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 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعةتقرير 

 .ش.م.ك.عدار الثريا العقارية شركة إلى مجلس إدارة 
 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 
 

  مقدمة

لشركة )"ا .ش.م.ك.عة دار الثريا العقارية شركللمجمع المرفق ثف االمكي حلرلقد راجعنا بيان المركز المالي الم

ً بـيشار إليها األم"( وشركاتها التابعة )  األرباح أو الخسائر ناتوبيا، 2021 مارس 31في "المجموعة"( كما  معا

  الثالثةلفترة  به ة المتعلقة معالمج ةالمكثف ةيالمرحل التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقديةووالدخل الشامل 

هذه المعلومات المالية المرحلية  لمنتهية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد ر اأشه

 التعبير عنإن مسؤوليتنا هي  .التقرير المالي المرحلي 34لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  وعرضها المجمعةالمكثفة 

 ثفة المجمعة.لمالية المرحلية المكامات لمعلوا ههذل مراجعتنا نتيجة
 

 نطاق المراجعة 

ً للمعيار الدولي  مراقب المرحلية المنفذة من قبل مراجعة المعلومات المالية " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
جيه  تو " المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية فيللمجموعة المستقل الحسابات

لمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية  لمسؤولين عن األمور المالية واى الموظفين افة رئيسية إلفسارات بصاالست

بير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل ك

يمكن تحديدها في التدقيق.  الهامة التي بكافة األمورعلى علم  كيد بأنناتأ الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على

 اً يتعلق بالتدقيق.وبالتالي فإننا ال نبدي رأي
 

  النتيجة

منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى عل

ً النواحي من جميع ، اهالمرفقة لم يتم إعداد  . 34لمعيار المحاسبة الدولي  المادية، وفقا
 

 أمر آخر 

والمعلومات المالية ، 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في ومراجعة تم تدقيق 

من قبل مراقب حسابات على التوالي  2020س مار 31ة المجمعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية المكثف

أغسطس  11و  2021فبراير  23ونتيجة غير معدلة حول تلك البيانات في  غير معدل الذي عبر عن رأير أخ

 على التوالي.   2020
 

  القانونية والرقابية األخرىمور األتقرير حول 

رد في  فقة مع ما هو واالمجمعة مت إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة

ود أية وجرد إلى علمنا لم يبأنه  ما وصل إليه علمنا واعتقادناونفيد أيضاً حسبالدفاتر المحاسبية للشركة األم. 

والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو  2016لسنة  1مخالفات لقانون الشركات رقم 

 نتهية في الم أشهر الثالثةخالل فترة م والتعديالت الالحقة لهما، ساسي للشركة األوللنظام األلعقد التأسيس 

 . أو مركزها المالي الشركة االمدياً على نشاط مان له تأثيراً على وجه قد يكو 2021 مارس 31
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 المجمعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المراجعةتقرير 

 .ش.م.ك.ع ةدار الثريا العقاريشركة ى مجلس إدارة إل
 

  تتمة() لرقابية األخرىالقانونية وامور تقرير حول األ

ً أنه خالل مراجعتنا، ألحكام  واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفاتحسبما وصل إليه علمنا  نبين أيضا

المنتهية في  أشهر الثالثة خالل فترة، والتعليمات المتعلقة بهال بشأن هيئة أسواق الم 2010لسنة  7رقم القانون 

 زها المالي. ثيراً مادياً على نشاط الشركة االم أو مركعلى وجه قد يكون له تأ 2021 مارس31

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  2021مايو  11
 

 الكويت

 

 جادربدر عادل العبدال

 فئة أ  207الحسابات رقم ي سجل مراقب
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم



 وشركاتها التابعة  ع.ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 

 كثفة المجمعة.الية المرحلية الممات اله المعلومن هذتشكل جزًءا م 12ى إل 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشاملبيان 

  2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 المنتهية الثالثة أشهر 
 سمار   31في  

 2020 2021 حاتضايإ 
 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

      اإليرادات

  69,908   16,411  3 عقارات   إيرادات

  (121,141)  (42,267) 4 مالية  أوراقصافي الخسارة من استثمار في 

    -   25,420   رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 1,670     -  أخرى   إيرادات

  ────── ────── 

  (436)  (49,563)  

  ────── ────── 

    المصروفات 

  (26,401)   (37,702)     إداريةمصروفات 

  ────── ────── 

   (37,702)   (26,401)  

  ────── ────── 

  (75,964)  (38,138)  خسارة الفترة 

  ────── ────── 

     -     -  شاملة أخرى   إيرادات

  ────── ────── 

  (75,964)  (38,138)   الي الخسائر الشاملة للفترة م ج إ 

  ══════ ══════ 

    بـــ:الخاص  

  (74,753)  (37,741)  مساهمي الشركة األم 

  (1,211)  (397)  الحصص غير المسيطرة 

  ────── ────── 

  (75,964)  (38,138)  فترة إجمالي الخسائر الشاملة لل

  ══════ ══════ 
    

 ( فلس0.510)  فلس (0.258) 5 والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  األساسية خسارة السهم  

  ══════ ══════ 



Medhat Elsamman
Stamp



 ا التابعة وشركاته ع.ش.م.ك.دار الثريا العقارية ركة ش
 

 

 لية المكثفة المجمعة.ه المعلومات المالية المرحتشكل جزًءا من هذ 12إلى  1رفقة من ت المإن اإليضاحا
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 )غير مدقق(ية المرحلي المكثف المجمع بيان التغيرات في حقوق الملك

 2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

   بمساهمي الشركة األم  ص اخ ال  

 المجموع الفرعي  خسائر متراكمة  احتياطي اختياري  احتياطي إجباري  رأس المال  

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 الملكية 

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

        

 15,983,214 2,007 15,981,207 (402,483) 866,845 866,845 14,650,000 )مدققة(  2021يناير    1كما في  

 (38,138) (397) (37,741) (37,741)      -      -      - خسارة الفترة 

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

 (38,138) (397) (37,741) (37,741)      -      -      - جمالي الخسائر الشاملة للفترة إ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,945,076 1,610 15,943,466 (440,224) 866,845 866,845 14,650,000  2021مارس    31في  

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

        

 15,424,743 1,078 15,423,665 (960,025) 866,845 866,845 14,650,000 (ققة )مد   2020ير  ينا  1  كما في

 (75,964) (1,211) (74,753) (74,753)      -      -      - خسارة الفترة 

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

 (75,964) (1,211) (74,753) (74,753)      -      -      - للفترة   جمالي الخسائر الشاملة إ 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,348,779 (133) 15,348,912 (1,034,778) 866,845 866,845 14,650,000  2020مارس    31في  

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

 

 

 

 

 

 

 

  



 التابعة  اوشركاته ع.ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 

 ة المجمعة.المكثف ليةة المرحات الماليشكل جزًءا من هذه المعلومت 12إلى  1من لمرفقة إن اإليضاحات ا
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 دقق()غير م المرحلي المكثف المجمع التدفقات النقدية نابي

  2021 مارس 31ة في تهيلفترة المنل

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 مارس  31

 2020 2021 إيضاحات 
 دينار كويتي دينار كويتي  

    التشغيل   أنشطة 

 (75,964) (38,138)  سارة الفترة خ 

    لتدفقات النقدية: ا   ي صاف الفترة ب  ارة خس   تعديالت لمطابقة 

 74 41  هالك أثاث ومعدات است

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ل ائر القيمة العادلةخس

 153,701 29,301  4  او الخسائر األرباح

ن  محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة م (أرباحائر )خس

 (32,560) 12,966  4 سائرالخاو  األرباحخالل 

     - (25,420)   رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (1,298)  900   وظفين ص مكافأة نهاية الخدمة للم مخص
  ────── ────── 
  (20,350) 43,953 

    :رأس المال العامل التغيرات  

 714,679 126,050  مدفوعات مقدما وارصدة مدينة أخرى  

 1,340,282 (28,461)  مطلوبات أخرى 
  ────── ────── 

 2,098,914 77,239  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (701)     -  مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
  ────── ────── 

 2,098,213 77,239  التشغيل ة في التدفقات النقدية الناتجة من أنشطاص
  ────── ────── 

    رتثمااالس   أنشطة 

     - (92,933) 6 عقارات استثمارية  نفقات رأسمالية ل 

او   األرباح المحصل من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 الخسائر 

 

839,257 (279,107) 
  ────── ────── 

  االستثمار   أنشطة   المستخدمة في صافي التدفقات النقدية  
746,324  (279,107 ) 

  ────── ────── 

 1,819,106 823,563   لدى البنوك والنقد   األرصدةالزيادة في    في صا

 569,542 145,431   يناير   1كما في  نوك والنقد  لدى الب  األرصدة 
  ────── ────── 

 2,388,648 968,994  مارس   31لدى البنوك والنقد كما في   األرصدة 
  ══════ ══════ 

 

 

 



 وشركاتها التابعة ع. ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في فترة المنتهية لما في ولك
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   الشركةمعلومات حول  1.1
 

( "شركة األمال") ش.م.ك.ع.دار الثريا العقارية لشركة  المجمعة المكثفة ليةمرحلاالمالية ومات المعل إصدارصريح بتلا تم
ً  2021 مارس 31المنتهية في  أشهر لفترة الثالثة ("المجموعة" بـيشار إليها مًعا ) التابعة وشركاتها قرار مجلس ل وفقا

 .2021 مايو 11 بتاريخ شركة األملاإدارة 
 

ية السنوة العمومية الجمعي اجتماع خالل 2020ديسمبر  31ة المنتهية في للسنعة ة للمجموة المجمعانات المالياعتماد البي تم
 من قبل الشركة األم.  أرباحتوزيعات  أيعن   اإلعالن يتملم  .2021 أبريل 14 المنعقد في نمساهميلل
 

ً في بورصة  أسهمفي دولة الكويت ومقرها  قعويها يستأستم  مة اعهي شركة مساهمة  شركة األمإن ال ها متداولة علنا
  كويت.لا
 

  وعنوانها البريدي المسجل ص.ب. الصالحية،  - شارع فهد السالم -السالم األم في برج يقع المركز الرئيسي للشركة 
 .دولة الكويت -13014، الصفاة 1376

 

ل في االستثمارات المالية والعقارية وفقا للتفاصيل عموت ت،دولة الكويالمجموعة نشاطها بصورة رئيسية في تمارس 
ية الرئيس األنشطةتم عرض . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة لية المجمعة السنوية ت الماالبياناالمبينة في 

   .11جموعة في االيضاح رقم للم
 

ً طبق ة،لسمحمية اة اإلسالم الشريعوفقاً ألحكانشطة األتتم جميع    .شركة األمة الشرعية للتعتمده هيئة الفتوى والرقاب امل ا
 

 (. )"الشركة األم الكبرى" لمدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.اة الشركة األم هي شركة تابعة لشركإن 
 

 المجموعة ت حول ومامعل 1.2
 

 : الشركات التابعة التالية للمجموعة  المجمعةالمالية  البياناتتتضمن 
 

 %  ة يملك ال حصة     

  دققة()م     

 التأسيس  بلد   الرئيسية  األنشطة  سم  اال
مارس   31

2021 
ديسمبر   31

2020 
مارس    31

2020 

 ذ.م.م. للتجارة العامة والمقاوالت شركة الثريا ستار
تجارة عامة 

 ت الكوي ومقاوالت
100% 100% 100% 

 ت كويلا عقارات   ( مقفلة ).  ك ش.م. شركة مباني الكويت العقارية  

 

99% 
 

99% 
 

99% 

 %100 %100 %100 ت الكوي عقارات  ذ.م.م.دار الذهبي العقارية  شركة الم 

 
 المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في و أساس اإلعداد -2

 

 عداد أساس اإل 2.1
ً لمعيار المحاسبة اوعة للمجمة مجمعة الية المكثفالمرحلمالية تم إعداد المعلومات ال  ةليماال ريراتق"ال 34لدولي وفقا

 .  "ةرحليالم
 

في   اإلدارة . تأخذمبدأ االستمرارية أساسالتشغيل على في  مواصلة أساسالمعلومات المالية على  بإعدادالمجموعة قامت 

أحكام   اإلدارة تاالفتراض. وقد اتخذي التي قد تثير شكا جوهريا حول هذا ها عدم وجود عوامل عدم التأكد الماداعتبار

 12قريب لمدة ال تقل عن تقبل الالموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المس لديهاموعة مجالأن ول معق جود توقعبو

  خ نهاية فترة المعلومات المالية. تاريشهر من 
 

البيانات المالية   فيكافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة جمعة ال تتضمن المرحلية المكثفة المة ات المالين المعلومإ

مبر ديس 31في  هيةللسنة المنت عةمواالطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمج يجبة وويسنالعة المجم

2020.  
 

بعض  إدراج . تم إعادةكثفة المجمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقةية المالمرحلالمالية تتضمن المعلومات 

كية التصنيف على حقوق المل إلعادةتأثير  أيد . وال يوجللفترة الحاليةرض مع الع توافقبحيث تلفترة السابقة ل الغلمبا

 . المسجلة سابقاو المنتهية بذلك التاريخ وخسارة الفترة
 



 وشركاتها التابعة ع. ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في فترة المنتهية لما في ولك
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 )تتمة(  المحاسبية للمجموعةالسياسات التغيرات في و أساس اإلعداد -2
 

   مجموعةبل المطبقة من ق ال تتعديالالو تايرتفسالجديدة والر معاييال 2.2

إعداد  في  المتبعةالمالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  المعلوماتداد إعفي  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

راً ابعتا يدةالجد لمعاييرايق تطب، باستثناء 2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف للمجموعة السنوية مجمعةالبيانات المالية ال

  ه ولكنه لم يسر بعد.إصدارتعديل تم أو  فسيرت أو وعة بالتطبيق المبكر ألي معيارجملمتقم ا. لم 2021يناير  1من 
 

المالية المرحلية  ولكن ليس لها تأثير على المعلومات  2021 لتفسيرات ألول مرة في عامتسري العديد من التعديالت وا

 مجموعة.لعة لالمكثفة المجم
 

، 7 المعيار الدولي للتقارير الماليةو، 39ر المحاسبة الدولي اعي، وم9ة اليالم قاريرلدولي للتاى المعيار ت علالديتع

)المرحلة  الفائدةلمعدالت المعياري  اإلصالح -16 لماليةالمعيار الدولي للتقارير ا، و4 المعيار الدولي للتقارير الماليةو
2)  

المعروض  الفائدةالمجمعة عندما يتم استبدال معدل  ةالماليانات لى البيات عالتأثيرع امل معتت مؤقتة اتءفاإعت تقدم التعديال

 تقريبا من المخاطر: البديل الخالي الفائدة دل معبين البنوك ب
 

 التية: يتضمن التعديل المبررات العملية ا
 

  الح اإلصية عمل لمباشرة خالالمطلوبة  يةدقنالت التدفقاي ات فالتغيرأو  التعاقديةرات التغيالذي يتطلب المبرر العملي  

 بالسوق. الفائدة سعر المتغير بما يعادل الحركة في عر الفائدة ي سبحيث يتم التعامل معها كتغييرات ف

 القة التحوط. توثيق دون وقف عتصنيفات والبور لتغطية الاطار اصالح ايالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

  خالية  لا األداةفصلة عندما يتم تصنيف نصورة محددة بمات الالمتطلب استيفاء رورةمن ضات للشرك مؤقت فاءعإتقديم

 المخاطر كبند تحوط المخاطر.  تقريبا من
 

استخدام  مجموعة مجموعة. وتنوي الثفة المجمعة للحلية المكالمعلومات المالية المركن لها تأثير على عديالت لم يهذه التإن 

 . لمفعولاارية تصبح سا دمتقبلية عنسمات فتر يات فيلعملات االمبرر
 

  العقاراتمن ادات يراإل -3

 

 ة أشهر المنتهية فيالثالث

 مارس  31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 72,530 47,815 تأجير من عقارات استثمارية   إيرادات 

 (2,622) (31,404) مصروفات عقارية  

 

────── ────── 

 16,411  69,908 
 ══════ ══════ 

 

 ة وراق ماليأفي استثمارات  منر لخسائافي اص -4

 

 يأشهر المنتهية فثة الثال

 مارس  31

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي

   

 (153,701) (29,301) الخسائر  و ا  األرباح من خالل العادلة  درجة بالقيمة جودات مالية م القيمة العادلة لمو  خسائر 

  األربــاح خــالل   ن مــ رجة بالقيمة العادلة د م مالية دات و ج مو من بيع  ( المحقق ح الرب )  ة سار الخ 

 32,560  (12,966) او الخسائر 

 ────── ────── 
 (42,267) (121,141) 

 ══════ ══════ 
 



 وشركاتها التابعة ع. ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في فترة المنتهية لما في ولك
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 السهم  يةربح -5
 

وسط على المت ينلعاديا مشركة األمي الساهبم الفترة الخاص (رةخساربح ) اب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمةاحتسيتم 

 نمساهميبال ةلخاصا خسارةالبقسمة المخففة  سهمخالل الفترة. ويتم احتساب ربحية األ ةدية القائمالعا سهمعدد األلمرجح لا

 سهم ألد العدوسط المرجح المتئدا العادية القائمة خالل الفترة زا سهمد األعلى المتوسط المرجح لعد شركة األملل نالعاديي

عدم وجود   خذا في االعتبارآ عادية. أسهمإلى  محتملةففة اللعادية المخا سهمألل كافة اويها لتحإصدارسيتم ة التي العادي

  متماثلة.ساسية والمخففة ألاسهم ال ربحية ن ئمة، فإوات مخففة قاأد
 

 

 هية فيشهر المنتالثالثة أ

 مارس  31
 

 
2021 2020 

 
  

 (74,753) (37,741) ي( )دينار كويت األمشركة ال اهميبمس ةاصالخ الفترة ارةسخ

 ══════ ══════ 

 146,500,000 146,500,000 (* أسهمترة )الل الفالقائمة خ العادية سهمألاط المرجح لعدد وسمتال

 ══════ ══════ 

 (0.510)  (0.258) )فلس( والمخففة  يةاألساسالسهم  ربحية

 ══════ ══════ 
 

  الخزينة خالل الفترة. أسهمللتغيرات في  مرجحثير المتوسط العتبار تأفي اال سهمعدد األلمرجح لوسط امتلذ ايأخ * 
 

ريح وتاريخ التص المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة عادية بين تاريخ  أسهمتتضمن  أية معامالت إجراءلم يتم 

  سهم.ربحية ال إدراجادة تطلب إعما قد يممعة مجلة المرحلية المكثفا ات الماليةعلومالم هذه إصدارب
 

 عقارات استثمارية -6
  ة(ق دق )م   

 

 مارس 31
 2021 

 يدينار كويت

 ديسمبر 31
 2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

 3,885,000 3,885,000 9,700,000  يرينا 1كما في 

     - 11,541,900     - 1 إضافات

     - 212,665 92,933 2 رأسمالية لعقار مملوكنفقات 

     - (6,381,900)     -  بيعاتم

     - 442,335     - 3تثمارية تقييم من عقارات اس أرباح
 ────── ────── ────── 

 3,885,000 9,700,000 9,792,933  الفترة / السنةفي نهاية 

 ══════ ══════ ══════ 
 

دينار  شيءعقارات قيد التطوير بمبلغ ال شراء وعة بلمجم، قامت ا2021مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  1

 دينار كويتي(.  شيء: ال 2020مارس  31دينار كويتي، و  11,541,900: 2020ديسمبر  31كويتي )
 

ر العقارات قيد التطويبعض الية تتعلق بتكبدت المجموعة نفقات رأسم، 2021مارس  31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  2

 دينار كويتي(.  شيء: ال 2020مارس  31دينار كويتي، و  212,665: 2020ديسمبر  31كويتي )ينار د 92,933بمبلغ 
 

ن ممن من قبل اثنين من خبراء التقييم المستقلي 2020ديسمبر  31رات االستثمارية في تم إجراء عمليات تقييم العقا 3

الخبرة في مواقع وأنواع العقارات الى  إلضافةبام، تقييال بأعماللة ات الصيتسمون بالمؤهالت المهنية المعترف بها وذ

من خالل الجمع بين طريقة رسملة تقييمين من بين ال األقلمقابل القيمة االستثمارية التي يتم تقييمها. تم تحديد القيمة العادلة 

قارات االستثمارية ة العمحفظتقييم يتم . وطريقة المقارنة بالسوق اخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار اإليرادات

خالل فترة المعلومات المالية المرحلية   ظروف جوهرية أيأنه لم تنشأ  اإلدارةسنوي حيث تعتقد  أساسللمجموعة على 

 والتي قد يكون لها تأثير مادي على القيمة العادلة.  

 

 



 وشركاتها التابعة ع. ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
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 مة()تت عقارات استثمارية -6
 

  يلي:لمجموعة مما تتكون محفظة العقار االستثماري ل
  ة(ق دق )م   

 

 سمار 31
 2021 

 يدينار كويت

 سمبردي 31
 2020   

 كويتيدينار 

 مارس  31
 2020 

 دينار كويتي
    

  9,700,000 9,792,933 التطوير عقارات قيد 

 3,885,000     -     - عقارات مطورة 

 ────── ────── ────── 

 9,792,933 9,700,000 3,885,000 

 ══════ ══════ ══════ 
 

 (.  11 إيضاحمن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ) 2نيف عقاراتها االستثمارية ضمن المستوى عة بتصموتقوم المج
 

 مدفوعات مقدما وارصدة مدينة أخرى  -7

  ة()مدقق   

 

 مارس 31
 2021 

 دينار كويتي

 ديسمبر 31
 2020   

 دينار كويتي

 مارس  31
 2020 

 تيدينار كوي
    

 110,741 120,051 11,621 ون جاريتنون مدي

 2,460,000 6,381,900 6,381,900 مستحقات من بيع عقارات استثمارية 

 6,720,000      -      - مستحقات من بيع شركة تابعة 

 20,757 2,508 8,783 مصروفات مدفوعة مقدما 

 480,000 168,080 168,080 مدفوعة لشراء عقارات استثمارية قدما دفعات م

 92,822      - 12,484 ستحقة جارات ماي

 500      -      - مدينو موظفين 

 36,290 35,190 28,440 ودائع مستردة 

      - 4,689 480 ارصدة مدينة أخرى  
 ────── ────── ────── 
 6,611,788 6,712,418 9,921,110 
 ══════ ══════ ══════ 
 

  التزامات -8
 

  اليةأسملتزامات را

 : 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 1,806,568 لرأسمالية المستقبلية بمبلغفات االمصروتتعلق بت المجموعة التزاما لدى

 طوير. قيد التعقارات وإنشاء دينار كويتي( تتعلق بشراء  2,112,166 :2020مارس  31دينار كويتي، و 1,899,501
 

 عالقة  طراف ذاتإفصاحات األ -9
 

  اإلدارة مجلس  وأعضاءة والمساهمين الرئيسيين الزميل لشركات)ا رافاألطلتي تتم مع بعض الت ااممعتلك التمثل 

ا او يمارسون كات التي يمثلون المالكين الرئيسيين لهعائالتهم المقربين والشر وأعضاءالتنفيذيين للمجموعة  والموظفين

ياسات تسعير وافقة على سميتم ال عمل المعتاد.اق الي سيموعة فا المجالتي تبرمهطرة او التأثير الملموس( عليها السي

 . ةعالمجموعامالت من قبل إدارة وط هذه الموشر
 

ديسمبر  31و 2021مارس  31القائمة لدى أطراف ذات عالقة كما في  األرصدةغ مبليعرض الجدول التالي إجمالي 

 : 2020مارس  31و 2020

 

 الشركة األم 
 الكبرى

 مارس 31
2021 

 ققة()مد
 ر ديسمب 31

2020 
 مارس  31

2020 

 
 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد

 :المرحلي المكثف المجمع ن المركز الماليابي
    

 1,305,551 1,470,956 1,370,211 1,370,211 مطلوبات أخرى 

 



 وشركاتها التابعة ع. ش.م.ك.دار الثريا العقارية شركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( لمكثفةلمالية المرحلية ا ت اإيضاحات حول المعلوما
 2021 مارس 31في فترة المنتهية لما في ولك
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 )تتمة(عالقة  طراف ذاتإفصاحات األ -9
 

  العليا اإلدارةمعامالت مع موظفي 

ة تخطيط لون مسؤوليويات ويتعون بالصالحمتيتإلدارة العليا مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا الذين ا ظفول مويشم

ا كما موظفي اإلدارة العليالقائمة لدى دة واالرصاإلجمالية للمعامالت كانت القيمة  ومراقبتها.وعة وتوجيهها المجمأنشطة 

 يلي:
القائمة كما في   دة رص األ   ي ة المنتهية ف قيمة المعامالت للفتر   

 

 مارس    31

2021   

 مارس    31

2020  

 ارس  م   31

2021   

 )مدققة( 
 ديسمبر   31

  2020   

 مارس   31

2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   ر كويتي  دينا  
       

 8,625 7,005 8,559  4,673 8,473 ألجل رواتب ومزايا أخرى قصيرة ا

 3,190 4,870 5,420  716 1,285 الخدمة للموظفين  هايةنفأة مكا
 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 9,758 5,389  13,979 11,875 11,815 
 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

للسنة   ارةاإلد مجلس عضاءأكافأة إصدار معلى عدم  2021فبراير  23لمنعقد بتاريخ في اجتماعه ا اإلدارةمجلس  أوصى

لمنعقدة العمومية السنوية اجتماع الجمعية في ا المساهمينل هذه التوصية من قباعتماد . تم 2020ديسمبر  31في  المنتهية

 . 2021أبريل  14بتاريخ 
 

 اعات  القطمعلومات  -10
 

ضمن هذه  ئيسيةالرت خدماالطة ونشاأل إن .ات أعمال رئيسيةقطاع أربعإلى  جموعةالم يميتم تنظألغراض اإلدارة، 
 لي: كما ي هياعات القط

 

 لعقاراتفي اواالستثمار لعقارات ا أسعاروزيادة بيع الشراء وال :العقارات.  

 المالية واألوراقالزميلة  الشركات التابعة والشركاتي االستثمار ف :االستثمار . 

 القطاعات أعاله.  ضمنة  موزعوالة درجالم غيرت والمصروفا االيراداتوالمطلوبات و جوداتالمو :أخرى 
 

  2021مارس    31 

 المجموع  أخرى  استثمار  عقارات  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

  17,534,331   1,018,934   160,000   16,355,397  الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  1,589,255   1,589,255      -     - المطلوبات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 (436) 25,420  (42,267) 16,411 )الخسائر(  /  اإليرادات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (38,138)  (12,282)  (42,267)  16,411  القطاع   نتائج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 92,933     -     - 92,933 مصروفات رأسمالية 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   2020مارس    31 

 المجموع  أخرى  استثمار  عقارات  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 16,841,197  2,557,803  7,365,572  6,917,822  الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,492,418   1,492,418      -     - ت وبا المطل 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 (49,563)  1,670  (121,141) 69,908   )الخسائر(  /  اإليرادات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (75,964)  (24,731) (121,141) 69,908  القطاع   نتائج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(اعات قطالات معلوم -10
 

 )مدققة(  2020سمبر  دي  31كما في   

 المجموع  أخرى  استثمار  عقارات  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

 17,600,030  308,526  1,041,524  16,249,980  الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,616,816 1,616,816     -     - ت المطلوبا 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 المالية  لألدوات مة العادلةالقيقياس  -11
 

في  المشاركينمنظمة بين  ملةامع ما فيقل التزام المدفوع لنالمبلغ المستلم من بيع أصل ما أو  هيالقيمة العادلة إن 

لتزام في إحدى  اال لحدوث معاملة بيع األصل أو نق فتراض ا إلىلة لعادا مةقياس القي القياس. يستند اريخوق في تالس

 الحاالت التالية: 
 

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 

  سييلرئالسوق اغياب لة في حا، السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزامفي. 
 

 مة.الءر مكثق األأو السوسي السوق الرئيالوصول إلى  المجموعةيجب أن يكون بإمكان 
 

كن للمشاركين في السوق استخدامها عند تزام باستخدام االفتراضات التي من المملالاقياس القيمة العادلة لألصل أو  يتم

 . االقتصادية المثلىلحهم امصقيق حتن لفي السوق سيعملوتسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين 
 

ادية من خالل استخدام  تصقا مزايافي السوق على إنتاج  شاركالم ةقدرلي لمار اغي للألص لة عادس القيمة اليراعي قيا

ى  لى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلاألصل بأع

 ه. وأفضل مستوى ل
 

ة، مع اس القيمة العادلة لقيات كافيات ومعلومنر لها بياوفتيالتي مالئمة للظروف و أساليب تقييم المجموعةم تستخد

 . ة الجوهريةظلحولمدخالت غير المتحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام ا
 

ن  م ضالمجمعة البيانات المالية اح عنها في أو اإلفصة عادلا الس قيمتهيتم قيات والمطلوبات التي تصنف كافة الموجودا

والذي يمثل أهمية لقياس القيمة أقل مستوى من المدخالت ين كما يلي، استناداً إلى والمب ادلة،قيمة العلهرمي للالجدول ا

 ادلة ككل: الع
 

 ؛المطابقةلوبات أو المطدات في األسواق النشطة للموجو األسعار المعلنة )غير المعدلة( 1 توىالمس 

  س القيمة العادلة ملحوًظا بشكل قيال الجوهرية لمدخالتمستوى من ا لأق أساليب تقييم يكون فيها 2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و

  دلة ملحوًظا.قياس القيمة العال الجوهريةخالت دالما أقل مستوى من أساليب تقييم ال يكون فيه 3المستوى 
 

  ا إذ ما  موعةمجال دمتكرر، تحدعلى أساس  المجمعةالبيانات المالية ضمن  مسجلةلت اوباجودات والمطلبالنسبة للمو

ف )استناداً إلى أقل مستوى من ييم التصنيق إعادة تقعن طري ميرهت بين مستويات الجدول اليالت قد حدثالتحوت نكا

 .مجمعةمالية  اناتيبكل فترة المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

 المعلومات المالية السابقة. رة فتة بمقارنمة العادلة قياس القي ق وأليات التقييم المستخدمة لغرضطرلم تتغير 
 

 طرق التقييم واالفتراضات

 دير القيمة العادلة:  الطرق واالفتراضات المستخدمة لتقما يلي في
 

 رة االستثمارات في أسهم مسع
ن أي  وجودات مماثلة دوسوق نشط لمالمعلنة في  األسعارالمالية المتداولة علنا على  لألوراقيستند قياس القيمة العادلة 

ة من الجدول الهرمي لقياس القيم 1تعديالت. تقوم المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 

 العادلة.  
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 2021 مارس 31في فترة المنتهية لما في ولك
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 )تتمة(المالية  لألدوات مة العادلةالقيقياس  -11
 

 )تتمة( طرق التقييم واالفتراضات
 

 ة األخرىالموجودات والمطلوبات المالي
جودات والمطلوبات المالية األخرى ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية في تاريخ المعلومات للمو ن القيمة العادلةإ

في حالة وجود حركة في   عيرها مباشرةات استحقاق قصيرة االجل أو يعاد تسذات فتر األدواتالمالية حيث أن أغلب هذه 

 معدالت الربح السوقية. 
 

 19-كوفيد أثير فيروست 12
 

 األنشطة وف االعمال توقإلى  مختلف المناطق الجغرافية حول العالم ما يؤديعبر  19-حة كوفيدئار جاانتش مريست

عدد  عالم ول الات المالية والنقدية حالهيئ أطلقتلمية. وقد القتصادية العااتيقن حول البيئة ويثير عوامل عدم الاالقتصادية 

 حة.  جائلل دةالشدي ةلبيالس التبعاتلتفادي فة المكث اتءجرااإلمن 
 

ة وغير للموجودات الماليعلى المبالغ المسجلة  قتصادية الحاليةت االذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلباأخ

تمر تسومع ذلك . متوافرةعلومات الملحوظة ال في ضوء الم لإلدارةل تقييم مجموعة. إن المبالغ المسجلة تمثل أفضلالمالية ل 

على البيئة  ويخضع التأثيرتلك التقلبات السوقية. إلى  لدفترية للموجوداتا لقيمةاتستمر حساسية كما  السوقي ت فالتقلبا

 تظمة.نأثيرات ذات الصلة بصفة مالتتقييم مركزها و إعادة تواصل المجموعة  وبناءا عليه،ام، لألحكاالقتصادية المتقلبة 




