
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية  

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة   المعلومات

 )غير مدققة( 

   2021 يونيو 30



 

 

 

 

 

 

 مراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتقرير ال

 نمساهميالإلى حضرات السادة 

  ع.شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.
 

 مقدمة
"(  األم  ركةلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. )"الش

إليها  ا  تهاكروش )يشار  في  معًاالتابعة  كما  "المجموعة"(  الشامل والدالخسائر    أواألرباح    يوبيان  2021  يونيو  30  بـ    خل 

المكث بهالمرحليين  المتعلقين  المجمعين  وال  تيلفتر   فين  أشهالثالثة  المنته ستة  بر  التاريخ ذيتين  حقوق  وبياني    لك  في  التغيرات 

النالملكية وال المجمعينمكثالن  ييحلالمر  يةدقتدفقات  التاريخ.    ستةاللفترة    المتعلقين به  فين  المنتهية بذلك  الشركة  أشهر  إدارة  إن 

لمعيار المحاسبة الدولي  المعلوإعداد  ؤولة عن  سملاألم هي ا التقرير   :34مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً 
 ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.عللم ل انتع جرام ةجيتسؤوليتنا هي التعبير عن ن. إن مالمالي المرحلي

 

  نطاق المراجعة

للمعي المالية المرحلية المنفذة من قبل  "  2410الدولي    ارلقد قمنا بمراجعتنا وفقاً   مستقل ال  مراقب الحساباتمراجعة المعلومات 
في توجيه االستفسارات بصفة المجمعة  المكثفة  ة  يلحرلما  المالية  ثل مراجعة المعلوماتتم ت.  ةاجعمرلاالمتعلق بمهام    "للمجموعة

الم  رئيسية المالية والمسؤوإلى الموظفين  التحليلية واإلجراءات األسبية وتطب حالين عن األمور  خرى للمراجعة.  يق اإلجراءات 

ً فم ويت  يالتدقيق الذنطاق  من  بشكل كبير  إن نطاق المراجعة أقل   ل على الحصوال يمكننا    هنإف  لدولية وعليه،لمعايير التدقيق ا  قا

 تعلق بالتدقيق.  نبدي رأياً ي ي فإننا الالور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتتأكيد بأننا على علم بكافة األم
 

  النتيجة

م يتم المرفقة ل  ةعمجمللية المكثفة ابأن المعلومات المالية المرح  فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد  جعتنا،مرا  إلى  استناداً 

 .34ادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  إعد
 

 19-ية وتأثير فيروس كوفيد ستمرارلق بمبدأ االي المتعادلمكد ا عدم التأ
المكثفة المجمعة والذي يبين أن المجموعة تكبدحول ا  2نلفت االنتباه إلى إيضاح   المالية المرحلية  خسائر  ي  فاصت  لمعلومات 

  يونيو   30 أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال  كويتي(  ردينا  6,502,694:  2020يونيو    30)  دينار كويتي  14,325,427  لغبمب

في  2021 ا  وكما  ل  ،اريخلتذلك  المجموعة  كما    ونديمخاطر  تعرضت  للمجموعة  جوهرية  المتداولة  المطلوبات  تجاوزت 

المتداولة بمبلغ   : 2020يونيو    30دينار كويتي و  20,598,890:  2020ديسمبر    31)  نار كويتييد  31,144,527موجوداتها 

إلى  باإل .  (كويتي  ردينا  8,414,226 أعالهضافة  الم  بلغت   ،المذكور  للمجموعة  الخسائر  المافي  تراكمة  المعلومات  لية تاريخ 

المجمعة المكثفة  : 2020يونيو    30كويتي و  اردين  33,602,151:  2020ديسمبر    31)  كويتي  اريند  20,585,625  المرحلية 

 . (كويتي ردينا 12,787,798
 

ال   بدرجة كبيرة  التأثيرإلى    19-كوفيد  جائحة  تأد  إلى ذلك،فة  ضاباإل العالم.  ضيعلى قطاع  وأدت قيود السفر افة على مستوى 

  مما في معدالت اإلشغال    يجوهرل فيها المجموعة إلى انخفاض  متعبل الدول التي  من ق  المطبقةحدود الدول    نيب ت  النتقاالوا

المالر على األداأث للمجموعة.  ات  والتدفقي  ء  إالنقدية  الظروف باإلضافة  أو  المبينة  األمور األ  لى تشير هذه األحداث  في  خرى 

قد يثير شكاً جوهرياً حول قدرة   ماديعدم تأكد  وجود  إلى  لمكثفة المجمعة  ة المرحلية اليامحول المعلومات ال  14و  2  يإيضاح

 رية.راتمعلى أساس مبدأ االس مالهاعأ ة مواصلعلى عة موالمج
 

 دلة فيما يتعلق بهذا األمر.نتيجتنا غير مع إن
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 ةمرحلية المكثفة المجمعة اليالمعلومات المالول جعة حقرير المرات

 نمساهميالسادة ات الى حضرإل

 )تتمة( ع.لعقارية ش.م.ك.شركة منشآت للمشاريع ا
 

 ونية والرقابية األخرى  القانت االمتطلبول ح  تقرير

إلى مراجعتنا،  وك،  فة إلى ذلضاباإل المعلومات  استناداً  الدفاتر جمعة متفقة مع ما هو وارد في  الم  المكثفةة المرحلية  المالي فإن 

  ات رقم الشركن  وانقلمخالفات    ةنا، لم يرد إلى علمنا وجود أيلمنا واعتقاده عليحسبما وصل إنبين أيًضا،  لشركة األم.  المحاسبية ل

  ، كة األمللشرألساسي  س والنظام ا، أو لعقد التأسيهايالت الالحقة لوالتعد  فيذيةوالئحته التنوالتعديالت الالحقة له    2016سنة  ل  1

لهما الالحقة  فترة    ،والتعديالت  المنتهية في  ستةالخالل  تأثيرعلى وج  2021  يونيو  30 أشهر  له  قد يكون  ً مادي  اً ه  لى نشاط ع  ا

 المالي.  و مركزهاألم أا كةلشرا
 

أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه ع   7كام القانون رقم  ألح  مخالفات، لم يرد إلى علمنا وجود أية  لمنا واعتقادنانبين أيضاً 

  د ق   وجه   ىعل  2021  يونيو  30 أشهر المنتهية في  ة سته خالل فترة الئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة بفي شأن هي  2010لسنة  

 أو مركزها المالي. األم راً مادياً على نشاط الشركةه تأثيكون لي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2021أغسطس  12

 الكويت 

  
 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 

 .ة المجمعةالمرحلية المكثف المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   أو الخسائر رباحبيان األ

  2021  يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو  30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

       

 2,179,156 1,482,336  - 702,911 4 إيرادات التشغيل 

 (3,139,653) (2,739,993)  (995,792) (1,390,487) 4 تكاليف التشغيل  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (960,497) (1,257,657)  (995,792) (687,576)  صافي النتائج من عمليات الفندق

       

 147,354 160,537  31,077 57,696  أتعاب إدارة

 107,055 308,503  (1,258) 273,494  صافي اإليرادات من صكوك 

 - 40,073  - 8,900  حاجة إليهاانتفت ال رد مخصصات

صافي اإليرادات )الخسائر( من  

 (641,499) 499,064  (522,405) 248,577 6 عقارات استثمارية   

 7,627 2,764  1,613 1,518  إيرادات تمويل 

 197,243 -  - -  إيرادات توزيعات أرباح 

 95,733 128,009  14,634 107,317  إيرادات أخرى 

 - 188  - 188  بيع موجودات ثابتة من ربح

خسائر غير محققة من موجودات 

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 (815,606) (196,435)  (553,224) (85,670)  أو الخسائر  رباحخالل األ

 - (9,551,847)  - (9,551,847) 11 مخصص دعوى قضائية 

 (1,758,502) (1,388,097)  (1,656,701) (578,370) 7 شركات زميلةحصة في نتائج 

 (1,336,101) (573,635)  (476,590) (282,985)  مصروفات عمومية وإدارية

 (75,385) (42,122)  (39,262) (22,359)  استهالك  مصروف 

 (159,650) (31,440)  (159,650) (15,656)  تخفيض مخزون 

لدائني تمويل  تكاليف تمويل 

 (1,324,144) (728,739)  (648,734) (363,413)  إسالمي

 (445,936) (432,926)  (222,970) (216,207)  تكاليف تمويل اللتزامات تأجير 

 651,072 (196,552)  (124,050) (125,642)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 (166,847) (1,013,796)  (166,847) (460,272)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (6,478,083) (14,274,108)  (5,520,159) (11,692,307)  الخسارة قبل الضرائب

 (14,611) (51,319)  (11,933) (5,870)  ضرائب خارجية

 (10,000) -  (10,000) -  اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (6,502,694) (14,325,427)  (5,542,092) (11,698,177)  خسارة الفترة 

 
 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       بـ:  ةالخاص

 (5,859,875) (11,322,636)  (4,906,326) (9,149,783)  مساهمي الشركة األم  

 (642,819) (3,002,791)  (635,766) (2,548,394)  الحصص غير المسيطرة  
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (6,502,694) (14,325,427)  (5,542,092) (11,698,177)  خسارة الفترة 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

األساسية والمخففة خسارة السهم 

 5 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 فلس   (28)

 

  فلس   (15)

 

 فلس   (35)

 

 فلس   (18)

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 

 .ة المجمعةالمرحلية المكثف المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو  30

 
2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

      

 (6,502,694) (14,325,427)  (5,542,092) (11,698,177) الفترة خسارة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

      إيرادات )خسائر( شاملة أخرى 

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها  
      أو الخسائر في فترات الحقة:  رباحإلى األ

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل 

 (202,541) 188,490  23,393 132,717 بية عمليات أجن

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

صافي إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يتم  

أو الخسائر في فترات   رباحإعادة تصنيفها إلى األ

 (202,541) 188,490  23,393 132,717 الحقة

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

ى لن يتم إعادة  ة أخرشامل ( إيرادات خسائر)
      أو الخسائر في فترات الحقة:  رباحتصنيفها إلى األ

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 (78,535) (20,063)  8,496 (20,063) األخرى  

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

شاملة أخرى لن يتم   ( إيراداترخسائ)صافي 

أو الخسائر في فترات   رباحإعادة تصنيفها إلى األ

 (78,535) (20,063)  8,496 (20,063) الحقة

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (281,076) 168,427  31,889 112,654 إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة  

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (6,783,770) (14,157,000)  (5,510,203) (11,585,523) إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 (6,094,661) (11,221,480)  (4,882,651) (9,080,999) مساهمي الشركة األم 

 (689,109) (2,935,520)  (627,552) (2,504,524) الحصص غير المسيطرة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
(11,585,523) (5,510,203)  (14,157,000) (6,783,770) 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 





 

 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
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 المجمع )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف 

  2021  يونيو 30للفترة المنتهية في 

   األمحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة  

 
 رأس  
 المال 

 عالوة  
 إصدار أسهم

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 آخر 

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

 احتياطي  
 تحويل 

 عمالت أجنبية
 خسائر

 متراكمة 

 اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص
 المسيطرة غير 

 مجموع
 حقوق الملكية

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

 11,959,587 (8,347,395) 20,306,982 (33,602,151) (188,270) (2,132,468) (309,291) 11,939,162 12,400,000 32,200,000 )مدقق(   2021يناير  1كما في 

 (14,325,427) (3,002,791) (11,322,636) (11,322,636) - - - - - - خسارة الفترة

 168,427 67,271 101,156 - 121,219 (20,063) - - - - إيرادات شاملة أخرى للفترة )خسائر( 

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

 (14,157,000) (2,935,520) (11,221,480) (11,322,636) 121,219 (20,063) - - - - للفترة إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة

 - - - 24,339,162 - - - (11,939,162) (12,400,000) - (9)إيضاح  إطفاء جزئي لخسائر متراكمة

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

 (2,197,413) (11,282,915) 9,085,502 (20,585,625) (67,051) (2,152,531) (309,291) - - 32,200,000   2021 يونيو 30في 

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

           

 44,347,766 (3,003,223) 47,350,989 (6,927,923) (338,860) (1,612,099) (309,291) 11,939,162 12,400,000 32,200,000 )مدقق(  2020يناير  1كما في 

 (6,502,694) (642,819) (5,859,875) (5,859,875) - - - - - - خسارة الفترة 

 (281,076) (46,290) (234,786) - (156,251) (78,535) - - - - أخرى للفترة  خسائر شاملة

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

 (6,783,770) (689,109) (6,094,661) (5,859,875) (156,251) (78,535) - - - - الشاملة للفترة  إجمالي الخسائر

 (388,471) (388,471) - - - - - - - - استردادات رأسمالية في شركة تابعة

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

 37,175,525 (4,080,803) 41,256,328 (12,787,798) (495,111) (1,690,634) (309,291) 11,939,162 12,400,000 32,200,000   2020 يونيو 30في 

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



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مدقق(بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير 

  2021  يونيو 30للفترة المنتهية في 

  
 تهية في المن  أشهر  الستة 

 يونيو  30
  2021 2020 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات   

    أنشطة التشغيل 
 (6,478,083) (14,274,108)  الخسارة قبل الضرائب  

    

    النقدية: الخسارة قبل الضرائب بصافي التدفقات  تعديالت لمطابقة
 1,415,052 1,345,143 6 استهالك أصل حق استخدام  

 1,649,437 464,196 6 ر تقييم عقارات استثماريةائ خس
 815,606 196,435  خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 166,847 1,013,796  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  
 (7,627) (2,764)  إيرادات من ودائع

 (197,243) -  إيرادات توزيعات أرباح  
 1,758,502 1,388,097  حصة في نتائج شركات زميلة 

  75,385 42,122  استهالك أثاث ومعدات 
 - 9,551,847  مخصص مصروفات قانونية

 - (188)  موجودات ثابتةربح بيع 
 1,324,144 728,739  لدائني تمويل إسالمي تكاليف تمويل

 445,936 432,926  تكاليف تمويل اللتزامات تأجير
     - (40,073)  رد مخصصات انتفت الحاجة إليها
 (651,072) 196,552  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 159,650 31,440  تخفيض مخزون 
 46,719 17,898  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

  ─────── ─────── 
  1,092,058 523,253 

    التغيرات في رأس المال العامل: 
 1,082,338 897,333  مدينون ومدفوعات مقدما  

 13,981 4,327  مخزون  
 1,857,857 (581,855)  دائنون ومصروفات مستحقة 

  ─────── ─────── 
 3,477,429 1,411,863  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  
 (206,128) (293,180)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

     - 121,064  دفوعة ضرائب م
  ─────── ─────── 

 3,271,301 1,239,747  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 
 (11,636) (1,622)  شراء أثاث ومعدات 

 (46,874) (25,114) 6 إضافات إلى أصل حق االستخدام 

 -  مستلمة من شركة زميلة إيرادات توزيعات أرباح 
              

574,996 
 197,243 -  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة  

 2,764  إيرادات مستلمة من ودائع 
                  

7,627 
     - 191  متحصالت من بيع موجودات ثابتة

 281,026     -  صافي الحركة في مديني وكالة 
ة العادلة من خالل األرباح أو  لموجودات مالية مدرجة بالقيممتحصالت من استرداد رأسمالي 

 -  الخسائر 
              

209,304 
  ─────── ─────── 

 1,211,686 (23,781)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة االستثمار 
  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 
 (300,000) (300,000)  إسالميصافي مدفوعات دائني تمويل 

 (18,000) (21,637)  صافي مدفوعات التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي 
 (352,023) (84,353)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (388,471) -  استرداد رأسمالي مدفوع إلى الحصص غير المسيطرة 
 (1,250) (250)  سداد توزيعات أرباح لسنوات سابقة 

  ─────── ─────── 
 (1,059,744) (406,240)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

  ─────── ─────── 
  3,423,243 809,726  صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد  

 100,541 (5,832)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  
  5,880,812 3,300,397  يناير  1األرصدة لدى البنوك والنقد في 

  ─────── ─────── 
 9,404,596 4,104,291  يونيو     30األرصدة لدى البنوك والنقد في 

  ═══════ ═══════ 
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 معلومات حول الشركة 1
  

العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة   للمشاريع  المجمعة لشركة منشآت  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  التصريح بإصدار  تم 

وفقا  لقرار مجلس    2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةوشركاتها التابعة )يشار إليها معا بـ "المجموعة"( لفترة  "(  األم

 .2021 أغسطس 12بتاريخ الصادر  األمإدارة الشركة  
 

اع الجمعية اجتم  خالل  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للمجموعة  البيانات المالية المجمعة    األمعتمد مساهمو الشركة  ا

 األم. ةأرباح من قبل الشرك توزيعات. لم يتم اإلعالن عن أي 2021يونيو  23العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

، ويتم تداول أسهمها علنا في بورصة ويقع مقرها بها  الكويت  دولة  هي شركة مساهمة عامة تم تأسيسها في  األمإن الشركة  

شرق، وعنوانها البريدي ،  شارع مبارك الكبير ،  طابق الميزانين،  في برج آي تي اسالرئيسي    األملشركة  ا  مكتبالكويت. يقع  

   الكويت.، 15464دسمان، ، 1393المسجل هو 
 

 األممجموعة عارف االستثمارية ش.م.ك. )"الشركة  لشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. هي شركة    األمإن الشركة  

 . ويقع مقرها بها يسها في دولة الكويتمقفلة تم تأسشركة مساهمة وهي  الكبرى"(،
 

ة وفقا  لما تعتمده هيئة  سالميالمالية طبقا  لمبادئ الشريعة اإل و  يةخدمات االستثمارالبصورة رئيسية بتقديم    األمتضطلع الشركة  

 .  يات العقاريةنشطة والعمل الفتوى والرقابة الشرعية لدى المجموعة. تعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال األ
 

 المفهوم المحاسبي األساسي  2
 

العالم لتفادي انتشار الفيروس قد أثرت    في جميع أنحاءوالتدابير المتخذة من قبل حكومات الدول    19-كوفيد  جائحةإن تفشي  

طة الحج  بصورة جوهرية على المجموعة. إن العوائق التي واجهت قدرات المجموعة والقيود التي فرضتها الحكومة على أنش

الحظر على رحالت السفروالعمرة   أثرت جميعها  باإلضافة على  المجموعة    سلبا    قد  المالي لدى  ا   للفترةعلى األداء  وأيض 

   .للمجموعة كز السيولةمر
 

  ذلك التاريخ،   وكما فيدينار كويتي    14,325,427صافي خسائر بمبلغ  المجموعة    تكبدت،  2021  يونيو  30ة المنتهية في  فترلل

  ، المذكور أعالهضافة إلى  باإل دينار كويتي.    31,144,527لمطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  زت اتجاو

 كويتي.  دينار 20,585,625 تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالخسائر المتراكمة للمجموعة في  بلغت
 

والتدابير الحكومية المتخذة نتيجة ذلك، فإن حالة عدم التيقن    19-فشي فيروس كوفيدل لتالفعباإلضافة إلى التأثيرات المعروفة ب

حالة عدم التيقن المرتفعة بشأن البيئة االقتصادية  تأثير    وال يزالتسبب في تعطل النشاط االقتصادي،  تبشأن االقتصاد الكلي  

جاهات. في حالة تعرض المجتمع وبالتبعية األعمال تاال  مختلففي    19-. يمكن أن يتفاقم وضع فيروس كوفيدخاضع للتقدير

 لفترة زمنية أطول، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مطولة وحدوث ضغط على السيولة لدى المجموعة.  19-لفيروس كوفيد

 

جهة  والماإلجراءات المناسبة    اتخاذالحصول على أفضل معلومات ممكنة تمكننا من تقييم هذه المخاطر و  إلىتسعى اإلدارة  

والحفاظ على النقد والحد منها    جائحةوستقوم باتخاذ عدد من اإلجراءات لمراقبة تأثيرات ال  قامت المجموعةهذا الفيروس.  

 وتعزيز السيولة.  
 

 شهرا  التالية لتقييم مركز السيولة لدى المجموعة وتحديد   12للتدفقات النقدية لفترة    تفصيليتحليل  بإعداد  اإلدارة    قامت

ال ظل    سيولةفجوات  اإلدارة  عدة  في  وانتهت  بكافة  سيكون  أنه    إلىسيناريوهات.  الوفاء  على  القدرة  المجموعة  لدى 

 . التزاماتها المستحقة

   عالقة بشأن إعادة جدولة شروط سداد أصل    يطرف ذ  تتمثل فيمؤسسة مالية    نجاحا  في التفاوض معاإلدارة  حققت

، وترى أنها قادرة على إعادة التفاوض  2021حتى ديسمبر  2020 يسمبرمن د سالميدائني التمويل اإل رصدةالمبالغ أل

 . بنجاح بشأن إعادة جدولة شروط السداد بشكل أكبر إذا استدعت الضرورة ذلك

 اإلدارة أن لديها القدرة على التفاوض حول عرض تسوية مع المقاول   ترىمع المقاول،    لإلدارة  ة السابقةاستنادا إلى الخبر

 (. 11بة )إيضاح لتسوية المطال

  قبل من  والمدارة  المملوكة  الفنادق  عمليات  إيقاف  طريق  عن  التشغيل  خسائر  من  للحد  اإلجراءات  اإلدارة  اتخذت 

سبل تخفيض تكاليف الموظفين    إلىإجراءات توفير التكاليف إعطاء اإلجازات للموظفين باإلضافة    تضمنتالمجموعة.  

تخفيض    إلى جانبة نتيجة لإلغالق المؤقت للفنادق  هريجوموردين بصورة  ذلك، انخفضت تكاليف ال  عالوة على.  خرىاأل

 .19-كوفيد جائحةالتشغيل والمصروفات الرأسمالية غير الضرورية نتيجة  مصروفات
 

  



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

   2021 يونيو 30 المنتهية في وللفترة كما في
 

 

 

9 

 

 المفهوم المحاسبي األساسي )تتمة( 2
 

تمويل أو سداد تسهيالتها  ال تمويلية وإعادة  قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها الحول  عدم تيقن    ه ال يزال هناكأنتقر اإلدارة ب

لى الحقائق والظروف المعروفة في هذه المرحلة والسيناريوهات المحتملة حول  استناد ا إذلك، و  ومعالبنكية عند استحقاقها.  

االستمرارية    انتهت اإلدارة إلى أن تطبيق افتراض مبدأ، فقد  المتخذة نتيجة ذلكتطور الجائحة والتدابير الحكومية    ليةاحتما

بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل القريب. وإذا لم    مبرر وقائم على توقع معقول

على قدرة المجموعة  لها على أساس مبدأ االستمرارية، فقد يؤثر ذلك  اعمأتتمكن المجموعة ألي سبب من األسباب من مواصلة  

  معلوماتلمبالغ المدرجة في الوفق ا ل  يل العاداعمسياق األ  ضمن   طفاء المطلوباتإقيمها المسجلة وبعلى تحقيق الموجودات  

 المجمعة.المرحلية المكثفة المالية 
 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  عدادأساس اإل 3
 

  عدادأساس اإل 3.1

وفقا  لمعيار المحاسبة   2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستةترة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لف  تم إعداد

المرحلي    34الدولي   المالي  المجمعة على أساس أنها   .التقرير  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المجموعة بإعداد  قامت 

قد تثير شك ا جوهري ا بشأن هذا   مادية  رى اإلدارة أنه ال توجد عوامل عدم تيقنتستتابع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.  

بأن هناك توقع معقول بأن المجموعة   بوضع افتراض  وقامت(.  تفاصيللالطالع على المزيد من ال  2االفتراض )راجع إيضاح  

ا    12لديها الموارد الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن   فترة   من نهايةاعتبارا   شهر 

 معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ال
 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية المجمعة  

  .2020ديسمبر  31السنوية، ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في 
 

 المجموعة قبل من المطبقةعديالت  تالتفسيرات والوالجديدة  معايير  ال 3.2

البيانات   إعدادفي  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المتبعة    إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة في  

يناير   1اعتبارا  من    ةر الجديديي اباستثناء تطبيق المع  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للمجموعة  المالية المجمعة السنوية  

  سر بعد. يدر ولكن لم ار أو تفسير أو تعديل صا. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معي2021
 

التعديالت والتفسيرات ألول مرة في   العديد من  إنه2021  سنةتسري  المال  ، إال  المعلومات  تأثير على  لها  المرحلية  ليس  ية 

 عة.المكثفة المجمعة للمجمو
 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16مالية والمعيار الدولي للتقارير ال 4الية والمعيار الدولي للتقارير الم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

المكثفة المجمعة عندما يتم استبدال  المالية المرحلية  المعلومات  التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على  تقدم 

تتضمن التعديالت المبررات العملية   معدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.

 التالية:  
 

   يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح،  عملي  مبرر

 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. 

 ثائق دون  دل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط الويتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معالتي  تغييرات  السماح بال

 توقف عالقة التحوط. 

  تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل

 كتحوط لبند المخاطر.  معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر
 

ت أي  التعديالت  لهذه  يكن  الماليةلم  المعلومات  على  المكثفة    أثير  استخدام المجمعة  المرحلية  المجموعة  تعتزم  للمجموعة. 

 المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
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 إيرادات وتكاليف التشغيل 4

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو  30

 2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

 إيرادات تشغيل
     

 2,179,156 1,482,336      - 702,911 إيرادات فندق
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      تكاليف تشغيل 

 (1,724,601) (1,394,850)  (288,224) (718,260) تكاليف تشغيل فندق 

 (1,415,052) (1,345,143)  (707,568) (672,227) (6خدام )ايضاح صل حق استاستهالك أ
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,390,487) (995,792)  (2,739,993) (3,139,653) 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (3,139,653) (1,257,657)  (995,792) (687,576) صافي النتائج من عمليات الفندق
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

النتائج   فقد شهد صافي  التكاليف بشكل كبير،  لتخفيض  المجموعة  اتخذتها  التي  العديدة  الرغم من اإلجراءات  عمليات  لعلى 

ا بسبب التأثير   ا كبير   قدسع  طاق واعلى ن  للقاحا نشر  للجائحة على معدالت تشغيل الفندق. في حين أن    الكبير الفندق انخفاض 

 . 19-كوفيدفيروس أقل بكثير من مستويات ما قبل  ةالسفر التقديري ت معدالتإلى حد ما، ظل الوضعمن حدة يخفف 
 

  ربحية السهم )خسارة(/ 5
 

العاديين على المتوسط المرجح  األمبمساهمي الشركة  ةالفترة الخاص خسارةالسهم األساسية بقسمة  ربحيةمبالغ يتم احتساب 

  األمبمساهمي الشركة    ةالفترة الخاص   خسارةالمخففة بقسمة    ربحية السهمالقائمة خالل الفترة. وتحتسب    العادية  ألسهملعدد ا

ي سيتم  العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الت

ا لعدم وجودأسهم عادية.  إلىم العادية المخففة المحتملة إصدارها عند تحويل كافة األسه أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية  نظر 

  ة. ماثلالسهم األساسية والمخففة مت
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو  30

 
2021 2020  2021 2020 

      

الخاص بمساهمي الفترة  الشركة   )خسارة( ربح 

 (5,859,875) (11,322,636)  (4,906,326) (9,149,783) األم )دينار كويتي( 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 322,000,000 322,000,000  322,000,000 322,000,000 خالل الفترة )أسهم(

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 فلس  (18) فلس  (35)  فلس  (15) فلس  (28) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

وتاريخ التصريح بهذه   المرحلية المكثفة المجمعة لم يتم اجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية

 هم. المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مما قد يتطلب إعادة ادراج ربحية الس

  



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

   2021 يونيو 30 المنتهية في وللفترة كما في
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 ات استثماريةوعقار ستخدامالاأصل حق    6
 

 ستخداماالأصل حق أ. 

 : والحركات خالل الفترةيعرض الجدول التالي القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام المسجل 
 

 

   ويوني 30
2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30
 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

    

 53,849,054 53,849,054 49,079,942 في بداية الفترة/ السنة 

     - (2,090,971) - انخفاض قيمة أصل حق االستخدام

 (1,415,052) (2,810,030) (1,345,143) (4االستخدام )إيضاح استهالك أصل حق 

 46,874 55,659 25,114 إضافات   

  477,680 76,230 (194,716) فروق تحويل عمالت أجنبية  

 
─────── ─────── ─────── 

 52,958,556 49,079,942 47,565,197 في نهاية الفترة/ السنة

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 عقارات استثمارية ب. 
   

 
   يونيو 30

2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30
 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 22,588,450 22,588,450 16,582,932 في بداية الفترة/ السنة 

 (1,649,437) (6,044,894) (464,196) صافي الخسائر من إعادة قياس القيمة العادلة 

  70,170 39,376 (6,173) فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ─────── ─────── ─────── 

 21,009,183 16,582,932 16,112,563 في نهاية الفترة/ السنة
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

من قبل مقيمين مستقلين معتمدين    2020ر  ديسمب  31في  كما  االستثمارية بشكل مستقل  تحديد القيمة العادلة للعقارات    تم (أ

لمجموعة وأساليب التقييم وأنواع  دى الم تقع أي تغيرات في عمليات التقييم ل.  تمتخصصين في تقييم هذا النوع من العقارا

المرحلية.   الفترة  العادلة خالل  القيمة  المستخدمة في قياسات  الالمدخالت  للعقارات  العربية   تي تقعبالنسبة  المملكة  في 

ظروف السوق   استناد ا إلى ورات  السعودية، قامت اإلدارة بتحديث بعض االفتراضات لتعكس أحدث المعلومات والتط

نها في  المجمعةلل  ةالمرحليفترة  الية  القائمة  المكثفة  المرحلية  المالية  إلى خسار  معلومات  أدى  بمبلغ  ةمما  قياس    إعادة 

ترى اإلدارة أنه ال  الكويت، دولة في  تي تقعلعقارات البالنسبة ل أما دينار كويتي للفترة المنتهية بذلك التاريخ.   464,196

 منذ نهاية السنة والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القيمة العادلة.   تجتالمرحلية نوجد ظروف جوهرية خالل الفترة  ت

 

دينار    8,572,037  :2020ديسمبر    31دينار كويتي )  8,572,037  قدرهاقيمة دفترية  بالعقارات االستثمارية    رهنتم   ( ب

 (. 10)إيضاح  سالميمقابل دائني التمويل اإل( دينار كويتي 8,572,037: 2020 يونيو 30و  كويتي

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو  30

 
2021 2020  2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

      

 (1,649,437) (464,196)  (1,021,900) (231,579) صافي الخسائر من إعادة قياس القيمة العادلة  

 1,007,938 963,260  499,495 480,156 إيرادات تأجير ناتجة من العقارات االستثمارية  
 

─────── ───────  ─────── ─────── 

العقارات صافي اإليرادات )الخسائر( الناتجة من  

 (641,499) 499,064  (522,405) 248,577 االستثمارية 
 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 

  



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

   2021 يونيو 30 المنتهية في وللفترة كما في
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 استثمار في شركات زميلة 7
 

  واسطةحصص في عدد من الشركات الزميلة العاملة في المملكة العربية السعودية ويتم المحاسبة عنها ببالمجموعة    تحتفظ

 طريقة حقوق الملكية.  
 

 السنة كما يلي:فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة خالل الفترة / 
 

 
   يونيو 30

2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30
 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي مطابقة القيمة الدفترية:
    

 30,182,157 30,182,157 19,513,809 الفترة/ السنة في بداية 

 (574,996) (574,996) - توزيعات أرباح مستلمة

 (1,758,502) (10,177,846) (1,388,097) حصة في خسائر 

 (17,359)  84,494  17,890 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

 ─────── ─────── ─────── 

  27,831,300  19,513,809  18,143,602 نهاية الفترة/ السنةفي 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  17,671,316:  2020ديسمبر    31كويتي )  دينار  16,488,766لزميلة ذي قيمة دفترية بمبلغ  تم رهن االستثمار في الشركات ا

 (.10دينار كويتي( مقابل دائني تمويل إسالمي )إيضاح   24,174,752: 2020يونيو  30دينار كويتي و
 

تلف الحكومات الحتواء  واإلجراءات المتخذة نتيجة ذلك من مخ  19-جائحة كوفيدلكان  ،  2كما هو موضح بالتفصيل في إيضاح  

في المملكة العربية السعودية مما تسبب في حدوث تدهور كبير  للشركات الزميلة  العمليات التجارية    تأثير حاد على  الفيروس

المالية للشركات الزميلة وزيادة عامل عدم التيقن بشأن الوضع االقتصادي، وبالتالي   ضرورة إجراء   تحققتفي األوضاع 

 خالل الربعين  أجرت المجموعة تقييما   قيمة بعض الموجودات غير المالية مثل موجودات حق االستخدام.اختبارات انخفاض 

إجمالي خسائر   ذلك  نتج عنمما  السابقة مباشرة    السنوية  معلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالثالث والرابع من فترة ال

القيمة اأِل  سجلمدينار كويتي    10,177,846مبلغ  ب  انخفاض في  الخسائر  رباحفي بيان  المكثف  أو  للسنة    المرحلي  المجمع 

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

وفي ضوء ،  ةسنوي  معلومات مالية مرحلية مكثفة مجمعةن اختبار انخفاض القيمة قد تم إجراؤه في نهاية آخر فترة  أل  انظر  

ة الحالية  مرحليجديدة خالل الفترة ال  اتدعي إجراء اختبارتستاإلدارة أنه ال توجد أحداث    رىتالوضع االقتصادي الحالي،  

 . 36تتطلب من المجموعة إجراء اختبار انخفاض القيمة وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي والتي 



 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.منشآت للمشاريع العقارية شركة 
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

   2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 طراف ذات عالقة إفصاحات األ 8
 

وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون   اإلدارةوأعضاء مجلس  كات الزميلة  والشر   الكبرى  األمالكبرى والشركة    األمللشركة    مثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسييني

 .األمهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة تسعير . يتم الموافقة على سياسات وشروط  بما في ذلك مشغل الفندق  عليها أو يمارسون عليها سيطرة  مشتركة  أو تأثيرا  ملموسا  
 

 أطراف ذات عالقة:   لدىالقائمة  رصدةالت واأللتالي إجمالي قيمة المعاميوضح الجدول ا 
  

 

المساهم الرئيسي  
للشركة األم  

 الكبرى 
 شركات
 زميلة

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة 

 أشهر المنتهية في  الستة
 يونيو 30

2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:  رباحبيان األ

  147,354  160,537 160,537 - -  إدارة أتعابإيرادات 

  404  284 - - 284 إيرادات من ودائع 

 (1,199,880) (644,386) - - (644,386) تكاليف تمويل 

 (58,679) (30,453) (30,453) - - مصروف أتعاب إدارة 
 

 

المساهم الرئيسي  
   األمشركة لل

 الكبرى 
 الشركة 
 األم 

المساهمون  
 الرئيسيون

 شركات  ال
 زميلة ال

  أخرىأطراف  
 ذات عالقة 

   يونيو 30
2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30
 2020 

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

         

          :المرحلي المكثف المجمع ن المركز الماليبيا

أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 2,711,335  1,126,416  941,894  941,894 - - - - الخسائر  

أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

  755,429  313,594  293,531  171,392 -  122,139 - - األخرى  

  3,172,797  1,139,827  1,772,969 - - - -  1,772,969 أرصدة لدى البنوك ونقد  

 1,744,836  1,064,026  276,986  274,918 -  1,034  1,034 - مدينون ومدفوعات مقدما   

 2,702,343  1,168,566  1,561,502  121,681  1,338,761  101,060 - - دائنون ومصروفات مستحقة 

  43,054,000  43,054,000  43,054,000  - - - -  43,054,000 دائنو تمويل إسالمي 
 

  



 وشركاتها التابعةالعقارية ش.م.ك.ع.  شركة منشآت للمشاريع
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

 2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة )تتمة( 8
 

 اإلدارة العليا  يمكافأة موظف

العليا أعضاء ميتضمن   طيط  ومسئولية تخ  صالحيةممن لديهم    واألعضاء الرئيسيين باإلدارةلس اإلدارة  جموظفو اإلدارة 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا:   رصدةقيمة المعامالت واأل إجماليفيما يلي 
 

 

 الرصيد القائم كما في  
 يونيو 30 

 

 للفترة  قيم المعامالت 
   يونيو 30المنتهية في 

 2021 2020 
 

2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 دينار كويتي  تيدينار كوي
      

  235,289 100,114   130,583 47,013 رواتب ومزايا قصيرة األجل 

  20,011 5,347   334,247 120,009 مكافأة نهاية الخدمة  
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 167,022 464,830  105,461 255,300 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 واالحتياطي اإلجباري عالوة إصدار األسهمورأس المال  9
 

 رأس المال 9.1

 

   يونيو 30
2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 
  يونيو 30
 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
من  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال  رأس  يتكون 

322,000,000  ( سهم   322,000,000:  2020ديسمبر    31سهم 

بقيمة    322,000,000:  2020  يونيو   30و للسهم   100سهم(  فلس 

 32,200,000 32,200,000 32,200,000 .مدفوعة نقدا

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 عالوة إصدار األسهم 9.2

هذا االحتياطي غير   إنالفرق بين القيمة االسمية لألسهم المصدرة وسعر االكتتاب أو اإلصدار.    األسهم  مثل عالوة إصدارت

 .توزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركاتقابل لل
 

إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في ب  2020نوفمبر    11أوصى مجلس إدارة الشركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

ة الحالية،  رحليلمذلك التاريخ. خالل الفترة ا  كما فيرصيد عالوة إصدار األسهم بالكامل    استغاللمن خالل    2019سبتمبر    30

   . 2021اير  فبر  1تمت الموافقة على هذه التوصية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  
 

 االحتياطي اإلجباري  9.3

كمة كما في باإلطفاء الجزئي للخسائر المترا  2021مايو  24أوصى مجلس إدارة الشركة األم خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 

الفترة    2020ديسمبر    31 التاريخ. وخالل  الكامل لالحتياطي اإلجباري كما في ذلك  المرحلية من خالل استغالل الرصيد 

 . 2021يونيو  23الحالية، اعتمد المساهمون هذه التوصية خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 

 

  



 وشركاتها التابعةالعقارية ش.م.ك.ع.  شركة منشآت للمشاريع
 

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

 2021 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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  إسالميتمويل دائنو  10

 

   يونيو 30
2021 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2020 

  يونيو 30
 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

 متداولة 
   

  5,096,324 5,121,562 4,805,407 دائنو مرابحة 

  2,409,934 7,509,934 7,509,934 دائنو تورق 

 (16,645) (16,155) - ناقصا : تكاليف تمويل مؤجلة مستحقة

 
─────── ─────── ─────── 

 
12,315,341 12,615,341  7,489,613  

 
─────── ─────── ─────── 

    غير متداولة

  40,644,066  35,544,066 35,544,066 دائنو تورق 

 
─────── ─────── ─────── 

 
 47,859,407 48,159,407  48,133,679 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 :2020  يونيو  30و%  5.5:  2020ديسمبر    31% )3.25متوسط تكلفة تمويل بنسبة    سالميالتمويل اإل  أرصدة دائني  تحمل

 بالدينار الكويتي.  يتم إدراجها( سنويا و5.5%
 

للمجموعة.    بعضمقابل    بضمان  مكفولةالمرابحة    يدائنأرصدة  إن   التورق  إن  العقارات االستثمارية  بقيمة دفترية تسهيل 

زميلة   اتبعض العقارات االستثمارية للمجموعة واالستثمار في شركمقابل  ل بضمان  مكفومليون دينار كويتي    43  قدرها

 وشركات تابعة.  
 

مخالفة   تتطلب  قد  قرض.  اتفاقية  لكل  وفق ا  البنوك  تعهدات  المستقبل  تعهدالتختلف  سداد    في  المجموعة  التمويل دائني  من 

المجموعة بخرق أي من تعهدات القروض الخاصة بها، كما أنها اإلسالمي عند الطلب. خالل الفترة المرحلية الحالية، لم تقم 

 تتعثر في سداد أي من التزاماتها األخرى بموجب اتفاقيات القروض الخاصة بها. لم 
 

 مخصص دعوى قضائية 11
 

وى ، قام مقاول أحد عقارات المجموعة في المملكة العربية السعودية برفع دع2015ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

تنفيذ    41مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ    501  قيمته  األممن الشركة    بمبلغللمطالبة   للتأخير في  مليون دينار كويتي( 

للمطالبة  مضادة    دعوىبرفع    األمذات الصلة المتعلقة بالمشروع. قامت الشركة    خرىاألالمختلفة  مشروع معين والتكاليف  

لمقاول للتأخير في تسليم المشروع والخسائر  مليون دينار كويتي( ضد نفس ا  51دل مبلغ  مليون لاير سعودي )ما يعا  627بمبلغ  

 التشغيلية الناتجة عن التأخير.  
 

لجنة التحكيم السعودية. على الرغم من ذلك، ونظرا للتباين الجوهري في التقارير الفنية المقدمة من طرفي   إلىتم إحالة النزاع  

  مؤيدا    2020  مايو   23بتاريخ    النهائي  تقريره  يم السعودية بتعيين خبير فني متخصص أصدرالنزاع، فقد قامت لجنة التحك 

 حد كبير.   إلى المجموعةلموقف 
 

وبموجبه  المطالب بالتعويضوقضت بحكمها لصالح  2021يونيو  9بتاريخ  وأصدرت لجنة التحكيم السعودية الحكم النهائي

مبلغ   بسداد  المجموعة  يعادل  مليون لاير  155تلتزم  )ما  سعودي  يتعلق  12.5  فيما  كويتي(  دينار  النهائية   مليون  بالدفعة 

 .  بالمشروعالتعويض عن التأخير في تنفيذ المشروع والتكاليف األخرى المتعلقة و محجوز الضمان التعاقديومدفوعات 
 

عة حكم لجنة التحكيم السعودية وتقديم وقامت إدارة المجموعة بتعيين مستشار قانوني جديد في المملكة العربية السعودية لمراج

كتاب اعتراض للطعن المحتمل على االلتزام القانوني. ومع ذلك واستنادا إلى االستشارة القانونية والمستجدات الواردة من 

  م التزا موعة مخصص للمبلغ بالكامل لتسوية المطالبة. وكانت قد سجلت المجموعة في السابق  المستشار القانوني، سجلت المج

سجلت المجموعة خالل    ،مليون دينار كويتي( فيما يتعلق بهذه المطالبة. وعليه  3مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ    37بمبلغ  

دينار كويتي( في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي    9.5مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ    118الفترة مخصص محمل بمبلغ  

 لغ ضمن "دائنون ومصروفات مستحقة" في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع.. وتم إدراج المبالمكثف المجمع
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 لألدوات الماليةالقيمة العادلة قياس  12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
كما ،  لةضمن الجدول الهرمي للقيمة العادأو اإلفصاح عنها  التي يتم تسجيل قيمتها العادلة  المالية    دواتاألتصنيف كافة    يتم

 القيمة العادلة ككل: مدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس المستوى من أقل   إلىهو موضح أدناه استناد ا 
 

  مماثلة)غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات أو مطلوبات   معلنةأسعار  - 1المستوى. 

  ر جوهرية لقياس القيمة العادلةالجدول الهرمي التي تعتبأقل مستوى من مدخالت فيها كون ي أساليب تقييم  - 2المستوى  

 مباشرة ، إما بصورة مباشرة أو غير املحوظ المعروضة

 الجدول الهرمي التي تعتبر جوهرية بالنسبة لقياس القيمة  أقل مستوى من مدخالت  فيها  كون يأساليب تقييم    -   3  المستوى

 ملحوظالعادلة غير 
 

تحويالت    هناك  مة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانتوفق ا للقي  يتم تسجيلهاالتي    لألدوات الماليةبالنسبة  

مدخالت التي  أقل مستوى من ال  إلىقد حدثت بين المستويات في الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناد ا  

 . مجمعة مرحلية مكثفة مالية معلوماتكل تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة 
 

القيمة العادلة خالل    قياساتفي  التقييم وأنواع المدخالت المستخدمة    أساليبعمليات التقييم أو    فيرات  يلم يتم إجراء أي تغي

 الفترة. 
 

المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف والموجودات غير المالية  يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية  

 : بصورة معقولةتقريب ا  قيمتها الدفترية قيمتها العادلة  لعادتلك التي ت
 

    بواسطة قياس القيمة العادلة   

 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة 

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة غير  

 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      2021  يونيو  30كما في 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  293,531  171,392    -   122,139 اإليرادات الشاملة األخرى

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  1,579,139  1,579,139    -     -  األرباح أو الخسائر 
     

     )مدققة(   2020ديسمبر    31كما في  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  313,594 191,455     - 122,139 اإليرادات الشاملة األخرى

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

  1,775,574 1,775,574     -     - األرباح أو الخسائر 
     

      2020  يونيو  30كما في  

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات 

 755,429 622,137     -  133,292 اإليرادات الشاملة األخرى

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 3,724,774   3,724,774     -     - األرباح أو الخسائر 
 

الفترة، لم يتم إجراء أي تحويالت بين المستوى   العادلة، كما لم يتم إجراء أي    من قياسات ض  2والمستوى    1خالل  القيمة 

 القيمة العادلة.   ضمن قياسات 3المستوى  إلىو أتحويالت من 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(قياس  12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

   3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

كافة   مطابقة  التالي  الجدول  المستوى  يعرض  المصنفة ضمن  للبنود  العادلة  القيمة  في  فترة بين    3الحركات  ونهاية  بداية 

 :  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية
 

 األسهم غير المسعرة   

   2021 يونيو 30

موجودات مالية مدرجة  
بالقيمة العادلة من خالل  

الشاملة  اإليرادات 
   خرى األ

موجودات مالية مدرجة  
ة العادلة من خالل  بالقيم 

  أو الخسائر رباحاأل

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 1,775,574 191,455  2021يناير  1كما في 

 - (20,063) إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (196,435) - إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر 

 ─────── ─────── 

 1,579,139 171,392   2021 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════ 

 
 األسهم غير المسعرة   

 2020ديسمبر  31

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

  خرىاأل

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
   أو الخسائر رباحاأل

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,749,684 648,100  2020يناير  1في  كما

     - (456,645) إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى   

 (2,764,806)     - إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر  

 (209,304)     - مشتريات/ مبيعات/ استرداد )بالصافي( 

 ─────── ─────── 
 1,775,574 191,455 2020ر ديسمب 31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 األسهم غير المسعرة   

   2020 يونيو 30

موجودات مالية  
بالقيمة  مدرجة 

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

  خرىاأل

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
   أو الخسائر رباحاأل

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,749,684 648,100 2020يناير  1كما في 

     - (25,963) إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى   

 (815,606)     - إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر  

 (209,304)     - مشتريات/ مبيعات/ استرداد )بالصافي( 

 ─────── ─────── 
 3,724,774 622,137 2020 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

تتوافق أساليب ومدخالت التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مع تلك المتبعة في إعداد  

 .2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 المالية )تتمة( القيمة العادلة لألدواتقياس  12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

 )تتمة(  3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

يتم قياسها في ظل بعض الظروف باستخدام أساليب تقييم تتضمن    3إن القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  

الملحوظة حاليا في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق  ت السوق  افتراضات لم يتم اثباتها بواسطة األسعار من معامال 

الملحوظة. تستعين المجموعة بأساليب تقييم تستند إلى نوع األداة وبيانات السوق المتاحة. على سبيل المثال، في حالة غياب 

لل المالي  الوضع  تحليل  أساس  على  العادلة الستثمار  القيمة  تقدير  يتم  النشط،  المسالسوق  وقائمة  شركة  والنتائج  فيها  تثمر 

التغيرات في قيمة  المالية على أساس  التغيرات الموجبة والسالبة في قيمة األدوات  المخاطر والعوامل األخرى. يتم تحديد 

للتقدير. تشير تقديرات اإلدارة إلى أن  األدوات نتيجة اختالف مستويات المؤشرات غير الملحوظة وتحديد ما يصلح منها 

أو الخسائر أو اإليرادات الشاملة األخرى لن يكون ماديا  في حالة تعديل متغيرات المخاطر ذات الصلة    رباحاأل  تأثير علىال

  %.5وفق ا للقيمة العادلة بنسبة  3المستخدمة في قياس األدوات المالية المصنفة ضمن المستوى 
 

كلفة المطفأة، ال تختلف القيمة الدفترية بصورة جوهرية درجة بالتبالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى الم

عن قيمتها العادلة حيث إن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترة استحقاق قصيرة األجل أو يتم إعادة تسعيرها مباشرة  

 بالسوق.  ربحاستناد ا إلى الحركة في أسعار ال
 

 القطاعاتمعلومات  13
 

الكويت والمملكة العربية السعودية بصورة   دولة   وهي  ،ةالجغرافيلمناطق  ظم المجموعة عملياتها حسب اتنألغراض اإلدارة،  

 رئيسية.  
 

يعرض الجدول التالي معلومات حول اإليرادات والنتائج والموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة. 

المجموعة الزميلةبما في  ،  تضطلع  لم يتم عرض أي  ،ذلك شركاتها  العقارية وبالتالي  قطاعات   بصورة رئيسية باألنشطة 

 .  منفصلة أعمال
 

 )غير مدققة(   2021 يونيو 30 

 

 

 الكويت 

المملكة العربية  
 اإلجمالي  أخرى السعودية 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 الخسائر المرحلي المكثف المجمع بيان األرباح أو 
    

 3,045,409     - 2,882,108 163,301 اإليرادات 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (14,325,427) (55,273) (13,007,376) (1,262,778) نتائج القطاعات

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

     إفصاحات أخرى 

 (1,387,265) (7,530) (1,348,346) (31,389) استهالك وإطفاء  

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

 المرحلي المكثف المجمع   بيان المركز المالي
  

 

 

 90,650,073 953,688 76,230,274 13,466,111 إجمالي الموجودات

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

 92,847,486 262,516 37,729,573 54,855,397 إجمالي المطلوبات

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

 
 ( قةمدق) 2020ديسمبر  31 

 

 

 الكويت 

المملكة العربية  
 اإلجمالي  أخرى السعودية 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 بيان المركز المالي
    

 97,015,197 655,391 83,329,515 13,030,291 إجمالي الموجودات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 85,055,610 614,485 58,235,544 26,205,581 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 13

 
 )غير مدققة(   2020 يونيو 30 

 

 

 الكويت 

المملكة العربية  
 اإلجمالي  أخرى السعودية 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   ر كويتي  دينا دينار كويتي  

     المرحلي المكثف المجمع   بيان األرباح أو الخسائر

  3,543,785 5,795 3,383,009  154,981 اإليرادات 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 (6,478,083) (96,667) (5,091,691) (1,289,725) نتائج القطاعات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     إفصاحات أخرى  

 (1,490,437) (5,670) (1,418,323) (66,445) استهالك وإطفاء  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     المرحلي المكثف المجمع  الماليبيان المركز 

  126,032,754 1,062,926 110,166,484 14,803,343 إجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  88,857,229 799,171  61,371,780 26,686,278 إجمالي المطلوبات

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

 

 19-كوفيد جائحة تأثير تفشي 14
 

قتصادية  في االنتشار عبر المناطق الجغرافية العالمية مما يتسبب في تعطيل األعمال واألنشطة اال 19-كوفيد تستمر جائحة

وظهور عوامل عدم تيقن جوهرية في البيئة االقتصادية العالمية. أطلقت الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم مبادرات 

 النطاق لمواجهة الفيروس مخصصة للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجائحة. واسعة 
 

ديسمبر   31ة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  جوهرية على البيانات المالية المجمع  19-كانت تأثيرات جائحة كوفيد

المنتهية في  2020 ير سلبي جوهري آخر على ، لم تتعرض المجموعة ألي تأث 2020ديسمبر    31. وبالمقارنة مع السنة 

خالل   في    الستةعملياتها  المنتهية  الدفترية 2021  يونيو  30أشهر  القيمة  تزال  وال  متقلبة  األسواق  تزال  ال  ذلك،  ومع   .  

ا تقديري ا وستواصل  للموجودات حساسة للتقلبات في السوق. ال يزال تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدة بشكل كبير أمر 

 والتأثير المتعلق به بانتظام. المالي ا لذلك إعادة تقييم مركزها المجموعة وفق  

 


