
















































 شركة أجيال العقارية الترفيھية ش.م.ك.ع. وشركتھا التابعة
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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  (تتمة) عقارات استثمارية       4
  تحليل الحساسية 

  المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية.  األكثر جوھرية يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات
  

 التغيرات في افتراضات التقييم 
 التأثير على ربح السنة

2016 2015  
 دينار كويتي دينار كويتي 

 245,842 229,752%1 ± متوسط اإليجار 
 210,706 190,261 نقطة أساسية 50 ± معدل العائد 

 36,194 39,841 %1 ±معدل األماكن الشاغرة
  

  زميلة   شركاتاستثمار في        5
    

  في الشركات الزميلة:  لدى المجموعة االستثمار التالي  
  

 بلد التأسيس اسم الشركة
 حصة الملكية الفعلية

 2015 2016 األنشطة الرئيسية
     

 أنشطة عقارية %35.53 %35.53 الكويت  (مقفلة) .شركة الحمراء العقارية ش.م.ك

  )("المدار" .شركة المدار الذھبية ذ.م.م
المملكة العربية 

 أنشطة عقارية  - %24 السعودية 
  

  زميلة خالل السنة ھي كما يلي:ال اتشركالفي  اتلالستثمار المدرجة بالدفاترإن الحركة في القيمة 
  

2016  
 دينار كويتي

2015  
  دينار كويتي

  
 52,423,883 54,257,785 يناير 1كما في 

 1,833,902 2,027,266  الحصة في النتائج
    - 5,633,694 )6المحول إلى استثمار في شركات زميلة * (إيضاح

──────── ──────── 
 54,257,785 61,918,745 ديسمبر 31كما في 

════════ ════════ 
  

دينار كويتي يمثل دفعة  5,918,008مبلغ  ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف2016ديسمبر  31خالل السنة المنتھية في * 
حيث استثمار في شركة المدار الذھبية ("المدار")، وھي شركة مؤسسة في المملكة العربية السعودية  مقدما مسددة لحيازة

القانونية لشركة المدار خالل السنة الحالية، وتمارس المجموعة حالياً تأثيراً ملموساً على تم االنتھاء من اإلجراءات 
تم  تم سابقا تصنيف ھذا المبلغ ضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع. وحيث إنه عمليات الشركة وعملية صنع القرار.

بالتالي قامت المجموعة بتسجيل خسارة دينار كويتي،  5,633,694ة بمبلغ تحديد القيمة العادلة لالستثمار في تاريخ الحياز
  دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.  284,314انخفاض القيمة بمبلغ 

  

  زميلة: شركاتاستثمار المجموعة في  عن موجزةيوضح الجدول التالي معلومات مالية 
    

المدار2 شركة
  06الذھبية ذ.م.م
  دينار كويتي

شركة الحمراء  1
 .العقارية ش.م.ك

  6 (مقفلة)
  دينار كويتي

2016  
 دينار كويتي

2015  
 دينار كويتي

   الزميلة:للشركاتبيان المركز المالي 
 265,916,154 299,333,572 32,614,185266,719,387موجودات غير متداولة

 4,494,166 4,112,548 281,2793,831,269 موجودات متداولة
 (104,736,675) (109,670,043) (101,454,663)(8,215,380)مطلوبات غير متداولة

 (12,963,864) (11,886,784) (10,680,426)(1,206,358)  مطلوبات متداولة
 ──────────────── ──────── ──────── 

 152,709,781 181,889,293 23,473,726158,415,567  حقوق الملكية
 ════════════════ ════════ ════════ 

   %35.53%24 الزميلة:اتإيرادات ونتائج الشرك
 ──────────────── ──────── ──────── 
 5,633,69456,285,051 61,918,745  54,257,785 
 ════════════════ ════════ ════════ 

  14,466,909  16,309,033 16,309,033     -  اإليرادات
 ════════════════ ════════ ════════ 

 5,121,560  5,705,786  5,705,786      -  النتائج
 ════════════════ ════════ ════════ 
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