصاعد و
والحدائق   - والمنتزهات  واالستراحات  الضيافة  وبيوت  والموتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستثمار  وتشغيل  إدارة 

والمشرو والصحية  السياحية  والمنتجعات  السكنية  والمجمعات  والكافيتريات  والمطاعم  والرياضية  والمعارض  الترويجية  عات 
والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من  

 الخدمات الالزمة لها. 
 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.  -
 المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة.   إقامة -
 تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.  -
 إنشاء وإدارة الصناديق العقارية )بعد موافقة بنك الكويت المركزي(.  -
ارية تدار من قبل شركات وجهات  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى المجموعة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعق -

 متخصصة. 
والتحويل"   - والتشغيل  البناء   " بنظام  والصناعية  والتجارية  السكنية  والمشاريع  للمناطق  األساسية  البنية  لوضع  المباشرة  المساهمة 

(BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام )BOT . 
الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها  يجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع   -

على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تقيم مثل هذه الشركات أو تعقد معها شراكة أو أن تشتري هذه الهيئات أو  
 تلحقها بها.

 
 . 2003مايو  7بتاريخ  94032مقيدة في السجل التجاري تحت رقم  األم  إن الشركة 

 
، وهي شركة مساهمة  ش.م.ك. )عامة( )الشركة األم الرئيسية(  –مزايا القابضة  ال% لشركة  89.78إن الشركة األم تابعة ومملوكة بنسبة  

 . بورصة الكويت وسوق دبي الماليكويتية عامة مدرجة في 
 

 دولة الكويت.  –  13036، الصفاة 3546هو ص.ب. إن العنوان المسجل للشركة 
 

 . 2021 أغسطس  2 تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ
 

 أسس العرض  - 2
(. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  34لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

ية في  نتههذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المالية الم
 .  2020ديسمبر  31

 
التي يتم  المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات    تقملم  

 على المعلومات المالية المرحلية المجمعة للمجموعة.  مادي ، ليس لها أي تأثير2021ألول مرة في  تطبيقها
 

للتقارير  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  
دل.  المالية. في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عا

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة    2021يونيو    30للفترة المالية المنتهية في  إن نتائج األعمال  
للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة  .  2120ديسمبر    31المالية المنتهية في  

 . 2020ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في بها ل
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 نقد ونقد معادل  - 3

 يونيو   30
2020 

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدقق( 

 
 يونيو   30

2021 

 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  343,704  576,456   487,130 
 نقد لدى محافظ استثمارية 48  749   5,562 

 492,692   577,205  343,752  

 
 إلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلةا  - 4

أفراد اإلدارة العليا،   ،أعضاء مجلس اإلدارة،  يني كالمساهمين الرئيس صلة ذات أطراف مع متنوعة معامالتبالدخول في   المجموعة قامت
 عليها الموافقة يتم المعامالت بهذه المتعلقة  الدفع  وشروط األسعار إن المدراء التنفيذيين للمجموعة وبعض األطراف ذات الصلة األخرى. 

 يلي:  كما  هي صلة  ذات أطراف مع تمت  التي الهامة  والمعامالت  األرصدة المجموعة. إن  إدارة قبل من
 

 : المجمع المرحلي المكثف  المركز الماليبيان األرصدة المتضمنة في 

 يونيو   30
2020 

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدقق( 

 
 يونيو   30

2021 

 

 األم الرئيسيةالشركة 

 

1,231,618   285 
 

285 

 

285 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر 
 مستحق إلى طرف ذي صلة  6,611,020  6,611,020  6,822,770   7,865,098

 
 : المجمع بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المعامالت المتضمنة في 

    يونيو   30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

2020 
 

2021 
 

2020 
 

2021 
الشركة األم   

 الرئيسية
 

 إيجارات إيرادات  6,494   3,240   3,293   6,494   6,574 

   تكاليف إيجارات  ( 23,118)  ( 10,735)  ( 23,850)  ( 23,118)  ( 48,934)

(202,425 )  -   4,877  -  - 
)خسائر(   أرباح  صافي 

 موجودات مالية 
 مصاريف عمومية وإدارية  ( 27,714)  ( 13,857)  ( 13,857)  ( 27,714)  ( 27,714)

 
 مزايا اإلدارة العليا:

  يونيو   30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو   30أشهر المنتهية في  للستة

2020  2021  2020  2021  

 مزايا قصيرة األجل  23,259  22,717  46,598  45,434
 الخدمة   نهايةمزايا  2,079  2,028  4,165  4,056

49,490  50,763  24,745  25,338  
 

 أسهم خزانة  - 5

 يونيو   30
2020 

 ديسمبر 31 
 2020 

 )مدقق( 

 
 يونيو   30

2021 

 

 )سهم(   األسهم عدد 1,240,000  1,240,000  1,240,000

 )%(   المدفوعة األسهم إلى النسبة 0.12  0.12  0.12

 كويتي(  السوقية )دينار القيمة 81,840  49,724  45,260

 كويتي(  التكلفة )دينار 664,834  664,834  664,834

 
. إن هذا الرصيد  2021يونيو    30في    الخزانة كمابما يساوي رصيد أسهم    اإلختياري   قامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من اإلحتياطي

 الخزانة. بأسهم  الشركة األم غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ 
 

 السهم األساسية والمخففة )خسارة( ربحية  - 6
بناًء على    والمخففة   السهم األساسية  )خسارة(  ربحية  إن المعلومات الضرورية الحتساب  إصدارها.ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع  

 كما يلي:  الفترةالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل   المتوسط
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  يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في   يونيو   30أشهر المنتهية في  للستة

2020  2021  2020  2021  

(112,501 ) 
 

 586,398 
 

 82,740 
 

 236,642 
الخاص بمـساهمي الـشركة    الفترة ربح )خـسارة(

 األم 

 1,000,000,000 
 

 1,000,000,000 
 

 1,000,000,000 
 

 عدد األسهم القائمة )سهم(  1,000,000,000 

(1,240,000 )  (1,240,000 ) 
 

(1,240,000 ) 
 

(1,240,000 ) 
ــا:   ــط المرجح لعدد  ناقص ــهم الخزينة  المتوس أس

 )سهم( 

998,760,000  998,760,000   998,760,000   998,760,000 
المتوســــط المرجح لعدد األســــهم القائمة خالل 

 )سهم(  الفترة

)0.11 ) 
 

0.59 
 

0.08 
 

0.24 
األســـاســـية والمخففة  الســـهم  ربحية )خســـارة(  

 الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

 
 . متطابقة والمخففة ساسيةاأل لسهما)خسارة(   ربحية فإن قائمة،  مخففة أدوات  وجود لعدم  اً نظر

 
 معلومات القطاعات   - 7

إلى ثالثة قطاعات جغرافية وهي دولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تمارس    المجموعة  تنقسم
إن المعلومات المتعلقة    . المجموعة  إيرادات بين قطاعات  ينتج عنهاأي معامالت    وال توجد  ،المجموعة أنشطتها الرئيسية في قطاع العقارات

 :  ما يليبكل من القطاعات الجغرافية مبينة ك
 

  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لل

 المجموع 
المملكة العربية   

 السعودية 
العربية    اإلمارات 

 المتحدة 
 

 الكويت دولة 
 

 القطاع إيرادات  -  509,492  318,583  828,075

 )خسارة( ربح القطاع  ( 3,186)  299,897  285,580  582,291

 مجموع موجودات القطاع  19,203,009   52,173,689  15,264,063  86,640,761

 مجموع مطلوبات القطاع  7,053,130   442,369  232,428  7,727,927

 
  2020يونيو   30أشهر المنتهية في  ستةلل

 المجموع 
المملكة العربية   

 السعودية 
  العربية  اإلمارات 

 المتحدة
 

 الكويت دولة 
 

 إيرادات القطاع  -  861,229   459,046   1,320,275 

 )خسارة( ربح القطاع  ( 449,795)  511,644   ( 192,147)  ( 130,298)

 مجموع موجودات القطاع  19,987,806   53,168,191   15,815,325   88,971,322 

 مجموع مطلوبات القطاع  8,237,574   556,901   283,587   9,078,062 

 
 الجمعية العامة  - 8

البيانات المالية للشــركة األم عن الســنة المالية   2021مارس   9بتاريخ  المنعقدة األم  الجمعية العامة الســنوية لمســاهمي الشــركة  إعتمدت
صــرف مكافأة ألعضــاء مجلس اإلدارة  عدم  ، وأســهم منحةأو  توزيع أرباح نقدية    عدم على، كما وافقت  2020ديســمبر   31المنتهية في  
 .2020 ديسمبر 31المنتهية في  المالية لسنةوذلك عن ا

 
  قياس القيمة العادلة  - 9

بالقيمة    والموجودات المالية الخسائر   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  
 المالية.  الفترة، والموجودات غير المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

  السوق   أطراف   بين  بحتة   تجارية  عملية   خالل   من   اإللتزام  لسداد   دفعه   الممكن  و أ   األصل   بيع  من   استالمه  الممكن  المبلغ   العادلة   القيمة   تمثل
 :التالية  الطرق بإحدى االلتزام  سداد  أو األصل بيع عملية إتمام فرضية   على العادلة  القيمة قياس يعتمد. القياس  تاريخ في كما

 . لتزاماال أو لألصل الرئيسي السوق خالل من •

 .رئيسي سوق وجود عدم حال في اإللتزام أو لألصل ربحية األسواق أكثر خالل من •
 

 مستوى   خالل   من  المجمعة  المالية   البيانات  في   العادلة  بالقيمة  عنها  اإلفصاح   أو  قياسها  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  تصنيف  يتم
 :يلي  كما ككل العادلة القيمة قياس  إلى  نسبة  جوهري  مدخالت مستوى أقل  إلى إستنادا متسلسل  قياس

 

 ماثلة.ت المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات الم •

   المسـتوى الثاني: ويشـمل أسـس التقييم التي يكون فيها أقل مسـتوى مدخالت جوهري نسـبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشـكل •

 شر.مباشر أو غير مبا

 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح. •
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 في:العادلة كما  بالقيمة المقاسة للمجموعة األدوات المالية يظهر التالي الجدول إن
   2021يونيو  30

   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

105,782  105,497  -  285  
مالية من   موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل األرباح أو الخسائر 

5,001,228  4,265,895  735,333  -  
مالية من   موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 استثمارية عقارات   -  17,139,670  49,575,234  66,714,904

 المجموع   285  17,875,003  53,946,626  71,821,914

 
   )مدقق(   2020ديسمبر  31

   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

105,782  105,497  -  285  
مالية من   موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل األرباح أو الخسائر 

5,010,644  4,416,556  594,088  -  
مالية من   موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 عقارات استثمارية   -  17,141,629  49,860,575  67,002,204

 المجموع   285  17,735,717  54,382,628  72,118,630

 
   2020يونيو  30

   األول  المستوى  الثاني  المستوى  الثالث  المستوى  المجموع 

1,378,147  105,498  -  1,272,649 
مالية  من    موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل األرباح أو الخسائر 

5,147,115  4,244,890  902,225  - 
مالية  من    موجودات  العادلة  بالقيمة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 استثمارية عقارات   -  17,144,724  50,979,682  68,124,406

 المجموع   1,272,649  18,046,949  55,330,070  74,649,668
 

 . الفترةوالثالث خالل والثاني لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول 
 

 "( COVID– 19ألثر المترتب على وباء )"ا  - 10
حتى اآلن إلى   2019العالم منذ نهايات عام "( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى COVID - 19أدى تفشي فيروس كورونا )"

تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع 
المحتملة.  السلبية  اآلثار  لمواجهة  تدابير دعم مختلفة  الكويت، عن  ذلك دولة  بما في  العالم،  العديد من    أنحاء  المجموعة  إدارة  اتخذت 

ية  اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القطاعات األكثر ضعفاً التي تأثرت في المقام األول ووضع تدابير إضاف
المجموعة أن تأخذ  "( من  COVID - 19لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر. تطلبت حاالت عدم التيقن الناجمة عن وباء )"

تم أخذها في االعتبار وذلك الدارة مخاطر االئتمان و  التي  المستقبلية  الكلي  العالمية في عوامل االقتصاد  التقلبات  تأثير    في االعتبار 
ثار في  "( على قياس القيمة العادلة لالدوات المالية و غير المالية وقيد تلك اآلCOVID - 19السيولة و تحديد أثر تداعيات وباء )"

 البيانات المالية للمجموعة منذ بداية تفشي الوباء وحتى تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة. 
 

كما أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة  
التأكد المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. رغم  حول المخاطر وحاالت عدم  

"(، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في  COVID - 19األثر المتفاقم لوباء )"
التشغيلية فضالً ع  يتغير بشكل مادي منذ  مزاولة عملياتها  إلى حد كبير ولم  يتأثر  لم  باالستمرارية  المتعلق  ديسمبر    31ن أن موقفها 

 . ونتيجة لذلك، فقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية. 2020
 

على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاريخ  وقد خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعديالت مادية 
بخسائر   القياس واالعتراف  في متطلبات  بعناية  النظر  إلى  المجموعة  إدارة  المرفقة، و ستحتاج  المجمعة  المرحلية  المالية  المعلومات 

دي لهذه األحداث غير مؤكد، حيث أنه يعتمد االنخفاض في قيمة موجودات المجموعة مستقبال، ذلك ألنه ال يزال مدى ومدة األثر االقتصا
االحتواء   إجراءات  فعالية  ومدى  الفيروس  انتقال  معدل  مثل  الوقت،  هذا  في  بدقة  بها  التنبؤ  يمكن  ال  التي  المستقبلية  التطورات  على 

العالم. ونظًرا لعدم التيقن   االحترازية المتخذة، وكذلك مدى سرعة انتشار وفعالية اللقاحات المعتمدة من الجهات الحكومية على مستوى
المستمر المتعلق باألثر االقتصادي، ال يمكن إجراء تقدير موثوق للتأثير في الوقت الحالي، ولكن قد يؤثر على المعلومات المالية في  

 األحداث وآثارها.  الفترات المالية المستقبلية، وقد يختلف حجم ومقدار التأثير وفقًا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتهي هذه
 

 




