










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 .ع. شركة أعيان العقارية ش.م.ك
 

 مقدمة
راجعنا   المجمع  لقد  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  العقارية ش.م.كبيان  أعيان  لشركة  األم"( وشرك  .ع.المرفق  تها  ا)"الشركة 

  ينالمكثف  ينالمرحلي  والدخل الشامل  و الخسائرأاألرباح    يوبيان  2022  يونيو   30"المجموعة"( كما في  يشار إليها معاً بـ  التابعة )

المتعلقيالمجمع أين  الثالثة والستة  لفترتي  به  التاريخن  بذلك  المنتهيتين  النقديةبياني  و  شهر  الملكية و  التدفقات  في حقوق    التغيرات 

بذلك  ستةاللفترة    ينالمجمع   ينالمكثف  نيالمرحلي المنتهية  ه  التاريخ.  أشهر  األم  الشركة  إدارة  إؤوسالم  يإن  عن  هذه لة  عداد 

  ا . إن مسؤوليتن"التقرير المالي المرحلي"  34  ة الدوليلمعيار المحاسبالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً  

 لمجمعة.ية المرحلية المكثفة الهذه المعلومات المالنا ر عن نتيجة مراجعتيبتعال يه
 

 نطاق المراجعة
بمراجعتنل قمنا  ً قد  وفقا قبل    2410الدولي  ر  للمعيا  ا  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  الحسابات"مراجعة    مستقلال  مراقب 

المراجعة.    المتعلق  "للمنشأة المرحلمومعلال  جعةمرا  تشتملبمهام  المالية  بصفة    ى لعية  ات  االستفسارات  إلى   رئيسيةتوجيه 

المالموظ والمحاسبسؤوفين  المالية  األمور  عن  ولين  التحليلية  طبيق  تية  نطاق اإلجراءات  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

التدقيق الدولية وعليه،  نطاق  المراجعة أقل بشكل كبير من   لمعايير  ا  لى تأكيد بأننع ول  نه ال يمكننا الحصإفالتدقيق الذي يتم وفقاً 

 يدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.التي يمكن تحد افة األمور الهامةم بكعلعلى 
 

 النتيجة
إلى   جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو  مراجعتنا،استناداً 

 .34ولي  ر المحاسبة الدوفقاً لمعياإعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

   األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية

المرح المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  في    المكثفة  ليةإضافة  وارد  هو  ما  مع  متفقة    دفاتر الالمجمعة 

ل األم. والمحاسبية  إليه علمنا واعتقادنانفيد  لشركة  إ أنه حسبما وصل  يرد  لم  الشركات  ل  أية مخالفاتلى علمنا وجود  ،   رقم  قانون 

التنفيذية  والتعديالت الالحقة له  2016لسنة    1 الأو  ،  اوالتعديالت الالحقة له والئحته    ،لنظام األساسي للشركة األملو  تأسيس لعقد 

ً مادي  اً ه تأثيريكون لعلى وجه قد    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةخالل فترة    ماهل  الالحقةوالتعديالت   الشركة على نشاط    ا

 أو مركزها المالي. األم
 

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

على وجه   2022  يونيو  30المنتهية في  أشهر    الستةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  ،  2010لسنة  

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68لحسابات رقم اقبي ارمجل س

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

  

 

 2022 طسأغس 4

 الكويت 



 

 التابعةشركاتها و .ك.ع.العقارية ش.معيان شركة أ
 

 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من هذه المعلومات الم 10إلى  1 ة منالمرفقاإليضاحات  إن
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  و الخسائرأاألرباح  بيان 

 2022  يونيو 30ي لفترة المنتهية فل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في  ستةال
  يونيو 30

  2022 2021 
 

2022 2021 

 كويتي دينار  دينار كويتي إيضـاحات  
 

 كويتي دينار  دينار كويتي

    اإليرادات
   

 822,882 1,040,017   إيرادات تأجير 
 

2,049,961 1,487,821 

 45,465 73,090    أتعاب إدارة
 

229,047 92,505 

 (185,368) 322,783   حصة في نتائج شركات زميلة 
 

50,085 (662,931) 

 غير محقق من موجودات مالية (خسارةربح )

أو   األرباحبالقيمة العادلة من خالل   مدرجة

 (8,150) 67  الخسائر
 

67 (8,150) 

  - - 5 استثماري  راعقع من بيربح 
 

8,000 - 

 (12,865) (10,779)  للمتاجرة عقارات  من بيعرة خسا
 

(10,779) (12,865) 

 12,607 3,650   إيرادات أخرى 
 

 30,596  41,670 

 49,301 96,375   إيرادات توزيعات أرباح 
 

 147,305  130,806 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  1,525,203 723,872 
 

2,504,282 1,068,856 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

    المصروفات  
   

 (188,157) (166,312)   تكاليف تمويل 
 

(325,147) (371,109) 

 (216,480) (254,914)   تكاليف موظفين  
 

(453,231) (418,133) 

 (95,396) (121,620)   مصروفات إدارية  
 

 (212,356) (191,987) 

 (101,656) (92,408)   مصروفات تشغيل أخرى 
 

 (184,435) (193,685) 

خسائر االئتمان المتوقعة   (مخصصرد )

 23,774 4,224   مديني مستأجرينل
 

(5,157) 23,774 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  (631,030) (577,915) 
 

(1,180,326) (1,151,140) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 145,957 894,173  ب ئاالضرقبل   (ةالخسارالربح )
 

1,323,956 (82,284) 

       

 (4,718) (23,461)  ضرائب من شركات تابعة
 

(37,436) (7,706) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 141,239 870,712  الفترة   (خسارةربح )
 

1,286,520 (89,990) 

  

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

    الخاص بـ: 
   

 (55,548) 607,908   مساهمي الشركة األم
 

778,760 (427,504) 

 196,787 262,804   الحصص غير المسيطرة
 

507,760  337,514 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 141,239 870,712  الفترة  (خسارةربح )
 

1,286,520 (89,990) 

  ════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

السهم األساسية والمخففة  (خسارة)ربحية 

 فلس  (1.0) فلس  1.9  فلس  (0.1) فلس  1.5 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم 
  

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 





 

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

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( ليةإيضاحات حول المعلومات الما
 2022 يونيو 30وللفترة المنتهية في كما في 
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 مة( )تتحاسبية للمجموعة التغيرات في السياسات الم      -3
 

 )تتمة( لمجموعة ا قة من قبلبمطالالت تعديالتفسيرات وال جديدة والمعايير ال 3.1
 

المالية  المعيا للتقارير  الدولي  المالية    9ر  "نسبة    –األدوات  اختبار  إلغاء  10الرسوم ضمن  حالة  في  ف االعترا%" 
 بالمطلوبات المالية

ختالف شروط االلتزام يم الذي تجريه حول مدى ا ضمن التقي  م التي تدرجها المنشأةيتضمن التعديل توضيحات حول الرسو
ية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة ديد أو المعدل بصورة جوهرالمالي الج 

المستل أو  المسددة  الرسوم  على  المقترض والمقرض مشتملةً  بين  فيما  المستلمة  المقترضأو  قبل  إما من  المقرض   مة  أو 
األخر. الطرف  عن  مماث  نيابةً  تعديل  هناك  فيليس  مقترح  المحاسبةل  بمعيار  يتعلق  المالية:   39الدولي    ما  األدوات 

 .االعتراف والقياس
 

عديالت على  المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك ت  المعلوماتتأثير على  لتعديالت  ا  لهذهلم يكن  

 مالية لدى المجموعة خالل الفترة.األدوات ال

 

 السهم   ربحية -4
 

السهم  الغ  مباحتساب    يتم )قسمة  ب  األساسيةربحية  ال  (ةخسارربح  األم    خاصالفترة  الشركة  حملبمساهمي  األسمن  هم ة 

الربح   قسمةاألسهم المخففة بساب ربحية  . ويتم احتالقائمة خالل الفترة  العادية  على المتوسط المرجح لعدد األسهمالعادية  

العادية للشمساهب  الخاص  (الخسارة) المتوسط المرركة االم  مي األسهم  القائمة خجح لعدد اعلى  الفترة  ألسهم العادية  الل 

المتو المرجح  زائدا  العادية  لعدد األسهسط  لتحويل كافة األسهم  م  المحالعادية  التي سيتم إصدارها  أالمخففة  الى  سهم  تملة 

 قة. ففة متطابالسهم األساسية والمخ بحيةناك أدوات مخففة قائمة، فإن ره نه ليسنظًرا ألعادية. 
 

 

 هية فيأشهر المنت   الثالثة 
  يونيو   30

 
 

 أشهر المنتهية في ة الست 
  يونيو   30

 2022 2021  2022 2021 

بمساهمي  الفترة الخاص( خسارة) ربح

 (55,548) 607,908 األم )دينار كويتي(  الشركة

 

778,760 (427,504) 
 

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

 ل األسهم القائمة خالجح لعدد ط المرتوسلما

 413,818,978 415,642,299 الفترة )أسهم(* 

 

415,642,299 413,818,978 
 

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

 (1.0) 1.9  (0.1) 1.5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 

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

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

هناكلم   تتضمنمعامال   يكن  عادي  ت  بينأسهم  المكثفة  المالية    المعلوماتتاريخ    ة  التصريح  المرحلية  وتاريخ  المجمعة 

 . مالسه يةربح إدراجالتي تتطلب إعادة و ،ية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات المال ذهه بإصدار
 

 عقارات استثمارية  -5
  ()مدققة  

 

 يونيو 30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 يونيو 30
2021 

 دينار كويتي تير كويدينا دينار كويتي 
    

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

 443,586 774,314 280,126 بدة لعقارات استثمارية نفقات رأسمالية متك 

     - (28,967) - لعادلة  ا ةالتغير في القيم

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

 - - (1,142,000) *  مستبعدات
 ─────── ─────── ─────── 
 76,555,924 77,417,798 77,123,483 
 ════════ ════════ ════════ 
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