
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
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    الحسابات المستقل بتقرير مراق
 نمساهميالإلى حضرات السادة 

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

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
  

  الرأي  
يشار إليها معاً (ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتها التابعة  لشركة منشآت للمشاريع العقاريةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

والدخل  الخسائرأو  األرباحوبيانات  2020ديسمبر  31بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 
للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية   المجمعةوالتدفقات النقدية الشامل والتغيرات في حقوق الملكية 

  بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة،
  

في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع 
لك التاريخ وفقاً ذوعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية ب 2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

  للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
  

  أساس الرأي  
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

األخالقيات  وفًقا لميثاقونحن مستقلون عن المجموعة  ."الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة "مسؤوليات مراقبقسم 
المهنيين (بما في ذلك  المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين عن  الصادر للمحاسبين المهنيينالدولي المهنية 

وإننا نعتقد أن أدلة   ا لمتطلبات الميثاق.ق. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفمعايير االستقاللية الدولية) ("الميثاق")
  يمكننا من إبداء رأي التدقيق.  أساسالتدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم 

  

   19- المتعلق بمبدأ االستمرارية وتأثير كوفيدالمادي التأكد  عدم
ي خسائر بمبلغ صافعة تكبدت أن المجمو ىالمالية المجمعة الذي يشير إل ول البياناتح 2باه الى االيضاح رقم االنتنلفت 

المجموعة بصورة تعرضت لك التاريخ، ي ذ. وكما ف2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في اخالل دينار كويتي  31,686,028
 ، ما تقدمالى  إضافةدينار كويتي.  20,598,890ولة موجوداتها المتداولة بمبلغ وباتها المتدالدين وتجاوزت مطلمخاطر اجوهرية ل

  المدفوع.  هامالجاوز رأسدينار كويتي بما يت 33,602,151المجمعة جموعة في تاريخ البيانات المالية راكمة للمبلغت الخسائر المت
  

ضتها التي فر دت القيودأا كمتأثيرا شديدا على قطاع الضيافة على مستوى العالم.  19- ائحة كوفيدجكان لة على ذلك، فقد عالو
المالي   األداءعدالت االشغال ما أثر على في م ض جوهريانخفاالحدود إلى ر وعبعلى السفر و موعةلمجالتي تعمل بها ا الدول 

  والتدفقات النقدية للمجموعة.  
  

أكد مادي م تالى وجود عد 26المبينة في االيضاح  األمورجانب ظروف الى اث او الداالح ، تشير هذه2يضاح وفقا للمبين في اال
يتعلق بهذا  امعدل فيم أينا غيردأ االستمرارية. إن رمب أساسمواصلة عملها على  علىة ل قدرة المجموعوشكا جوهريا ح قد يثير
  األمر. 
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    الحسابات المستقل بتقرير مراق

 نمساهميالإلى حضرات السادة 
 (تتمة) ع.شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.

  

  (تتمة)  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
  

  التأكيد على أمر 
ات حق لموجودالمستقلة جية الخارالتقييمات يبين أن ول البيانات المالية المجمعة الذي ح 9ح ضالفت االنتباه الى االين . 1

- للتأثير المحتمل لجائحة كوفيد" نظرا لمتعلق بالتقييمد المادي اكعدم التأ"تند الى تسية االستخدام والعقارات االستثمار
االحكام يعتمد على بالنسبة لتقييم الموجودات غير المالية  ةالجوهري قفتراضات السولية ان تحديد معقوإوبالتالي، ف. 19

  .  بشكل عاممعتاد الأكثر من 
  

حد  ، قام مقاول أ2015حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين أنه خالل سنة  21رقم يضاح اإلإلى  نلفت االنتباه . 2
من  دينار كويتيمليون  41 يعادل قيمة طالبة بمبلغالعربية السعودية برفع دعوى للم عقارات المجموعة في المملكة

مليون دينار كويتي ضد نفس  51مضادة بمبلغ يعادل  مطالبةوقد قامت الشركة األم في المقابل برفع  .الشركة األم
ً تحديد النتيجة النهائوال يمكنجاز المشروع. إالمقاول وذلك للتأخير في  احتساب ة لهذا األمر وبالتالي، لم يتم ين حاليا

  . ألي التزام قد ينشأ عن هذا األمر 2020ديسمبر  31مخصص في البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في 
  

  ر.واألم هفيما يتعلق بهذ معدلإن رأينا غير 
  

  أمور التدقيق الرئيسية
 للفترةقيقنا للبيانات المالية المجمعة التي كانت األكثر أهمية في تد ري حكمنا المهني، هي تلك األموإن أمور التدقيق الرئيسية، ف

الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه 
  مور في إطار تدقيقنا له.من هذه األ رية معالجتنا لكل أموكيفئيسية األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الر

  

، بما في "تدقيق البيانات المالية المجمعةعن  الحسابات مسؤوليات مراقب"في قسم  ناالمبينة في تقرير مسئولياتاللقد قمنا بالوفاء ب
يمنا لمخاطر يتوافق مع تقي اات المحددة بمجراءلتدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال ا

ات التي تم جراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلإجراءالمادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج  خطاءاأل
  المالية المجمعة.داء رأي التدقيق حول البيانات األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إب تنفيذها لمعالجة
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   ير مراقب الحسابات المستقلقرت
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. (تتمة)
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

 الستخداماختبار انخفاض قيمة أصل حق ا   )أ
يرادات  إكفندق يعمل على توليد  تشغيلهيتم  2020يسمبر د 31لمجموعة كما في ا المحتفظ به من قبل  أصل حق االستخدامإن 

م وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة إن راكعد االستهالك المتببالصافي  بالتكلفة أصل حق االستخداميدرج . من عمليات الفندق
حول  2مبينة في االيضاح المحاسبية ال في السياساتقياسها جودات حق االستخدام واالعتراف بمو عن اإلفصاحيتم  وجدت.

انتهت المجموعة فقد دق، ت الفناوهري على عملياالج اهتأثير، و19- كوفيد جائحةتفشي بيانات المالية المجمعة. وفي ضوء ال
 دخفاض القيمة لتحديفي تاريخ البيانات المالية المجمعة، كما أجرت المجموعة اختبار انض القيمة امؤشرات انخفوجود إلى 

ألصل  أثناء االستخدامتم تحديد القيمة  قيمة اثناء االستخدام.ألصل حق االستخدام بناءا على حساب الده رداالمبلغ الممكن است
صل  األمواقع وفئة ذات الصلة بالمؤهالت المهنية المعترف بها والخبرة  ملديه ينمعتمد ينمستقل مقيمينمن قبل  حق االستخدام

حد كبير إلى  عتمدالتي تنموذج التدفقات النقدية المخصومة طريقة إلى  ستناداً ا أثناء االستخدامالقيمة  تم تحديد تقييمه. الجاري
  ، ومعدل الخصم.  اإلشغال، ومعدل كل غرفة متاحةليرادات اإل، وسعر الغرفةمتوسط على التقديرات واالفتراضات مثل 

  

  االستخدام ألصل حق االستخدام أثناء لتقدير القيمة ين قيممالمستخدمة من قبل الطرق واالفتراضات الجوهرية التم عرض 
اختبار انخفاض د عملية يوتعق أصل حق االستخدامهمية أيانات المالية المجمعة. وفي ضوء حول الب 9ضمن االيضاح رقم 

 يمة أثناءقتقدير التخدمة في االفتراضات المسالمتعلقة ب اإلفصاحاتهمية وأ، 19- السيما في ضوء جائحة كوفيد قيمته
  أمور التدقيق الرئيسية.  يمة أصل حق االستخدام مناعتبرنا عملية اختبار انخفاض ق نا، فإناالستخدام

  

ونزاهة واستقاللية وكفاءة  اختبار انخفاض القيمةموضوعية عملية تقييم قمنا ب، التي قمنا بهاتدقيق ال كجزء من إجراءات
التي تم استخدامها ين والمستقل المقيمينإلى  المقدمة من قبل المجموعة العقارات بيان قييم دقة. كما قمنا بتخارجيينالمقيمين ال
التغيرات  تأثيرللتحقق من  دارةتحليل الحساسية الذي قامت به اإل تقييمبأيضاً  قمنا. اختبار انخفاض القيمةغراض ألكمدخالت 

من  ييم معقولية االفتراضات الرئيسية وعوامل عدم التأكد قتإلى  فةاضاالفتراضات الرئيسية، باإلفي لة المحتملة بصورة معقو
بالتقييم الداخلي  ن والمختص اؤناشارك خبرو. في االعتبار 19- فيدواستمرار جائحة كبعد أخذ تأثير  المرتبطة بهاديرات التق

اختبار خالل ن م ستخداماختبار انخفاض قيمة أصل حق االبغرض المساعدة في تدقيق عملية كجزء من مجموعة التدقيق 
  االفتراضات والتقديرات المستخدمة. 

  

 تقييم العقارات االستثمارية  )ب
ومركز  البناءسمالية، وعقار مكتمل أرض بدولة الكويت محتفظ بها لغرض زيادة قيمتها الرأ منالعقارات االستثمارية  تتكون
ساس  أقيمة العادلة على العقارات بالهذه يتم قياس  ت تأجير.محتفظ به لتحقيق ايرادابالمملكة العربية السعودية  مكتمل تسوق
فترة الالمجمع في  الخسائرأو  األرباحالعادلة ضمن بيان في القيمة  اتخسائر ناتجة من التغيرأو  رباحأمع تسجيل أي  فردي

 هاعقاراتالعادلة لة مدير القيالمهنية لتقالمؤهالت من ذوي خارجيين بتعيين مقيمين المجموعة  إدارةقامت . التي تنشأ خاللها
  االستثمارية وذلك على أساس سنوي. 

  

التدفقات النقدية المخصومة،  طريقة باستخدام بالمملكة العربية السعودية  ينالواقعومركز التسوق القيمة العادلة للعقار تم تحديد 
السوقية   األدلةإلى  وق التي تستندبالس ةالمقارن باستخدام طريقةللعقار الواقع بدولة الكويت في حين تم تحديد القيمة العادلة 

الطرق  يعة العقار وموقعه وحالته. تم عرض السوق مثل طبللعوامل المرتبطة باستخدام االسعار المقارنة المعدلة وفقا بو
  9م قريضاح الا ضمنلعقارات االستثمارية ل  دير القيمة العادلةلتقواالفتراضات الجوهرية المستخدمة من قبل خبراء التقييم 

ية تقييمها، د عمليوتعق ككل للبيانات المالية المجمعةة همية العقارات االستثماريأيانات المالية المجمعة. وفي ضوء حول الب
تقييم  اعتبرنا، فإننا المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في عملية التقييم اإلفصاحاتوأهمية ، 19- حة كوفيدالسيما في ضوء جائ

  أمور التدقيق الرئيسية.  أحد ةستثماريالعقارات اال
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   تقرير مراقب الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. (تتمة)
  

  تتمة) تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

  (تتمة) تقييم العقارات االستثمارية  )ب
ييم وكفاءة واستقاللية ونزاهة خبراء التقموضوعية عملية التقييم  ، قمنا بتقييمالتي قمنا بهاتدقيق ال جراءاتإكجزء من 
خبراء التقييم المستقلين والمستخدمة إلى  التي قامت المجموعة بتقديمهاالعقار الخاصة ببيانات الكما قمنا بتقييم دقة  الخارجيين.
ر التغيرات المحتملة بصورة  يأثتللتحقق من  دارة اإلأجرته تحليل الحساسية الذي  بتقييميضا أقمنا و. التقييم ألغراضكمدخالت 

من التقديرات تقييم معقولية االفتراضات الرئيسية وعوامل عدم التأكد إلى  تراضات الرئيسية، باإلضافةاالف فيمعقولة 
   الجائحة. استمرار تأثير  اخذا في االعتبار المرتبطة بها

  

 ستثمار في شركات زميلةض قيمة االانخفا راختبا  )ج
تحدد   ،طريقة حقوق الملكيةبعد تطبيق  يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.

 فرق بينلاإلى  استناداثمارها في شركة زميلة الستما إذا وجد دليل موضوعي لتسجيل خسائر انخفاض القيمة  المجموعة
 بناءً يتم تحديد القيمة الممكن استردادها للشركات الزميلة الجوهرية  .الدفتريةلممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المبلغ ا

أصل حق  تم تقييم  . وقدأصل حق االستخدام ذي الصلةيتم احتسابها بصورة رئيسية من ثناء االستخدام والتي أعلى القيمة 
أصل حق ة ئموقع وفب ذات الصلة الخبرةو مدةلمهنية المعتاالمؤهالت  لديهمعتمد مستقل  مقيم من قبل ةاالستخدام ذي الصل 

يرادات اال، و سعر الغرفةمثل متوسط التقديرات واالفتراضات إلى  ويستند التقييم بصورة كبيرةالذي يتم تقييمه.  االستخدام
  صم. الخ ت، ومعدالاإلشغال، ومعدل فة متاحةالناتجة من كل غر

  

نتائج الشركات الزميلة جوهرية بالنسبة للمجموعة وتعكس حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الحصة في  إن
ها  دتحديد القيمة الممكن استرداالمتعلقة بالهامة  حكام. وفي ضوء األالزميلة لشركاتلالمعلومات المالية إلى  الزميلة استنادا

بالنسبة الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة  والقيمة الدفتريةة في النتائج همية الحصألالستثمار في شركات زميلة، و
  أمور التدقيق الرئيسية. أحدفإننا نعتبر هذا االمر  ،ككللبيانات المالية المجمعة للمجموعة ل
  

 يمات تدقيق مفصلة تعلرسلنا أفقد حصة في نتائج شركات زميلة، ق بالالتدقيق التي قمنا بها فيما يتعل كجزء من إجراءات
بالنسبة للبيانات المالية المجمعة.   والتي تعتبر جوهريةلشركات الزميلة للمجموعة ل لمراقبي الحسابات خاصة بالمجموعة

بيانات ال ألغراضالمادية ذات الصلة  خطاءمخاطر األوالهامة التدقيق المجموعة مجاالت ب التدقيق الخاصةحددت تعليمات 
انخفاض القيمة الدفترية  ولتقييم مدىذلك، إلى  باإلضافةعداد التقارير للمجموعة. إتطلبات ك موكذل موعةالمالية المجمعة للمج

جراءات تدقيق على  إتم تنفيذ ، ألصل حق االستخدام ذي الصلةالقيمة الممكن استردادها إلى  للشركات الزميلة التي تستند
التي والنزاهة االستقاللية الكفاءة ومدى و انخفاض القيمةاختبار ة موضوعية عمليالتأكد من ضمنت ت والتي مستوى المجموعة

 المقيمين المستقلينإلى  المقدمة من المجموعةو العقاردقة بيانات التحقق من . كما قمنا بنوخارجيال المقيمونيتسم بها 
التغيرات تأثير من للتحقق  ةدار لحساسية الذي قامت به اإلتحليل ا بتقييموقمنا التقييم.  ألغراضمدخالت كوالمستخدمة 

 من التقديراتتقييم معقولية االفتراضات الرئيسية وعوامل عدم التأكد والمحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية؛ 
  . ائحة في االعتبارخذ تأثير استمرار الجمع ا بها ةالمتعلق

  

اختبار انخفاض قيمة أصل حق  في تدقيقالمساعدة بغرض مع مجموعة التدقيق لدينا التقييم الداخلي شارك خبراء وقد 
معلومات حول البيانات المالية المجمعة  11بما في ذلك االفتراضات والتقديرات المستخدمة. يعرض االيضاح رقم  االستخدام

  لالستثمار في البيانات المالية المجمعة. الدفترية القيمة ب ومطابقتهاالزميلة  لشركاتموجزة عن ا مالية
  



 

5  

   ب الحسابات المستقلقرير مراق ت
 إلى حضرات السادة المساهمين

 اريع العقارية ش.م.ك.ع. (تتمة)شركة منشآت للمش
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

  2020لسنة وي للمجموعة مدرجة في التقرير السنمعلومات أخرى 
دة في التقرير السنوي لومات األخرى من المعلومات الوارتكون المعهي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. ت دارةإن اإل

 إدارة الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس  ات المالية المجمعة وتقرير مراقب، بخالف البيان2020سنة للمجموعة ل
 تاريخ تقرير مراقبسنوي بعد ير البات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرالحسا يخ تقرير مراقبالشركة األم، قبل تار

  الحسابات.
  

  المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها. شملإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال ي
  

إذا كانت  المبينة أعاله وتحديد ما المعلومات األخرى االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 
بشأنها.  مادية أخطاءوجود أي أو  أثناء التدقيقحسبما وصل إليه علمنا أو  انات المالية المجمعةمع البي ماديةغير متوافقة بصورة 

على المعلومات األخرى  األعمال التي قمنا بهاإلى  في هذه المعلومات األخرى، استناداً  مادية أخطاءأي وجود إلى  توصلناما وإذا 
ما يستوجب . ليس لدينا في تقريرنا تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا اتها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابحصلنا عليوالتي 

  الشأن.  إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
    

   والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة دارةمسؤوليات اإل
ادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  لبيانات المالية المجمعة بصورة ععرض هذه اهي المسؤولة عن إعداد و دارةإن اإل

المادية سواء كانت ناتجة عن  خطاءضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األ دارةأدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإل
  الخطأ. أو  الغش

  

جموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مسؤولية تقييم قدرة الم دارةاإل عة، تتحملعند إعداد البيانات المالية المجم
مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم 

  اإلجراء.  وفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذاالة عدم تفي حأو  وقف أعمالهاأو  تصفية المجموعة دارةاإل
  

  للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد 
  

  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
  غش ية سواء كانت ناتجة عن الالماد خطاءجمعة ككل خالية من األمالية المإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات ال

تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال إلى  الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل الخطأ، وإصدار تقرير مراقبأو 
ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما  قد تنشأ  المادية في حال وجودها. و خطاءألباكتشاف ايضمن أن عملية التدقيق وفقا

مجمعة على القرارات أو  الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فرديةأو  عن الغش خطاءاأل
  االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 
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   ستقلسابات المتقرير مراقب الح
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. (تتمة)
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

  (تتمة) مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
  

هنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما ا مكامأح كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا
  يلي: 

  

 الخطأ ووضع وتنفيذ أو  المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش خطاءتحديد وتقييم مخاطر األ
ناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. فية ومكا إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد 
 تجاوز الرقابة الداخلية. أو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  يتضمن التواطؤ

 

  لصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء  ذات ا ليةفهم أدوات الرقابة الداخ
  الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  

  

   تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
  . ةداراإل

  
 أدلة التدقيق التي حصلنا  إلى  ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً  دارةمدى مالئمة استخدام اإلإلى  لتوصلا

الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة أو  عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث
وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  إلى  التوصل أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة مالها علىالمجموعة على متابعة أع

تعديل رأينا في حالة  أو  الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة ذ بعين االعتبار، في تقرير مراقبنأخ
الحسابات. على   قبلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراحص دقيق التي أدلة التإلى  عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا

الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  أو  الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث
  االستمرارية.

 

  احات وتقييم ما إذا كانت ذلك اإلفص تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في
  المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.  البيانات

  

 األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  أو  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات
وجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة مجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التلمالية الحول البيانات ا

  عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
  

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  
  الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.  وجه قصور جوهرية في أدوات الرقابةذلك أي أ بما في

  

ونبلغهم أيًضا نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، 
ات المتخذة الستبعاد جراءاإلإلى  نها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافةمعقولة أ بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة

  التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  و اتمصادر التهديد
 

ات ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيان
الحسابات  صح عن هذه األمور في تقرير مراقبننا نفة المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إالمالي

أن أمرا ما  إلى  اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصلأو  الخاص بنا ما لم يمنع القانون
ى هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب قريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة علعنه في ت يجب عدم اإلفصاح

  العامة له. 
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   تقرير مراقب الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. (تتمة)
  

   األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية 
ً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن ف لبيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس اي رأينا أيضا

الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة   إدارة
المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي  ت التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات الماليةواإليضاحاالمعلومات 

، عقد التأسيس والنظام والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1يتطلبها قانون الشركات رقم 
علمنا واعتقادنا لم   ه، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليماله ت الالحقةاألساسي للشركة األم والتعديال

لعقد التأسيس أو  ،والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 
يراً ثعلى وجه قد يكون له تأ 2020ديسمبر  31في ، خالل السنة المنتهية ماحقة لهوالنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الال

  مركزها المالي. أو  مادياً على نشاط الشركة األم
  

بشأن هيئة أسواق المال   2010لسنة  7القانون رقم  حكاممخالفات أل ةعلمنا وجود أيإلى  لم يرد أنه نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا،
الشركة األم أو نشاط على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في متعلقة به والتعليمات ال

 مركزها المالي.
  
  
  
  
  
  
  

 

  بدر عادل العبدالجادر  
  فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ  
 العيبان والعصيمي وشركاهم

  

  2021بريل ا ----- 
  الكويت

  
  
  
  
  



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

8 

 

 المجمع الخسائرأو  األرباحبيان 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 
    

 11,087,841 2,642,823 5 ات تشغيل إيراد

 (9,677,712) (5,384,203) 5 تكاليف تشغيل 
  ─────── ─────── 

 1,410,129 (2,741,380)   مجمل )الخسارة( الربح
    

 590,903 252,559 19 ة إداراتعاب 

 1,475,266 (687,040)  ات من صكوكيرادصافي )الخسارة( اإل

 795,444     -  رد مخصصات انتفت الحاجة اليها 

 (246,740) (2,090,971) .أ9 انخفاض قيمة اصل حق االستخدام 

 (499,731) (4,024,066) .ب 9 صافي الخسارة من عقارات استثمارية 

)خسائر( /أرباح القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 الخسائرأو  خالل األرباح
 

(2,764,806) 122,912 

 26,886 9,338  ات من ودائع إيراد

     - 197,243  ات توزيعات أرباح إيراد

     - 243,600  ربح إطفاء مطلوبات مالية 

     - 634  ربح بيع اثاث ومعدات 

 1,658,906 (10,177,846) 11 حصة في نتائج شركات زميلة 

 491,669 182,715    أخرىات إيراد

 (2,741,683) (2,240,180) 6 ية إدارمصروفات عمومية و

 (492,176) (3,570,190) 13 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (86,535) (132,819)  مصروفات استهالك 

 (88,137) (518,776)  تخفيض مخزون 

 (3,011,727) (2,496,686)  تكايف تمويل لدائني التمويل اإلسالمي 

 (942,574) (880,437) 17 تكاليف تمويل اللتزامات تأجير 

 9,335 156,933  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 

 ─────── ─────── 

 (1,527,853) (31,282,175)  ة دارالخسارة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل

    

 1,653,539 (393,853) 7  )تحميل( رد مصروفات ضرائب

 (10,000) (10,000) 19 ة دارمكافأة أعضاء مجلس اإل

  
─────── ─────── 

 115,686 (31,686,028)  )خسارة( ربح السنة

 

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ: 

 873,719 (26,674,228)  مساهمي الشركة األم 

 (758,033) (5,011,800)  الحصص غير المسيطرة 

  
─────── ─────── 

  
(31,686,028) 115,686 

  
═══════ ═══════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  )خسارة( 

 فلس   2.71 فلس ( 82.84) 8 الشركة األم 

  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 
 

  



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 115,686 (31,686,028) )خسارة( ربح السنة

 ─────── ─────── 

   أخرىات شاملة  إيراد )خسائر(  

   الخسائر في فترات الحقة: أو    األرباح إلى    للسنة قد يتم إعادة تصنيفها   أخرى ات شاملة  إيراد 

 2,300 206,689 فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

الخسائر في أو    األرباح إلى    للسنة والتي قد يتم إعادة تصنيفها   خرى ات الشاملة األ يراد صافي اإل 

 2,300 206,689 فترات الحقة 

 ─────── ─────── 

   الخسائر في فترات الحقة:أو    األرباحإلى    لن يتم إعادة تصنيفها   أخرى خسائر شاملة  

ات الشاملة  يراد اإلصافي الخسارة من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 (19,118) (520,369)  خرى األ 

 ─────── ─────── 

الخسائر في فترات أو  األرباح إلى  التي لن يتم إعادة تصنيفها  خرى صافي الخسائر الشاملة األ 

 (19,118) (520,369) الحقة 

 ─────── ─────── 

 (16,818) (313,680) للسنة  أخرىخسائر شاملة 

 ─────── ─────── 

 98,868 (31,999,708) ات الشاملة للسنةيراد)الخسائر( اإل إجمالي

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ:

 851,641 (27,044,007) مساهمي الشركة األم 

 (752,773) (4,955,701) الحصص غير المسيطرة 

 ─────── ─────── 

 (31,999,708) 98,868 

 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Medhat Elsamman
Stamp



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1المرفقة من ات يضاحإن اإل
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهم إصدار 

 احتياطي
 اجباري

 احتياطي
 اختياري

 احتياطي
 آخر

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

 فائض
إعادة تقييم  
 موجودات 

احتياطي تحويل 
 خسائر متراكمة عمالت أجنبية

 جمالياإل
 الفرعي 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

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

             

 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   2020يناير    1كما في  
 (31,686,028) (5,011,800) (26,674,228) (26,674,228)     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة السنة 

 (313,680) 56,099 (369,779)     - 150,590     - (520,369)     -     -     -     -     - للسنة أخرىات شاملة إيراد)خسائر( 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (31,999,708) (4,955,701) (27,044,007) (26,674,228) 150,590     - (520,369)     -     -     -     -     - ات الشاملة للسنةيراد)الخسائر( اإل إجمالي
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 (388,471) (388,471)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - استردادات رأس المال في شركة تابعة 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 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   2020ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
             

 45,217,421 (1,591,218) 46,808,639 (15,972,049) (335,900) 658,251 (1,592,981)     - 7,512,156 11,939,162 12,400,000 32,200,000 ه )مدقق(إدراج كما سبق    2019يناير    1كما في  
     -     -     - 658,251     - (658,251)     -     -     -     -     -     -  16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
ه وفقا للمعيار إدراجالرصيد االفتتاحي المعاد 

 45,217,421 (1,591,218) 46,808,639 (15,313,798) (335,900)     - (1,592,981)     -  7,512,156 11,939,162  12,400,000  32,200,000  16الدولي للتقارير المالية 
 115,686 (758,033) 873,719 873,719     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة السنة 

 (16,818) 5,260 (22,078)     - (2,960)     - (19,118)     -     -     -     -     - للسنة أخرىات شاملة إيراد)خسائر( 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 98,868 (752,773) 851,641 873,719 (2,960)     - (19,118)     -     -     -     -     - ات الشاملة للسنةيراد)الخسائر( اإل إجمالي

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
     -     -     - 7,512,156     -     -     -     - (7,512,156)     -     -     - (  14 إيضاحمتراكمة )إطفاء جزئي لخسائر 

 (665,473) (665,473)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - استردادات رأس المال في شركة تابعة 

 إيضاحالتغيرات في حصص ملكية شركة تابعة )

21 ) -     -     -     -     (309,291) -     -     -     -     (309,291) 6,241 (303,050) 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 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   2019ديسمبر  31في 

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

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 26إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

12 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح  

    أنشطة التشغيل 
 (1,527,853) (31,282,175)  ة دارالضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلالخسارة قبل 

    تعديالت لمطابقة الخسارة قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:

 3,309,184 2,810,030 .أ9 استهالك اصل حق االستخدام 

 2,403,468 6,044,894 .ب9 صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

 246,740 2,090,971 .أ9 انخفاض قيمة موجودات حق االستخدام 

 (122,912) 2,764,806  الخسائرأو  صافي الخسارة / )الربح( من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 (26,886) (9,338)  ات من ودائع إيراد

     - (197,243)  ات توزيعات أرباح إيراد

 (1,658,906) 10,177,846 11 حصة في نتائج شركات زميلة 

 86,535 132,819  استهالك اثاث ومعدات 

     - (243,600)  ربح من إطفاء مطلوبات مالية 

     - (634)  ربح بيع اثاث ومعدات 

 3,011,727 2,496,686  تكاليف تمويل لدائني التمويل اإلسالمي 

 942,574 880,437 17 تكاليف تمويل اللتزامات تأجير 

 (795,444)     -  رد مخصصات انتفت الحاجة إليها 

 88,137 518,776  تخفيض قيمة مخزون 

 (9,335) (156,933)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 492,176 3,570,190 13 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (63,425) (35,807)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  ─────── ─────── 
  (438,275) 6,375,780 

    التغييرات في رأس المال العامل:

 (1,629,781) 778,189  مدينون ومدفوعات مقدما 

 (248,896) 24,970  المخزون 

 1,401,744 816,419  دائنون ومصروفات مستحقة 

  ─────── ─────── 
 5,898,847 1,181,303  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (133,051) (215,403)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 (1,874,200) (700,745)  ضرائب مدفوعة 

     - 22,934  استالم منح حكومية 

  ─────── ─────── 

 3,891,596 288,089  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (159,785) (28,053)  شراء اثاث ومعدات 

 (124,188) (55,659)  اصل حق االستخدام إلى  إضافات

 326,257 209,304  الخسائر أو  المحصل من استرداد رأسمال لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 (54,713) 273,591  وكالةالمحصل من )استثمار في( مديني 

     - 197,243  ات توزيعات أرباح مستلمة إيراد

     - 851  المحصل من بيع اثاث ومعدات 

 3,769,349     - 11 المحصل من استرداد رأسمال في شركة زميلة 

 479,571 574,996 11 ات توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة إيراد

 26,886 9,338  ات مستلمة من ودائع إيراد

  ─────── ─────── 

 4,263,377 1,181,611  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل

 (2,180,000) (300,000) 16 صافي سداد دائني تمويل إسالمي 

 (1,007,400) (779,166)  سداد التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي 

 (3,979,717) (2,574,809) 16 تكاليف تمويل مدفوعة 

 (665,473) (388,471)  الحصص غير المسيطرة إلى  استرداد رأسمال مدفوع

 (15,213) (1,450)  مساهمي الشركة األم إلى  توزيعات أرباح مدفوعة

  ─────── ─────── 

 (7,847,803) (4,043,896)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

  ─────── ─────── 

 307,170 (2,574,196)   لدى البنوك والنقد رصدة)النقص( الزيادة في األ

 5,575,413 5,880,812  يناير  1لدى البنوك والنقد في  رصدةاأل

 (1,771) (6,219)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

  ─────── ─────── 

 5,880,812 3,300,397  ديسمبر  31لدى البنوك والنقد في  رصدةاأل

  ═══════ ═══════ 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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  والمجموعة معلومات حول الشركة  -1
 

 معلومات حول الشركة  1.1
 

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة 

ً لقرار مجلس اإل 2020ديسمبر  31)يشار اليهما معا بـ "المجموعة"( للسنة المنتهية في  بريل  أ 27 ة الصادر فيداروفقا

 عديل هذه البيانات المالية المجمعة في االجتماع الجمعية العمومية السنوي. تويحق لمساهمي الشركة األم ، 2021
 

البيانات المالية المجمعة  2020مايو  16اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 

. لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات لألرباح من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 العمومية السنوية.
 

الكويت. ة  بورصفي    ها علناأسهمويتم تداول    الكويت،ويقع مقرها في دولة  تم تأسيسها    األم هي شركة مساهمة عامة شركة  الإن  

 هو  شرق، وعنوانها البريدي  - شارع مبارك الكبير  –طابق الميزانين    –برج أي تي اس  يقع المكتب المسجل للشركة األم في  

 الكويت.  15464دسمان،  -1393
 

مجموعة عارف االستثمارية ش.م.ك. لشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. هي شركة  الكبرىإن الشركة األم 

 )"عارف"( وهي شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها ويقع مقرها في دولة الكويت.
 

سيس هي ة المشاريع العقارية. إن األنشطة الرئيسية للشركة األم وفقاً لعقد التأإدارتعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال 

 كالتالي: 
 

   نيابة مالك  األة  إداردولة الكويت وخارجها وكذا    فيوتطويرها لحساب الشركة األم  واألرض  تملك وبيع وشراء العقارات

 انصت عليهالتي  القيود  خذا في االعتبار  آالغير وكل ذلك بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين الحالية  عن  

 هذه القوانين.

  وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة األم في الكويت وفي الخارج.  أسهمتملك وبيع وشراء 

  ت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة في االستشارات في المجاالأعمال إعداد الدراسات وتقديم

 مقدمي هذه الخدمة. 

 ة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. إدارتملك و 

 ة والميكانيكية القيام بجميع أعمال الصيانة والمتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم بما في ذلك األعمال المدني

 وسالمتها. هذه الممتلكات والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على 

 ة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيالت وبيوت الضيافة واالستراحات والمنتزهات إدار

السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات والمجمعات والكافتيريات والحدائق والمعارض والمطاعم 

الترويحية والرياضية والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة  

 والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.  

 وزارة التجارة  ارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في تنظيم المعارض العقارية المتعلقة بمشاريع الشركة األم العق

   .والصناعة

 التجارة والصناعة وزارةنظمة المعمول بها في المزادات العقارية وذلك حسب األ تنظيم  . 

  تها. إدارالسكنية والتجارية وتملك المجمعات 

 هيئة أسواق المالموافقة الحصول على ة الصناديق االستثمارية العقارية وذلك بعد إدارإنشاء و  . 

  عن طريق استثماره في محافظ تدار من قبل شركات وجهات مختصة.   المالي المتوفر الفائضاستغالل 
 

ابة الشرعية التي تم تعيينها من تقوم المجموعة بتنفيذ أنشطتها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية المعتمدة من هيئة الفتوى والرق

 قبل الشركة األم.  
 

 معلومات حول المجموعة  1.2
 

 أ( الشركات الزميلة 
 

 األنشطة الرئيسية  حصة الملكية % بلد التأسيس االسم  

  2020 2019  

     

 أنشطة عقارية  %36.69 %36.69 الكويت  )"زمزم"( 2013شركة محاصة زمزم 

 أنشطة عقارية  %32.60 %32.60 الكويت  )"أثمان"( .الخليجية ذ.م.مشركة أثمان 
 

 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 معلومات حول الشركة والمجموعة )تتمة( -1
 

 معلومات حول المجموعة )تتمة( 1.2
 

 ( الشركات التابعة ب

 تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة:  

 الرئيسيةاألنشطة  حصة الملكية % بلد التأسيس االسم  

  2020 2019  

     محتفظ بها مباشرة: 

 شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت المحدودة
المملكة العربية 

 %100 %99 السعودية
أنشطة المقاوالت واألنشطة 

 العقارية

 شركة عقارية %100 %100 الكويت ذ.م.م.  شركة مركز الريادة المالي العقارية

للمشاريع العقارية ش.م.ك. )مقفلة( شركة الواحة العالمية 

 شركة عقارية %100 %100 الكويت قيد التصفية –

 أنشطة عقارية %40 %40 الكويت شركة محاصة الصفوة )"شركة محاصة الصفوة"( *  

شركة ماس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 

 %100 %100 الكويت )"ماس العالمية"(
العامة أنشطة التجارة 

 والمقاوالت

 أنشطة عقارية %62.81 %62.81 الكويت (21 إيضاحشركة محاصة القبلة )
     

     محتفظ بها من خالل شركة ماس العالمية 

 ة مشاريع إدار %100 %100 مصر شركة ماس العالمية مصر ذ.م.م. 

 شركة ماس األولى ذ.م.م.
المملكة العربية 

 ة مشاريع إدار %100 %100 السعودية

 ة مشاريع إدار %100 %100 مصر شركة ماس العالمية األولى تورز 
 

% في شركة محاصة الصفوة، تم تعيين الشركة األم بصفتها مدير 50أقل من بالرغم من أن المجموعة تمتلك حصة ملكية  * 

أيًضا على  ، ولديها القدرة ة(دار)العائد على االستثمار وأتعاب اإل ةالمتغير اتشركة المحاصة وتتعرض للمخاطر على العائد

الشركة المستثمر فيها. ونتيجة لذلك، تم تجميع شركة محاصة  ممارسة السيطرة على تلك العائدات من خالل التأثير على 

 لمزيد من التفاصيل.  15رقم  يضاحالصفوة في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. راجع اإل
 

 المفهوم المحاسبي األساسي  -2
 

الفيروس قد أثرت بصورة  رمن قبل حكومات الدول حول العالم لتفادي انتشاوالتدابير المتخذة  19-تفشي فيروس كوفيدإن 

أنشطة الحج والعمرة المجموعة. إن العوائق التي واجهت قدرات المجموعة والقيود التي فرضتها الحكومة على  جوهرية على  

. وقد أثر ذلك سلبيا على األداء 2020اشهر في سنة  5إلى  4لفترة  مؤقتا لديهاوقف عمليات الفنادق إلى  قد دعت المجموعة

 .  لمجموعة للسنةدى الومركز السيولة المالي 
 

دينار كويتي، وكما في ذلك  31,686,028، سجلت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ما تقدم، إلى    دينار كويتي. إضافة  20,598,890للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة  

دينار كويتي بما يتجاوز رأسمالها   33,602,151لبيانات المالية المجمعة بمبلغ  كان لدى المجموعة خسائر متراكمة في تاريخ ا

 المدفوع.
 

 على المجموعة:   19-فيما يلي التأثيرات المعروفة حاليا لجائحة كوفيد
 

   تكاليف % وتم مبادلتها مقابل انخفاض  76بنسبة    2019مقارنة بسنة    2020ات تشغيل الفنادق في سنة  إيرادانخفاض قيمة

 %. 60بة سالتشغيل بن

 2019مقارنة بسنة  2020% في سنة 121ات الصكوك بنسبة إيرادة ودارانخفاض صافي اتعاب اإل . 

  مقارنة بالربح المحقق بمبلغ  2020دينار كويتي في سنة  10,177,846حصة في خسائر من شركات زميلة بمبلغ

 . 2019دينار كويتي في سنة  1,658,906

  2019ديسمبر  31% منذ 27انخفاض القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بنسبة . 

   ديسمبر   31منذ  دينار كويتي    3,285,176التي تحتفظ بها المجموعة بمبلغ    أسهمانخفاض القيمة العادلة لالستثمارات في

2019 . 

  (. 9 إيضاحدينار كويتي في المجمل ) 2,090,971بمبلغ  2020انخفاض قيمة اصل حق االستخدام لسنة 

  دينار كويتي في المجمل نتيجة الصعوبات المالية  3,570,190بمبلغ  2020لسنة  نمدينيالمخصص انخفاض قيمة

 المدينين. بعض  واجهتالجوهرية التي 
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 المفهوم المحاسبي األساسي )تتمة( -2
 

محفظة السيولة لدى  ، كما تأثرت 2020نتيجة لتلك التأثيرات، انخفضت النتائج التشغيلية للمجموعة بصورة جوهرية في سنة 

 المجموعة بصورة سلبية. 
 

والنتائج المترتبة على التدابير التي اتخذتها الحكومة، فقد أدى عدم   19-التأثيرات المعروفة بالفعل لجائحة كوفيدإلى  إضافة 

لهذه   األجلوال يمكن معرفة التأثيرات المحتملة طويلة توقف النشاط االقتصادي إلى  ن المتعلق بعوامل االقتصاد الكليالتيق

تعرض المجتمع وبالتالي االعمال في مختلف االتجاهات. وفي حالة  19-الظروف على أعمالنا. وقد يتطور فيروس كوفيد

الضغوط على مركز السيولة لدى إلى    باإلضافةتحقق نتائج سلبية لمدة طويلة    إلى  لمدة زمنية أطول، فقد يؤدي ذلك  19-لكوفيد

 المجموعة. 
 

تسعى المجموعة للحصول على افضل المعلومات المتاحة لتقييم هذه المخاطر وتنفيذ التدابير المناسبة لمواجهتها. وقد اتخذت 

ات لمراقبة والحد من تأثيرات الجائحة والحفاظ على النقد وتعزيز مركز جراءالمجموعة بالفعل ومازالت تتخذ عدد من اإل

 السيولة.  
 

 شهر اعتبارا من تاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات  12تحليل التدفقات النقدية التفصيلي لمدة  بإعدادة دارقامت اإل

لة في مختلف السيناريوهات. كما انتهت المالية المجمعة لغرض تقييم مركز السيولة لدى المجموعة وتحديد فجوة السيو

أن المجموعة سوف تتمكن من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة بما في ذلك سداد دائني التمويل اإلسالمي لمدة إلى    ةداراإل

 شهر التالية.  12

 دائني التمويل اإلسالمي داد اصل مبلغ سجدولة شروط  إلعادةة في التفاوض مع مؤسسة مالية ذات عالقة دارنجحت اإل

 . 2021ديسمبر إلى  2020من ديسمبر 

 ات لتخفيض الخسائر التشغيلية من خالل وقف عمليات الفنادق المملوكة والمدارة من قبل المجموعة.  إجراءة  داراتخذت اإل

ك، انخفضت تخفيض عدد العمالة وتخفيض تكاليف الموظفين االخرين. عالوة على ذلات توفير التكاليف إجراءتضمنت 

المصروفات التشغيلية غير األساسية والنفقات جانب انخفاض إلى  المؤقت للفنادق لإلغالقتكاليف الموردين بشدة نظرا 

 . 19-الرأسمالية نتيجة جائحة كوفيد

 المدارة من قبل  أو  تأجير األصول المستأجرة المملوكةة في عقد مناقشات مع المؤجرين للمطالبة بمد حقوق داربدأت اإل

 .19-المجموعة لتعويض فترات اغالق الفنادق نتيجة جائحة كوفيد
 

ة الشركة االم لعقد اجتماع الجمعية العمومية إدار( من قانون الشركات، دعى مجلس  271المادة )  ألحكامعالوة على ذلك، ووفقا  

اتخاذ التدابير المناسبة لمواصلة  أو    تصفية الشركة االم   لمناقشة مبدأ االستمرارية لتحديد ما اذا كان الوضع يستلزمغير العادية  

ووافق المساهمون على توصية مجلس  2021فبراير  1عملياتها. ونتيجة لذلك، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية في 

دينار   12,400,000بالكامل بمبلغ    سهمصدار األإمن خالل استخدام رصيد عالوة  ة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة  داراإل

 كويتي. 
 

سداد أو  المتعلقة بقدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية وإعادة تمويلة باستمرار عوامل عدم التيقن دارتقر اإل

ة،  على الرغم من ذلك، وبناءا على الحقائق والظروف المعروفة في هذه المرحل .تسهيالتها البنكية عند استحقاقها

ق طبيأن تإلى  ةدارالجائحة والتدابير الحكومية الناتجة عنها، فقد انتهت اإل احتماالت تطوروالسيناريوهات المحتملة حول 

في مبرر وقائم على توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي افتراض مبدأ االستمرارية 

اذا لم تتمكن المجموعة ألي سبب من األسباب من مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية، فقد يؤثر والمستقبل القريب. 

بالمبالغ المدرجة   واطفاء المطلوبات في سياق العمل المعتادذلك على قدرة المجموعة على تحقيق الموجودات قيمتها المسجلة 

 في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة عداد وأساس اإل -3
 

 أساس اإلعداد 3.1
 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن  

ً لمبدأ التكلفة في أوراق مالية  اتواالستثمارالعقارات االستثمارية باستثناء  التاريخية تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا

 والتي تم قياسها وفقا للقيمة العادلة. 
 

 العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو أيًضا 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  3.2
 

 الجديدة والمعدلة والتفسيرات المعايير  3.2.1

. 2020يناير    1بعد  أو    للفترات السنوية التي تبدأ فيقامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري  

 تعديالت صدرت ولكن لم تسر بعد. أو  تفسيراتأو  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر الي معايير
 

  تعريف األعمال: 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير    2019أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر  

الموجودات التي تم حيازتها أو  بهدف مساعدة المنشأة في تحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة دمج األعمال 3المالية 

ت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم لما إذا كان تمثل أعماالً أم ال. وهذه التعديال

لدى المشاركين في السوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديالت أيضاً على إرشادات لمساعدة المنشآت 

أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات الموضوعة لألعمال   في تقييم ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعماالً جوهرية كما

ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة، كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة إلى    والمخرجات. إضافة

بعد تاريخ أو  ي تقع فيالت خرىاألحداث األأو  توضيحية جديدة. نظراً ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت

 أول تطبيق، لن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
 

 تعريف المعلومات الجوهرية :8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
عرض البيانات المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2019أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء لكي يتفق تعريف مصطلح  8ومعيار المحاسبة الدولي 

أن "المعلومات تعتبر إلى  بعض جوانب التعريف. ويشير التعريف الجديد وتتضح"المعلومات الجوهرية" في جميع المعايير 

إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك أو  عدم صحتهاأو  جوهرية إذا كان حذفها

يانات المالية وهو عرض معلومات مالية البيانات المالية من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من هذه الب

ليس من المتوقع أن ينتج عن التعديالت على تعريف المعلومات الجوهرية تأثير جوهري   حول المنشأة التي قامت بإعدادها.".

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

إصالح  : 39ومعيار المحاسبة الدولي  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة

عدداً   اساألدوات المالية: االعتراف والقي 39ومعيار المحاسبة الدولي  9تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المعايير المتعلقة بمعدل الفائدة. وتتأثر 

المعايير للبند إلى  حاالت عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية المستندةإلى  عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح

اة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة حيث أنه ليس لديها أية أدأو  المتحوط له

 .عالقات تحوط لمعدل الفائدة
 

   2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 

المتطلبات الواردة في أي معيار. إن  أو  المفاهيم الواردة به المفاهيمال يتجاوز أي من أو  ال يمثل معياراً  المفاهيميإن اإلطار 

الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعداد هذه 

على استيعاب وتفسير   طرافاأل  المعايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة حينما ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافة

 المعايير. 
 

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة وكذلك معايير االعتراف بالموجودات 

 والمطلوبات ويوضح أيضاً بعض المفاهيم الهامة. 
 

  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد: 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديل على المعيار  -  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد  2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير  عقود التأجير. تمنح  16الدولي للتقارير المالية 

. 19-بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيد 16المالية 

والممنوح من  19-التأجير المتعلق بفيروس كوفيد نظًرا لكونه مبرًرا عمليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات التأجير الناتجة    يقومالمؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأجر الذي  

ر الدولي للتقارير المالية بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفقًا للمعيا 19-عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد

  .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 3.2
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة( 3.2.1
 

 )تتمة(  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد: 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
، كما يُسمح بالتطبيق المبكر. 2020يونيو  1بعد أو  يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في

 المجمعة للمجموعة. يانات المالية البلم ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على 
 

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 3.2.2
 

 المنح الحكومية 

يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة. عندما 

ات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل التكاليف إيرادالمصروفات، يتم تسجيلها كتتعلق المنحة ببند 

ات إيرادذات الصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم تسجيلها ك

 بمبالغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. 
 

 األرباحإلى    هماإدراجعندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم  

الك مزايا األصل ذي الصلة على أقساط سنوية نمط استهإلى  الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استناداً أو 

 متساوية. 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 3.3
 

صدر عدد من المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ اصدار البيانات المالية المجمعة 

للمجموعة. إال أنه ليس من المتوقع أن يكون ألي منها تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تنوي المجموعة 

 رات الجديدة والمعدلة متى امكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول. تطبيق هذه المعايير والتفسي
 

 الهامةالسياسات المحاسبية  3.4
 

 أساس التجميع 3.4.1

. تنشأ تاريخ البيانات المالية المجمعة  تتضمن البيانات المالية المجمعة كل من البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في

يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها أو  السيطرة عندما تتعرض المجموعة للمخاطر

ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر 

 لمجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: ا
 

 سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  ال

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

 شركة المستثمر فيها، وحقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الأو  تعرض لمخاطرال 

 .القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها 
 

ــويت تؤدي ــكل عام هناك افتراض أن أغلبية حقوق التص ــيطرة، ولدعم هذا االفتراض، وإلى   بش عندما تحتفظ المجموعة الس

ــويت ــتثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات  حقوق مماثلة أو  بأقل من أغلبية حقوق التصــ ــركة المســ للشــ

 والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
 

  التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها)الترتيبات( الترتيب 

 خرى ات التعاقدية األالحقوق الناتجة من الترتيب 

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وجود إلى  تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير

أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة أو    تغيرات في عامل واحد

الموجودات  إدراجعلى الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم 

البيانات المالية بيعها خالل السنة في أو  التي تم حيازتهاوالمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة  اتيرادوالمطلوبات واإل

 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.المجمعة 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 التجميع )تتمة(أساس  3.4.1

بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى   خرىالشاملة األ  اتيرادالخسائر وكل بند من بنود اإلأو    تتعلق األرباح

تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية للشركات   إجراءرصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم  إلى    إن أدى ذلك

مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات  للشركات التابعة التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية

تعلقة بالمعامالت فيما والمصروفات والتدفقات النقدية الم  اتيرادوالمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإل

يتم المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية شركة تابعة دون فقد السيطرة كمعاملة  بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.

 حقوق ملكية. 
 

)بما في الموجودات ذات الصلة االعتراف ب إلغاءعندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، تعمل المجموعة على 

خسائر ناتجة  أو  ذلك الشهرة(، والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغير ذلك من بنود حقوق الملكية مع تحقق أي أرباح

 أي استثمار محتفظ به وفقًا للقيمة العادلة.   تسجيل. ويتم الخسائرأو  األرباحفي 
 

 دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة  3.4.2

تقاس تكلفة الحيازة وفقًا لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة. 

تار العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أية حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج لألعمال، تخ

بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات أو    المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة

 ية.دار المحددة للشركة المشتراة. يتم تحميل تكاليف الحيازة كمصروفات وتدرج ضمن المصروفات اإل
 

بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف  عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال، فإنها تقوم 

ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. ويتضمن هذا فصل  المناسب وفقا

 المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

ل على مراحل، فيعاد قياس أي حقوق ملكية محتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة، وتسجل اذا تم تنفيذ دمج االعما

 الخسائر المجمع. أو  الخسائر الناتجة في بيان األرباحأو  األرباح
 

ادة قياس المقابل المحتمل ال يتم إع يتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.  

أو   المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل

 إدراج ، ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع األدوات المالية 9التزام في أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

. ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر 9الخسائر طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية أو  التغيرات في القيمة العادلة في األرباح

  إدراج وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع  9ج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية الذي ال يندر

 الخسائر.أو  ضمن األرباحالعادلة التغيرات في القيمة 
 

ً بالتكلفة )التي تمثل زيادة  المسيطرة وأي المقابل المحول والقيمة المدرجة للحصص غير  إجمالييتم قياس الشهرة مبدئيا

حصص ملكية محتفظ بها سابقاً عن صافي القيمة للموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة 

تحديد الموجودات   صحةالعادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها يتجاوز مجمل المقابل المحول، تعيد المجموعة تقييم مدى  

ات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم االعتراف بها جراءالتي تم حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة، كما تقوم بمراجعة اإل

زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تمت حيازتها عن مجمل المقابل إلى  في تاريخ الحيازة. إذا انتهت إعادة التقييم

 الخسائر. أو  الربح في األرباح إدراجيتم المحول، 
 

الشهرة  إدراجوحدات إنتاج النقد، ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم  إحدىالشهرة ضمن  توزيععندما يتم 

العملية. يتم قياس الخسارة الناتجة عن استبعاد أو  المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح

 الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
 

ً لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا بالمبلغ الم المسجل يتم مبدئياً قياس االلتزام المحتمل جل وفقا سفي عملية دمج أعمال وفقا

المبلغ المسجل مبدئياً أو    المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة  37لمتطلبات أحكام معيار المحاسبة الدولي  

 أيهما أعلى.   اتيرادبات االعتراف باإلوفقا لمتطلالمسجل اإلطفاء المتراكم )متى كان ذلك مالئماً( ناقصاً 
 

  اتيراداإلاالعتراف ب 3.4.3

العميل بقيمة تعكس المقابل إلى  الخدماتأو  من العقود مع العمالء عند نقل السيطرة على البضائع اتيراديتم االعتراف باإل

ها مقابل اتإيرادتقديم الخدمات. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات أو  الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع

أنها تعمل كشركة أساسية في  إلى  كوكيل. انتهت المجموعةأو  معايير محددة لكي تحدد ما إذا كانت تعمل كشركة أساسية

 ها. اتإيرادأغلبية ترتيبات 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 ات )تتمة(يراداالعتراف باإل 3.4.3
 تشتمل مصادر الدخل الرئيسية لدى المجموعة على ما يلي:

 

 ات فنادقإيراد 
 ات تأجيرإيراد 
 ات من عقود مع عمالءإيراد 

 المستردة من المستأجرين خرىة والمصروفات األدارمستأجرين بما في ذلك مصروفات اإلإلى  خدمات -
 خرىات األيرادترتيبات اإل -

 

 فيما يلي طريقة المحاسبة عن كل عنصر من هذه العناصر. 
 

 ات فنادقإيراد
والمطاعم وغيرها   ات األطعمة والمرطبات الواردة من غرف الفنادقإيرادو غرف الفندقمن  اتيرادتلك اإل اتيرادمثل اإلت

لغرف عند إشغال الغرف  المتعلقة با  اتيراد. يتم االعتراف باإلكجزء من خدمات الضيافة  مقدمة من قبل المجموعة  منشآتمن  
 ات من األطعمة والمرطبات عند بيعها.يرادبينما يتم االعتراف باإل

 

 ات تأجير إيراد
تحول بموجبها كافة المخاطر والمزايا ات من العمل كمؤجر في عقود التأجير التشغيلي والتي ال إيرادتكتسب المجموعة 

الذي تم حيازته لعقار االستثماري  ل  من الباطن  تأجيرالإلى    المجموعة  تلجأذلك،  إلى    المرتبطة بملكية العقار االستثماري. إضافة
الباطن كعقود شهراً من تاريخ البدء. يتم تصنيف عقود التأجير من  12بموجب عقود تأجير رئيسية ذات مدة تأجير تتجاوز 

إلى    أصل حق االستخدام الناتج من عقد التأجير الرئيسي بدال من الرجوعإلى    كعقود تأجير تشغيلي بالرجوعأو    تأجير تمويلي
 يتم تصنيف كافة عقود التأجير من الباطن لدى المجموعة كعقود تأجير تشغيلي.العقار االستثماري ذي الصلة. 

 

ر الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط الثابت على مدى ات التأجيإيرادتتم المحاسبة عن 
الخسائر نتيجة لطبيعتها أو    ات من العقارات االستثمارية" في بيان األرباحيرادها ضمن "صافي اإلإدراجمدة عقد التأجير ويتم  

. يتم تسجيل التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في يلها عندما تنشأات التأجير المحتملة التي يتم تسجإيراد، باستثناء التشغيلية
التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له كمصروفات على مدى فترة عقد التأجير بنفس األساس الذي يتم به تسجيل  

 ات التأجير.إيراد
 

 أخرىات إيرادترتيبات 
العمالء ويتم إلى    الخدماتأو    بضاعةنقطة زمنية محددة عندما تنتقل السيطرة على اليتم االعتراف بها على مدار الوقت وعند  

 الوفاء بالتزامات األداء.
 

 االقتراض تكاليف رسملة  3.4.4
إنشاء أو  المتعلقة مباشرةً بشراء كمصروفات عند تكبدها. ويتم رسملة تكاليف االقتراض تكاليف االقتراضتسجيل  عادةً  يتم

مؤهل بينما في حالة أن يكون األصل خاضع لإلنشاء، يتم رسملة جزء من تكلفة ذلك األصل. تبدأ رسملة تكاليف  أصل
 االقتراض عندما:

 

 .يتم تكبد مصروفات لألصل وتكاليف االقتراض 
 البيع قيد التنفيذ.أو  تكون األنشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المقصود منه 
 

البيع. إذا تم وقف التطوير النشط لفترة ممتدة، يتم أو  الرسملة عندما يصبح األصل جاهزاً للغرض المعد من أجلهيتم إيقاف 
 إيقاف الرسملة مؤقتاً. 

 

عندما يتم اإلنشاء تدريجياً على مراحل ويكون من الممكن استخدام كل جزء على حدة أثناء االستمرار في اإلنشاء، تتوقف 
، فإنه يتم استخدام المعدل الفعلي على ذلك  محددتمام الجزء بالكامل. بالنسبة لالقتراض المتعلق بأصل رسملة كل جزء عند إ

 مرجح لتكلفة االقتراض. المتوسط الاالقتراض وإال يتم استخدام 
 

 أحداث بعد فترة البيانات المالية المجمعة 3.4.5
حول ظروف وقعت  للتصريح بإصدارهالمجمعة وقبل اعتمادها إذا تلقت المجموعة أي معلومات بعد فترة البيانات المالية ا

في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة في البيانات 
تعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث تعكس األحداث التي  مجمعة للمجموعة. وتقوم المجموعة بالمالية ال

تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف في ضوء إلى  التعديل بعد فترة البيانات المالية المجمعة، باإلضافةى إل أدت
تعديالت بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، لن تقوم المجموعة إلى  المعلومات الجديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال تؤدي

أو  الية المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره الماليبتغيير المبالغ المسجلة في البيانات الم
 إن أمكن.  - هذا التقييم إجراءبيان عدم إمكانية 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 العمالت األجنبية   3.4.6

تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم. تقوم كل شركة في المجموعة  

تستخدم بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية.  

الخسائر أو    األرباحإلى    الخسائر المعاد تصنيفهاأو    باشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبية تعكس األرباحالمجموعة الطريقة الم

 المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
 

 رصدةالمعامالت واأل
  ة الصرف الفوري ألسعاريتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفقاً 

العملة إلى    في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية

تحويل البنود أو  الصرف الفوري في تاريخ البيانات المالية المجمعة. وتسجل الفروق الناتجة من التسويةالرئيسية وفقاً لسعر 

 الخسائر. أو  النقدية في األرباح
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت 

ئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما المبد

الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة أو   في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح

الخسارة الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند )أي ان فروق تحويل البنود التي تدرج أو    ا يتماشى مع تحقق الربحالعادلة بم

الشاملة   اتيراديضا تحققها في اإلأالخسائر يتم أو  األرباحخرى أو الشاملة األ اتيرادخسائر قيمتها العادلة في اإلأو  أرباح

 الخسائر على التوالي(. أو  األرباحخرى أو األ
 

أو  ات )أو جزء منها(أو إيراد مصروفاتأو  عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل

التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه أو    غير نقديعند إلغاء االعتراف بأصل  

االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات المقدمة. في حالة وجود أو  غير النقديباالعتراف المبدئي لألصل المجموعة 

 مستلم من الدفعات مقدما.أو  المعاملة لكل مبلغ مدفوعمستلمة مقدما، فيجب على المنشاة تحديد تاريخ أو  عدة مبالغ مدفوعة
 

 شركات المجموعة
الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إلى  عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات األجنبية

بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. الخسائر لهذه الشركات أو  البيانات المالية المجمعة، وتحول بيانات األرباح

  عملية . عند بيع خرىالشاملة األ اتيرادتدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإل

 الخسائر.أو  األرباحإلى  األجنبية العمليةالمتعلق بهذه  خرىالشاملة األ اتيرادأجنبية، يعاد تصنيف بند اإل
 

م معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات تت

الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية في 

 المالية المجمعة.البيانات تاريخ 
 

 الضرائب  3.4.7
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( 1)
 وفقاً للحساب المعدل استناداً من ربح السنة الخاص بالشركة األم % 1حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة يتم احتساب 

من الشركات الزميلة والشركات التابعة  اتيرادة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإلإدارقرار أعضاء مجلس إلى 

 من ربح السنة عند تحديد الحصة.  جبارياالحتياطي االإلى  ة والتحويلدارومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

 ( ضريبة دعم العمالة الوطنية 2)
 2000لسنة  19% من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا للقانون رقم 2.5تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 

 .2006لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار 
 

 الزكاة( 3)
سري الذي ي 58/2007% من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم 1تحتسب حصة الزكاة بنسبة 

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من 
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 ( ضريبة على الشركات التابعة األجنبية 4)
 

 والزكاة  الحاليةالضرائب 
األجنبية على أساس معدالت الضرائب المطبقة والمنصوص عليها وفقاً للقوانين واألنظمة   العملياتيتم احتساب الضريبة على  

تخضع المجموعة للزكاة على عملياتها األجنبية طبقا والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة. 

ً للتفسيرات. يتم فرض   بالمملكة والدخلالعامة للزكاة  الهيئة للوائح الزكاة الصادرة عن  العربية السعودية كما تخضع أيضا

صافي حقوق الملكية بواسطة األساس المحدد في الئحة إلى    استناداأو    % على الربح المعدل الخاضع للزكاة2.5الزكاة بنسبة  

 الزكاة )وعاء الزكاة( أيهما أعلى.
 

 ضريبة القيمة المضافة 
 : فيما عدا والموجودات بالصافي بعد مبلغ ضريبة القيمة المضافةيتم تسجيل المصروفات 

 

 خدمات قابلة لالسترداد من الجهة الضريبية وفي هذه الحالة  أو    أال تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة لشراء موجودات

 أمكن ذلك. كجزء من بند المصروفات متىأو  يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة حيازة األصل

  أو  المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج ضمن صافي مبلغ ضريبة المستردة من رصدةاأل إدراجأن يتم

 .المجمع الدائنة في بيان المركز الماليأو  المدينة رصدةها كجزء من األإدراجالجهة الضريبية ويتم إلى  المستحقة
 

 متداولة وغير متداولة إلى  والمطلوباتتصنيف الموجودات  3.4.8

متداولة/غير متداولة. يكون إلى  الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بعد تصنيفها إدراجتقوم المجموعة ب

 األصل متداوالً عندما: 
 

 استهالكه خالل دورة التشغيل المعتادة، أو  هناك نية لبيعهأو  يكون من المتوقع تحقيقه 

  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 

  أوالمجمعة المالية البياناتمن المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً من تاريخ ، 

 استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد أو  نقد معادل ما لم يتم منع تبادلهأو  يكون عبارة عن نقد

 . المجمعة المالية البياناتفترة 
 

 كموجودات غير متداولة.  خرىتُصنف كافة الموجودات األ
 

 يعتبر االلتزام متداوالً عندما: 
 

  ،يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة 

  المتاجرة بصورة رئيسية، يتم االحتفاظ به لغرض 

  أو  ،المجمعة المالية البياناتيجب تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة 

  المجمعة المالية البياناتليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من فترة 
 

 كمطلوبات غير متداولة.  خرىتقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األ
 

 يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 
 

 ومعدات أثاث  3.4.9

ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن  بالصافي بعد بالتكلفة، المعدات االثاث و إدراجيتم 

قيمها التخريدية كما إلى    االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجوداتوجدت. يحتسب  

 يلي: 
 

 سنوات 5 - 3من  أثاث وتركيبات 

  سنوات 4 - 3من  كمبيوترأجهزة 
 

تغيرات في الظروف أو  لغرض تحديد انخفاض القيمة في حالة وجود أحداث  والمعداتلألثاث  الدفتريةيتم مراجعة القيمة 

مسجلة   دفتريةالقد تكون غير قابلة لالسترداد. فإذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر وعندما تكون القيمة  الدفتريةأن القيمة إلى  تشير

مبلغها الممكن استرداده الذي يتمثل في القيمة العادلة  إلى  بأكثر من مبلغها المقدر الممكن استرداده، تخفض قيمة الموجودات

 قيمتها أثناء االستخدام أيهما أكبر.أو  ناقصاً التكاليف حتى البيع
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التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم والمعدات يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود االثاث 

 للجزء المستبدل.  دفتريةالشطب القيمة 
 

تعلق بها. الموالمعدات فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية لبند االثاث  خرىيتم رسملة المصروفات الالحقة األ

 عند تكبدها. اتكمصروف المجمع الخسائرأو  األرباح بيان في خرىوتسجل كافة المصروفات األ
 

عند عدم توقع منافع اقتصادية  أو  عند البيع االعتراف به إلغاءوأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم والمعدات إن بند االثاث 

األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي االعتراف بإلغاء خسائر ناتجة عن أو  بيعه. تدرج أي أرباحأو  مستقبلية من استخدامه

 األصل.االعتراف بإلغاء عند المجمع الخسائر أو  األرباح بيان لألصل( في  دفتريةالمتحصالت البيع والقيمة 
 

يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار اإلنتاجية وطرق استهال األثاث والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديالت في 

 .  كان ذلك مالئًمامتى المستقبل 
 

 عقود التأجير 3.4.10

كان العقد ينص على حق السيطرة  ينطوي على عقد تأجير، أي إذا  أو    تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل

 على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.
 

 المجموعة كمستأجر
وعقود  األجلتطبق المجموعة طريقة فردية للقياس واالعتراف بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة 

موجودات حق مطلوبات التأجير ألداء مدفوعات التأجير، وتأجير الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بتسجيل 

 .الموجودات األساسيةاالستخدام التي تمثل حق استخدام 
 

 موجودات حق االستخدام ( 1
تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير )أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس 

إعادة قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها مقابل أي 

لمطلوبات التأجير. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكاليف المبدئية المباشرة 

 قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستلمة.أو  المتكبدة، ومدفوعات التأجير التي تمت في
 

القسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس  

  .أيهما أقصر
 

إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، أو  المجموعة في نهاية مدة عقد التأجيرإلى  في حالة نقل ملكية األصل المؤجر

 .يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل
 

انخفاض قيمة (  3.4.16بالقسم )االنخفاض في القيمة. راجع السياسات المحاسبية  إلى    تتعرض موجودات حق االستخدام أيًضا

 الموجودات غير المالية. 
 

 ( مطلوبات التأجير2
التأجير التي يتعين سدادها في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات 

على مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها( ناقًصا أي 

سعر، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات أو  مؤشرإلى  حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند

تخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل المجموعة بصورة  القيمة ال

 معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء.
 

سعر كمصروفات )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في أو  مؤشرإلى  تستنديتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم . الشرط الذي يستدعي حدوث السدادأو  الفترة التي يقع فيها الحدث

إمكانية تحديد معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير  المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عدم 

بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعات التأجير المقدمة.  

في  أو   في مدة عقد التأجيرتغير أو  ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديلإلى  باإلضافة

معدل مستخدم لتحديد أو  مدفوعات التأجير )أي التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من حدوث التغير في مؤشر

 .  في تقييم خيار لشراء األصل األساسيأو  مدفوعات التأجير هذه(
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 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة( 3
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ 

أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بالموجودات منخفضة أو  شهًرا 12مدتها 

مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة  إدراجالقيمة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات 
 

 المجموعة كمؤجر 
إن عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بنقل كافة المخاطر والمزايا الهامة المرتبطة بملكية األصل يتم تصنيفها 

ات التأجير الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترات التأجير وتُدرج ضمن إيرادكعقود تأجير تشغيلي. يتم احتساب 

بسبب طبيعتها التشغيلية. تضاف التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة أثناء سائر المجمع الخأو  بيان األرباحات في يراداإل

القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم تسجليها على مدى فترة التأجير إلى  التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له

 ات في فترة اكتسابها.إيرادات التأجير. تُسجل اإليجارات المحتملة كإيرادعلى نفس أساس 
 

 عقارات استثمارية 3.4.11

ات تأجير. ويتم تصنيف العقار إيراديتكون العقار االستثماري من عقار مكتمل ومركز تسوق محتفظ بهما لغرض اكتساب 

أو   ات تأجيرإيرادومركز التسوق المحتفظ بهما بموجب عقد التأجير كعقار استثماري في حالة االحتفاظ بهما لغرض اكتساب  

ألغراض أو    لالستخدام في اإلنتاجأو    البيع في سياق األعمال العاديغرض  للغرضين معاً بدالً من  أو    لرفع قيمتهما الرأسمالية

 ية. ارإد
 

يتكون العقار االستثماري بصورة رئيسية من مبنى تجاري ومركز تسوق ال يتم إشغالهما بصورة جوهرية لغرض االستخدام 

وإنما يتم االحتفاظ بهما بصورة رئيسية لغرض   العاديفي عملياتها وليس لغرض البيع في سياق األعمال  أو    من قبل المجموعة

اكتساب إيجارات. يتم تأجير هذا المبنى ومركز التسوق بصورة جوهرية للمستأجرين وليست هنا نية لبيعهما في سياق األعمال 

 العادي. 
 

العقارات االستثمارية   إدراجيتم    ،تدرج العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي

 اتالخسائر الناتجة من التغيرأو  تدرج األرباحالتي تعكس ظروف السوق في تاريخ البيانات المالية المجمعة. بالقيمة العادلة 

ابل. ولغرض في فترة حدوثها بما في ذلك التأثير الضريبي المقالخسائر  أو    في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في األرباح

إلعداد هذه البيانات المالية المجمعة وبهدف تجنب االحتساب المزدوج للقيمة العادلة، يتم تخفيض القيمة العادلة المحتسبة 

يتم تحديد القيمة العادلة  ات التأجير على أساس طريقة القسط الثابت. إيرادات المستحقة الناتجة من طريقة محاسبة يرادباإل

سنوي يتم إجراؤه من قبل مقيم مستقل خارجي معتمد يستعين بنموذج تقييم يتماشى مع طبيعة واستخدام العقار   تقييمإلى    استنادا

 . االستثماري
 

عقار إلى   من العقار االســتثماري في حالة التغير في االســتخدام. بالنســبة للتحويل من عقار اســتثماريإلى أو  تتم التحويالت

يشـغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسـبة للمحاسـبة الالحقة تكون قيمة العقار العادلة في تاريخ التغيير في االسـتعمال. 

للـسياـسة المبينة تحت بند  إذا أـصبح العقار الذي يـشغله المالك عقاراً اـستثماريًا، تقوم المجموعة بالمحاـسبة عن هذا العقار وفقاً 

  في االستخدام.التغيير " حتى تاريخ المعداتاألثاث و"
 

عندما يتم سحب أو  على السيطرة( المستلميتم إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها )أي تاريخ حصول 

صافي العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. يدرج الفرق بين 

يتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم  .إلغاء االعترافالخسائر في فترة أو  متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل في األرباح

الخسائر الناتجة من الغاء االعتراف بالعقار االستثماري وفقا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة ضمن  أو  األرباحإلى  اضافته

 . 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 استثمار في شركات زميلة  3.4.12

الشركة الزميلة هي شركة تمارس عليها المجموعة تأثيًرا ملموًسا. والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات  

 سيطرة مشتركة على تلك السياسات. أو  السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة
 

السيطرة المشتركة هي نفس االعتبارات الالزمة لتحديد السيطرة على  أو  الملموسإن االعتبارات الخاصة بتحديد التأثير 

 الشركات التابعة. 
 

المجموعة في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يدرج  اتيتم المحاسبة عن استثمار

التغيرات في حصة المجموعة   إدراجلالستثمار لكي يتم  دفتريةالاالستثمار في شركة زميلة مبدئيًا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة 

  دفترية ال الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة ضمن القيمة  إدراج من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم

 اختبارها بصورة فردية لتحديد انخفاض القيمة.أو  لالستثمار وال يتم إطفاؤها
 

 اتيراداإل تغير فيالمجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. كما أن أي الخسائر أو  األرباحيعكس بيان 

ذلك، عند  إلى  للمجموعة. إضافة خرىالشاملة األ اتيرادلتلك الشركات المستثمر فيها يعرض كجزء من اإل خرىالشاملة األ

، متى أمكن ذلك، أي تغيراتحصتها في  إدراجوجود تغير مسجل مباشرةً في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم المجموعة ب

. ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن  المجمع واإلفصاح عنها في بيان التغيرات في حقوق الملكية

 المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة. 
 

المجمع في بند منفصل عن الخسائر أو  األرباحالخسائر في مقدمة بيان أو  مجمل حصة المجموعة في األرباح إدراجويتم 

 الخسائر بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. أو  التشغيل وهو يمثل األرباحربح 
 

 التعديالت إجراء يتم الضرورة، للمجموعة. عندالمجمعة   المالية  البيانات فترة الزميلة لنفس للشركة المالية البيانات إعداد يتم

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد  .المجموعة قبل من المستخدمة تلك للشركة الزميلة مع المحاسبية لتتماشى السياسات

المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقق خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في الشركة الزميلة. تحدد المجموعة بتاريخ  

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. فإذا ما مجمعة مالية  بياناتكل 

وجد ذلك الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة  

 المجمع. الخسائرأو  األرباحزميلة" في بيان ، ثم تدرج الخسارة كـ "حصة في نتائج شركة دفتريةالوقيمتها 
 

أي استثمار متبقي بقيمته العادلة. كما تسجل أي   إدراجعند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس و

والمتحصالت من البيع في للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي    دفتريةالفرق بين القيمة  

 المجمع.الخسائر أو  األرباحبيان 
 

 العقارات للمتاجرة 3.4.13

ه ازـت ذي تم حـي ار اـل العـق أجير  أو  يحتفظ ـب ه لغرض الـت اظ ـب دالً من االحتـف اق األعـمال الـعادي ـب ـــي  إنشــــاؤه لغرض البيع في ســ

 صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. أو  أو لرفع قيمته الرأسمالية كمخزون عقارات ويقاس بالتكلفة
 

الحالة إلى   تطوير العقار للوصـــولأو  المتكبدة فيما يتعلق بإنشـــاء  خرىتتكون التكلفة من تكلفة شـــراء العقار والتكاليف األ

ا التكاليف  البيع. جراءالضـرورية إل ياق األعمال العادي ناقصـً حتى  صـافي القيمة الممكن تحقيقها هو ـسعر البيع المقدر في ـس

 البيع. جراءإلتمام والتكاليف المقدرة الضرورية إلا
 

 مخزون ال 3.4.14

 صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.أو  ويتم تقييمه وفقاً للتكلفةيمثل المخزون حقوق تقاسم الوقت )الصكوك( 
 

  جراءـصافي القيمة الممكن تحقيقها هو ـسعر البيع المقدر ـضمن ـسياق األعمال الطبيعي ناقـصاً التكاليف المقدرة الـضرورية إل

 البيع.
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق – األدوات المالية 3.4.15

 .أخرىأداة حقوق ملكية لمنشأة أو  األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي 
 

 الموجودات المالية أ(
 والقياس المبدئي  المبدئي االعتراف

ات يرادالعادلة من خالل اإلبالقيمة  أو   يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحقاً وفقاً للتكلفة المطفأة

 الخسائر.أو  القيمة العادلة من خالل األرباحخرى أو  الشاملة األ
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

 الموجودات المالية )تتمة(أ( 
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي )تتمة(

خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى نموذج إلى  يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي

تلك التي أو  التي ال تتضمن بند تمويل جوهري خرىته. باستثناء الموجودات األداراألعمال المستخدم من قبل المجموعة إل

قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، تقيس المجموعة مبدئياً األصل المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف المعاملة في  

التي ال تتضمن  خرىألالخسائر. وبالنسبة للموجودات اأو  حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقاً لسعر المعاملة.أو  بند تمويل جوهري
 

 ، يجب أن يؤديخرىات الشاملة األيرادبالقيمة العادلة من خالل اإلأو    لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة

هذا التقييم باختبار مدفوعات إلى  ل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم. يشارتدفقات نقدية تمثإلى 

أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال 

ً للقيمة العادلة من خالل األرباحتندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط و الخسائر بغض النظر عن نموذج أو  فقا

 األعمال.
 

ة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل إنتاج إداركيفية إلى  ة الموجودات المالية إداريشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق ب

بيع أو  النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةتدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات 

 كليهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال يهدفأو  الموجودات المالية

حتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االإلى  

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. إلى  في نموذج أعمال يهدف خرىات الشاملة األيرادبالقيمة العادلة من خالل اإل
 

أو   عموماً وفقاً للنظممبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده أو  إن مشتريات

، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة  التسويةبالعرف في األسواق )بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ 

 األصل. تسليمأو  باستالم
 

 القياس الالحق

 فئات: ثالثإلى  ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية
 

  مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(موجودات مالية 

 األرباح والخسائر المتراكمة  إدراجمع إعادة  خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 )أدوات الدين( 

 األرباح والخسائر المتراكمة  إدراجدون إعادة  خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(

 الخسائر أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

 .  خرىات الشاملة األيرادال تحتفظ المجموعة بأي أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
 

 لمطفأة )أدوات الدين(أ( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة ا
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه الموجودات 

انخفاض أو  تعديلهأو  الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصلأو  النخفاض القيمة. وتسجل األرباح والخسائر في األرباح

 قيمته. 
 

 رصدةوالمدينين التجاريين واأل  لدى البنوك والنقد  رصدةالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة لدى المجموعة األ  تتضمن

 . خرىالمدينة األ

 

 )أدوات حقوق الملكية( خرىات الشاملة األيرادب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
كأدوات حقوق  أسهمعند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في 

التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة  خرى ات الشاملة األيرادملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإل

وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على  دوات المالية: العرض، األ 32الدولي 

 حدة. 
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 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  3.4.15
 

 أ( الموجودات المالية )تتمة(
 

 القياس الالحق )تتمة(

 

 )أدوات حقوق الملكية( )تتمة( خرىات الشاملة األيرادب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
ات إيرادالخسائر. وتسجل توزيعات األرباح كأو    األرباحإلى    األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية  إدراجال يتم أبدا إعادة  

الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه المتحصالت  أو  في بيان األرباح

. إن أدوات حقوق  خرىات الشاملة األيرادلة، تسجل هذه األرباح في اإلكاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحا

 ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. خرىات الشاملة األيرادالملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإل
 

 ضمن هذه الفئة على نحو غير قابل لإللغاء.  أسهماختارت المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في 
 

 الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحج( 
الخسائر في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة أو  تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 الخسائر المجمع. أو  مع تسجيل صافي التغيرات في حقوق الملكية في بيان األرباح
 

ات  يرادالتي لم تختر المجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل  سهمهذه الفئة تتضمن بعض االستثمارات في األ

ات أو إيراد  ات فوائدإيرادعلى نحو غير قابل لإللغاء. ويتم تسجيل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي  خرىالشاملة األ

 الخسائر. أو  ح ضمن األرباحتوزيعات أربا
 

 إلغاء االعتراف

جزء  أو    يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي

 من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( بصورة رئيسية عندما:
 

  استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تنتهي الحقوق في 

 تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة أو  تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل

طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة إلى  بالكامل دون تأخير مادي

االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل  أو  )ب( ال تقوم المجموعة بتحويلأو  ر والمزايا الهامة لألصلالمخاط

 ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
 

تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"،  أو  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما

أو  موعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجموعة بتحويلتقوم المج

االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل األصل المحول 

َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم قياس بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. وفي ت لك الحالة، تقوم المجموعة أيضا

 األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 
 

لحد األقصى  اأو  يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل

 للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  

 الخسائر كما يلي:أو  األرباح
 

  موجودات العقودبما في ذلك تجاريون مدينون 

  مقاسة وفقاً للتكلفة المطفأة أخرىموجودات مالية 
 

ذلك، ليس لدى المجموعة استثمارات في دين مقاسة إلى  لخسائر االئتمان المتوقعة. إضافة سهمال تخضع االستثمارات في األ

 .  خرىات الشاملة األيرادوفقاً للقيمة العادلة من خالل اإل
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أساس اإلعداد  -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

  أ( الموجودات المالية )تتمة(
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة( 

المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان 

الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب العقد وكافة إلى  الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعةأو  األرباح

ية لسعر الفائدة الفعلي األصلي. سوف تتضمن التدفقات التدفقات النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة تقريب

التي تشكل جزءا ال يتجزأ من الشروط   خرىالتعزيزات االئتمانية األأو    النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان

 التعاقدية.
 

خسائر إلى  خسائر االئتمان المتوقعة استناداً  واحتسبت، قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة التجاريين بالنسبة للمدينين

  السابقةخبرة المجموعة إلى  االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. كما حددت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا

األصل   ةداراإلتعامل  والبيئة االقتصادية. رصدةباألمرتبطة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية ال

األصل المالي   ةداراإليوماً. ومع ذلك، قد تعتبر  365المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة 

دم احتمالية استالم المجموعة ع إلى    الخارجيةأو    كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية

للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. ويتم شطب األصل المالي  

 عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

 المطلوبات المالية( ب
 

 المبدئي والقياس  االعتراف

 ،الخسائرأو  يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة تحوط فعالة وفق المالئم. أو  دائنينأو  قروض وسلفأو 
 

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة التزامات بموجب عقد التأجير التمويلي والدائنين والمصروفات المستحقة ودائني التمويل 

 اإلسالمي. 
 

اليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة الدائنين. راجع وبالصافي بعد التكتسجل كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة،  

فيما يتعلق باالعتراف المبدئي والقياس لمطلوبات التأجير والتي ال تقع في نطاق المعيار السياسة المحاسبية لعقود التأجير 

 . 9الدولي للتقارير المالية 
 

 القياس الالحق

 فئتين:إلى  المطلوبات الماليةألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف 
 

 الخسائرأو  مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 )مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك دائني التمويل اإلسالمي 
 

الخسائر وتعتبر المطلوبات المالية أو  لم تقم المجموعة بتصنيف أي مطلوبات مالية وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح

 المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطاً بالمجموعة.
 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 دائنو التمويل اإلسالمي

ً للتكلفة  دائني التمويل اإلسالمي أرصدةهذه الفئة هي األكثر ارتباطاً بالمجموعة. بعد االعتراف المبدئي، تقاس  ً وفقا الحقا

االعتراف   إلغاءالخسائر عند أو  المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تسجيل األرباح والخسائر في األرباح

أو  ي خصمبالمطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة عن طريق مراعاة أ

إطفاء معدل الفائدة  إدراجالتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم أو  والرسومعالوة عند الحيازة 

دائني التمويل اإلسالمي للمجموعة التورق    أرصدة. تتضمن  المجمع  الخسائرأو    الفعلي ضمن تكاليف التمويل في بيان األرباح

 والمرابحة. 
 

 نون  الدائ
  خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو  يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع

  لم تصدر. أو 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

28 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

 ب( المطلوبات المالية )تتمة(
 

  االعتراف إلغاء

 انتهاء صالحية استحقاقه.أو  إلغاؤهأو  عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوباتااللتزام المالي ال يتم االعتراف ب
 

تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل  أو    المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري،عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس  

التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة  أو  كبير، يتم معاملة هذا التبديل

 الخسائر المجمع.أو  الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح
 

 ماليةاألدوات المقاصة ( ج

صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط  إدراجمقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم  إجراءيتم 

تحقيق لالمقاصة على المبالغ المسجلة وتتوفر النية للسداد على أساس الصافي  إجراءعند وجود حق قانوني ملزم حاليًا ب

 الموجودات وتسوية االلتزامات في آن واحد.  
 

 المالية  غير انخفاض قيمة الموجودات 3.4.16
ا ما وجد هذا تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا يوجد مؤشر على أن األصل قد انخفضت قيمته. فإذ

االختبار السنوي النخفاض القيمة، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل.    إجراءإلى    عند الحاجةأو    المؤشر،

القيمة اثناء االستخدام أو  وحدة انتاج النقد ناقصا تكاليف البيعأو  إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل

ي ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية واردة مستقلة على نحو كبير أيهما أعلى. يحدد المبلغ الممكن استرداده لكل أصل فرد

وحدة أو  . عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ماخرىمجموعات الموجودات األأو  عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات

 ه الممكن استرداده.مبلغإلى  إلنتاج النقد عن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض
 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل إلى  عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً   موالالضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لأل

استخدام نموذج تقييم   مراعاة معامالت السوق الحديثة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم  البيع، يتم  يفتكال

ً  سهمأسعار األأو  مناسب. يتم تأييد هذه العمليات الحسابية من خالل مضاعفات التقييم  المعلنة للشركات التابعة المتداولة علنا

 .  خرىة المتاحة األمؤشرات القيمة العادلأو 
 

يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة 

لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات 

دة فترة خمس سنوات. يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة التقديرية عا

 الخامسة. 
 

تقييم بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن   إجراءبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم 

قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير أو  خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة

قيمة المسجلة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في  وحدة إنتاج النقد. يتم رد خسارة انخفاض الأو  المبلغ الممكن استرداده لألصل 

آخر خسارة من انخفاض القيمة. يكون الرد محدودًا    إدراجاالفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ  

الممكن تحديدها بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من 

بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة، ويسجل هذا الرد في بيان  

  األصل بمبلغ معاد تقييمه حيث تتم معاملة الرد كزيادة إعادة تقييم. إدراجالخسائر المجمع ما لم يتم أو  األرباح
 

احتمال إلى    االنخفاض في القيمة سنوياً كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة وعندما تشير الظروف  يتم اختبار الشهرة لتحديد

انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد )أو 

عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية،  مجموعة وحدات إنتاج نقد( ترتبط بها الشهرة. 

 يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة. ال يمكن رد خسائر انخفاض القيمة ذات الصلة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 

يد االنخفاض في القيمة سنوياً كما في يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض تحد

 احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. إلى  تاريخ البيانات المالية المجمعة على مستوى وحدة إنتاج النقد وعندما تشير الظروف
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 لدى البنوك والنقد رصدةاأل 3.4.17

لدى البنوك والودائع قصيرة   رصدةلغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واأل

 أقل. أو  األجل ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر
 

 قياس القيمة العادلة  3.4.18

منظمة بين المشاركين في السوق في   لمدفوع لنقل التزام ما في معاملةاأو    المستلم من بيع أصل ماالقيمة العادلة هي السعر  إن  

 نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: أو  افتراض حدوث معاملة بيع األصلإلى   تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة
 

 االلتزام، أو أو  النقل في السوق الرئيسي لألصلأو  البيع 

 االلتزام. أو  النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصلأو  البيع 
 

 السوق األكثر مالءمة.أو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن  أو    يتم قياس القيمة العادلة لألصل 

 االقتصادية المثلى. مصلحتهمااللتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق أو  األصل
 

يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل  

مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى إلى    من خالل بيعهأو    ستوى له،بأعلى وأفضل م

 له. 
 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام  

 المدخالت غير الملحوظة. للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام
 

ضمن الجدول  المجمعة  االفصاح عنها في البيانات المالية  أو    تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة

 العادلة ككل: والذي يمثل أهمية لقياس القيمة أقل مستوى من المدخالت إلى  الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً 
 

  المطلوبات المطابقة؛أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات: 1المستوى 

   أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر2المستوى : 

 غير مباشر؛ وأو 

  ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا.: أساليب تقييم 3المستوى 
 

على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت المجمعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية 

أقل مستوى من المدخالت إلى  الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول 

 . فترة بيانات مالية مجمعةكل ذي األهمية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

التدفقات النقدية أو    القيمة السوقية الستثمار مماثلإلى    بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع

 أسعار المتداولين.  خرى أو نماذج التقييم المالئمة األأو  المخصومة
 

  9.2 يضاحراجع اإلأساليب التقييم المحددة من قبل خبراء تقييم مستقلين )إلى  تستند القيمة العادلة للموجودات غير المالية

 .)التفاصيللمزيد من 
 

طبيعة وسمات ومخاطر إلى  العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استنادًالغرض إفصاحات القيمة 

 االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. أو  األصل
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.4.19

الراتب النهائي للموظفين وطول مدة الخدمة  إلى    استحقاق هذه المكافأة يستندموظفيها. إن  لتقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة  

. إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت طبقاً لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين  ويخضع إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة

كل موظف إلى  الممول يمثل المبلغ المستحق وهذا االلتزام غيريتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة. 

 نتيجة إلنهاء خدماته في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 

لتأمينات االجتماعية وتحتسب ل  العامة   الهيئةإلى    بالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم اشتراكاتذلك، وإلى    إضافة 

 عند استحقاقها. اتمات المجموعة محددة بهذه االشتراكات وتسجل كمصروفكنسبة مئوية من مرتبات الموظفين. إن التزا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 المحتملةوالموجودات لمطلوبات ا 3.4.20

ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر  المحتملة المطلوبات  إدراجال يتم 

 مستبعداً. للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية 
 

ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية  المحتملة  الموجودات    إدراجال يتم  

  مرجحاً. 
 

 مخصصاتال 3.4.21

نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب   (استدالليأو    قانوني)تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي  

 لمبلغ االلتزام.  به تقدير موثوق إجراءذلك تدفقاً صادراً للموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية 
 

ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقاً لما   موالإذا كان تأثير القيمة الزمنية لأل

عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة  هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.

 تمويل.
 

 توزيعات األرباح  3.4.22

يتم إرادة المجموعة. وفقا لقانون الشركات، إلى  األرباح عندما ال تخضع التوزيعات تسجل المجموعة التزام بسداد توزيعات

السماح بالتوزيع عند اعتماده من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ويسجل المبلغ المقابل مباشرة في 

 حقوق الملكية. 
 

وتم اإلفصاح عنها كحدث وقع بعد تاريخ البيانات تم الموافقة على توزيعات األرباح للسنة بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة 

 المالية المجمعة. 
 

  معلومات القطاعات 3.4.23

ات وتكبد تكاليف. إن قطاعات إيرادإن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب  

مسئول اتخاذ إلى  ة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمةإدارالتشغيل المحددة من قبل 

تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد قرارات التشغيل. ويتم 

 تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.
 

 ربحية السهم  3.4.24

 سهملعدد األ يتم احتساب قيمة ربحية السهم بقيمة ربح السنة الخاص بالمساهمين العاديين للشركة االم على المتوسط المرجح

 العادية القائمة خالل السنة.  
 

 سهميتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بالمساهمين العاديين للشركة االم )بعد تعديل الفائدة على األ

 سهمالعادية القائمة خالل السمة زائدا المتوسط المرجح لعدد األ سهمالتفضيلية القابلة للتحويل( على المتوسط المرجح لعدد األ

 عادية.   إلى أسهم العادية المحتملة المخففة سهمعند تحويل كافة األالعادية التي كان سيتم إصدارها  
 

 محاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ال       -4
 

ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة  داراإلللمجموعة يتطلب من    المجمعة  إن إعداد البيانات المالية

عدم التأكد  إن . المحتملةعن المطلوبات  ات المرفقة واإلفصاحوالمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح اتيرادلإل

 المطلوباتأو  للموجودات دفتريةالتعديل مادي في القيمة  إجراءبشأن هذه االفتراضات والتقديرات قد ينتج عنه نتائج تتطلب 

 . الفترات المستقبليةفي  ةالمتأثر
 

  الهامةاألحكام  4.1

ة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير األكثر جوهرية على دارتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإل في إطار

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة. 
 

 تصنيف الموجودات المالية 
تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتقييم إلى  تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا

 فقط على أصل المبلغ القائم. والفائدةما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ 
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 الهامة )تتمة(األحكام  4.1
 

 المجموعة كمستأجر –تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد 
جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة عقد إلى  تحدد المجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير

أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم التأكد بصورة أو    ،ممارستهالتأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من  

 معقولة من ممارسته.
 

ما إذا كان من المؤكد بصورة  . وتطبق المجموعة أحكام في تقييمعقود تأجير تتضمن خيار التمديد واالنهاءتمتلك المجموعة 

أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة  االنهاء أو  معقولة ممارسة خيار التجديد

جوهري  تغيرأو  بعد تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدثاإلنهاء. أو  خيار التجديد

 .االنهاءأو  في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد
 

 تصنيف العقارات 
عقار أو  عقار محتفظ به للتطويرأو  ا عند حيازة العقار لتحديد سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرةة قرارً دارتتخذ اإل

 استثماري.
 

 ة بتصنيف العقار كعقار للمتاجرة إذا تم حيازته بصفة أساسية بغرض بيعه ضمن سياق األعمال العادي. دارتقوم اإل 
 

 ة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير إذا تم حيازته بنية التطوير.دارتقوم اإل 
 

 بغرض ارتفاع قيمته الرأسمالية أو    من تأجيره  اتإيرادة بتصنيف العقار كعقار استثماري إذا تم حيازته لتحقيق  دارتقوم اإل  

تم حيازته لغرض االستخدام في  إذاة بتصنيف العقار كعقار مستأجر دار، كما تقوم اإلالستخدام مستقبلي غير محددأو 

 .لتوليد تدفقات نقدية تشغيليةأو  ضمن عمليات استخدامهالمستقبل ومن المقدر 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
قناعة أن  إلى  ة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على مواصلة عملياتها على أساس مبدأ االستمرارية وانتهتإدارقامت 

ت المالية المجمعة على المجموعة لديها الموارد الالزمة لمواصلة عملها في المستقبل القريب. وبالتالي، فقد تم اعداد البيانا

 أساس مبدأ االستمرارية. 
 

 الدعاوى القضائية
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، قد يترتب عن نتائج الدعاوى القضائية اإلفصاح عن موجودات محتملة مطلوبات أو  طبقا

المحتمل أن تنشأ عن أحداث وقعت من االعتراف بالمخصصات. والموجودات المحتملة هي الموجودات التي من أو  محتملة

انعدام وقوع أحداث مستقبلية غير مؤكدة تخرج عن نطاق سيطرة المجموعة ويتم أو  قبل ويتأكد وجودها فقط عند وقوع

 اإلفصاح عنها إذا كانت التدفقات الواردة للمنافع االقتصادية أمراً مرجحاً.
 

ات الحالية الناشئة عن األحداث السابقة وعندما يكون تحويل المنافع كما قد تسجل المجموعة المخصصات في حالة االلتزام

االقتصادية أمراً مرجحاً مع إمكانية تقدير مبلغ تكاليف التحويل بصورة موثوق منها. وفي حالة عدم استيفاء هذه المعايير، قد 

 ة.ات حول البيانات المالية المجمعيضاحيتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة ضمن اإل
 

ً أو    قد يكون لاللتزامات الناتجة عن المطلوبات المحتملة التي تم اإلفصاح عنها اإلفصاح  أو    تلك التي لم يتم االعتراف بها حاليا

عنها في البيانات المالية المجمعة تأثير جوهري على المركز المالي للمجموعة. إذ إن تطبيق هذه المعايير المحاسبية على  

البت في العديد من األمور الفعلية والقانونية التي تخرج عن نطاق سيطرتها. المجموعة ة إدارلب من الدعاوى القضائية يتط

ات القانونية وفي تاريخ كل بيانات جراءوعليه، تراجع المجموعة الدعاوى القضائية القائمة عقب أي تطورات تطرأ في اإل

اإلفصاحات والمخصصات ذات الصلة في بياناتها المالية المجمعة.  إدراجمالية مجمعة، وذلك من أجل تقييم مدى ضرورة 

أو   المطالبةأو  المخصصات طبيعة التقاضيأو  ومن بين العوامل التي يتم مراعاتها في اتخاذ القرارات حول اإلفصاحات

ات القضائية وكذلك تطور جراءالقانوني والنتيجة المحتملة الصادرة في نطاق االختصاص الذي ينظر في اإل  جراءالربط واإل

سير الدعوى )بما في ذلك أي تطور الحق لتاريخ البيانات المالية المجمعة ولكن يسبق تاريخ إصدار تلك البيانات المالية 

ة  إدارشارين القانونيين والخبرة بالدعاوى المماثلة وأي قرار صادر عن وجهات نظر المستأو  آراءإلى  المجمعة( باإلضافة

 الربط ذي الصلة. أو  الدعوىأو  ات القضائيةجراءالمجموعة حول سبل التعامل مع اإل
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 األحكام الهامة )تتمة( 4.1
 

 الزكاة
عمليات المجموعة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة طبقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تخضع 

الخسائر أو  تحميل مخصص الزكاة عن عمليات المجموعة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية على بيان األرباح
اإلضافية المستحقة، إن وجدت، في تاريخ االنتهاء من الربط النهائي عندما يمكن تحديد هذه المجمع. يتم المحاسبة عن المبالغ 

 المبالغ.
 

غير مقيمين في المملكة العربية السعودية طبقاً لمتطلبات قانون   أطرافتحتجز المجموعة الضرائب عن بعض المعامالت مع  
 ضريبة الدخل السعودي. 

 

 التقديرات واالفتراضات  4.2

لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ   خرى تم عرض االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األ
تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات  إجراء إلى  البيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي

مجموعة في البيانات المالية المجمعة أدناه. تستند البصلة لفي البنود ذات ا الفرديةات يضاحاإلخالل السنة المالية الالحقة في 
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. على الرغم من ذلك، قد تختلف الظروف إلى  افتراضاتها وتقديراتها

ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس أو    واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق
 اضات وقت حدوثها. مثل هذه التغيرات في االفتر

 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد –عقود التأجير 
ليس بإمكان المجموعة تحديد معدل الفائدة المرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس 

لى المجموعة سداده لالقتراض على مدار  مطلوبات عقود التأجير. ومعدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي سيكون ع
الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة مرتبط بأصل  موالفترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان مماثل، للحصول على األ

حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي "يتعين" على المجموعة  
بنود وشروط يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس  أو    "سداده" والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر معدالت ملحوظة

عقد التأجير. وتقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد بواسطة المدخالت الملحوظة عند توفرها وال بد من توفره  
 لوضع بعض التقديرات المرتبطة بالمنشأة.

 

 زميلة الشركات الانخفاض قيمة 
 إدراجلمحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية ا

الشركات الزميلة بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي موجودات  
تقييم ما إذا بيانات مالية مجمعة كل الشركة الزميلة ناقصاً أي خسائر لالنخفاض في القيمة. يجب على المجموعة في تاريخ 

ة بتقدير المبلغ الممكن استرداده للشركة  داروجد أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه المؤشرات، تقوم اإل
الزميلة لغرض تحديد حجم خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. إن تحديد مؤشرات انخفاض القيمة وتحديد المبالغ الممكن 

 ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.دارتطلب من اإلياستردادها 
 

 قيمة أصل حق االستخدام انخفاض
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام المبلغ الممكن استرداده، الذي يتمثل في القيمة 

البيانات إلى    يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيعالقيمة أثناء االستخدام، أيهما أكبر. أو    ناقصاً تكاليف البيع  العادلة
األسعار المعروضة في إلى  استناداً أو  المتاحة من معامالت المبيعات الملزمة في معامالت بشروط مكافئة لموجودات مماثلة

نموذج التدفقات النقدية المخصومة. إلى  السوق ناقصاً التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام
تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة  

االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء الموجودات لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها. إن المبلغ أو  بعد
الممكن استرداده ذو حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة  

تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد  تخدم ألغراض االستقراء. المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المس
 .9.1 يضاحالمبلغ الممكن استرداده ألصل حق االستخدام بما في ذلك تحليل الحساسية وشرحها بمزيد من التفصيل ضمن اإل

 

  خرىالمدينة األ رصدةللمدينين التجاريين واألمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
. خرىالمدينة األ رصدةللمدينين التجاريين واألتقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة 

إلى    وبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تعمل على تسجيل مخصص خسائر استنادا
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات خسائر  

خبرتها السابقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية. قد إلى  تستند
 تقديرات.تختلف النتائج الفعلية عن هذه ال
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(       -4
 

 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات 4.2
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
ويتضمن ذلك وضع ة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط(.  دارتستخدم اإل

ن في السوق في تسعير األداة المالية. لوضع هذه االفتراضات،  وتقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشارك

الحالة،   تلكالبيانات الملحوظة قدر اإلمكان، إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. وفي إلى  ةدارتستند اإل

ة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيم العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في دارتقوم اإل

 ة المجمعة.معاملة متكافئة في تاريخ البيانات المالي
 

 تقييم العقارات االستثمارية 
ومبادئ المعيار  المعروفةيتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم عقارات باستخدام آليات التقييم 

 قياس القيمة العادلة.  13الدولي للتقارير المالية 
 

خبراء تقييم العقارات المستقلين، إال في حالة عدم إمكانية قبل  من    المعدةالتقديرات  إلى    استنادايتم قياس العقارات االستثمارية  

تحديد هذه القيم بصورة موثوق منها. تم عرض الطرق واالفتراضات الجوهرية المستخدمة من قبل خبراء التقييم لتقدير القيمة 

 .8 يضاحماري في اإلالعادلة للعقار االستث
 

 الضرائب

، حيث هناك الزكاةفي المملكة العربية السعودية. ويتعين اتخاذ أحكام جوهرية لتحديد مخصص للزكاة تخضع المجموعة 

النهائية لها الزكاة  العديد من المعامالت والعمليات الحسابية التي تم إجراؤها خالل سياق األعمال العادي والتي ال يمكن تحديد  

ذي الصلة  الزكاة ة لقانون داراستيعاب اإلإلى  المتوقعة استناداالزكاة االلتزامات عن  المجموعةوتسجل  بشكل مؤكد.

 تلقاها من المستشار الضريبي.واالستشارات التي ت
 

الضرائب كاة وزال  في حالة اختالف النتيجة النهائية لهذه األمور عن القيمة الدفترية، سوف تؤثر هذه الفروق على مخصصات

 في الفترة التي يتم فيها تحديدها.
 

 ات وتكاليف تشغيل إيراد 5
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   ات التشغيل إيراد

 11,087,841 2,642,823 ات فندق إيراد
 ════════ ════════ 

   الخدماتأو  نوع البضاعة

 7,454,976 1,752,036 ات غرف إيراد

 3,364,703 872,859 أطعمة ومرطبات

 268,162 17,928 أخرى ات فندق إيراد

 ─────── ─────── 

 11,087,841 2,642,823 التشغيليةات يراداإل إجمالي

 ════════ ════════ 

    اتيرادباإلتوقيت االعتراف 

 11,087,841 2,642,823 ات الفنادق المكتسبة في نقطة زمنية معينة إيراد
 ─────── ─────── 
 2,642,823 11,087,841 
 ════════ ════════ 

   األسواق الجغرافية

 11,087,841 2,642,823 المملكة العربية السعودية
 ════════ ════════ 

   تكاليف التشغيل 

 (6,368,528) (2,574,173) تكاليف تشغيل الفنادق 

 (3,309,184) (2,810,030) استهالك اصل حق االستخدام 
 ─────── ─────── 
 (5,384,203) (9,677,712) 
 ════════ ════════ 
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 ية إدارمصروفات عمومية و 6
 

دينار  1,641,637: 2019دينار كويتي ) 1,245,668ية تكاليف الموظفين بمبلغ دارتتضمن المصروفات العمومية واإل
 كويتي(. 

 

 مصروفات ضريبية رد مخصص ( تحميل) 7
 

للهيئة العامة من المستشار الضريبي، فقد سجلت المجموعة فقط الزكاة المستحقة  حصلت المجموعة  االستشارة التي  إلى    استنادا
فإن الشركة التابعة  ذلك، إلى  إضافة. 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في المملكة العربية السعودية بللزكاة والضرائب 

مصلحة الضرائب المصرية وفقا للقوانين الضريبية  إلى  في مصر مسئولة عن سداد ضرائب الدخل للشركاتللمجموعة 
 المصرية.  

 

مصر يتعلق بضرائب الدخل للشركات  يقع مقرها في شركة تابعة ل، سجلت المجموعة مخصص ضرائب الحالية خالل السنة 
مصلحة  إلى  والمستحقة نتيجة التقديرات المستمرة لسنوات سابقة مصلحة الضرائب المصرية إلى  وغرامات مستحقة السداد 

للزكاة والضرائب بالمملكة العربية السعودية. ونتيجة الهيئة العامة إلى  الزكاة المستحقةإلى  باإلضافة، الضرائب المصرية
الخسائر المجمع للسنة  أو  دينار كويتي في بيان األرباح 393,853لذلك، سجلت المجموعة مصروف ضريبة الشركات بمبلغ 

دينار  1,653,539قامت المجموعة برد مخصصات ضرائب انتفت الحاجة اليها بمبلغ ، 2019 فيالمنتهية بذلك التاريخ. 
 بعملياتها في المملكة العربية السعودية. كويتي تتعلق 

 

 ربحية السهم   8
 

لى المتوسط المرجح لعدد عالسنة الخاص بمساهمي الشركة األم ربح بقسمة )خسارة( األساسية تحتسب مبالغ ربحية السهم 
السنة الخاص بمساهمي الشركة ربح تحتسب مبالغ ربحية السهم المخففة بقسمة )خسارة( العادية القائمة خالل السنة.  سهماأل

العادية التي سيتم  سهمالعادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد األ سهماألم على المتوسط المرجح لعدد األ
خذا في االعتبار عدم وجود أدوات مخففة قائمة، آعادية.  إلى أسهم العادية المحتملة المخففة سهمإصدارها عند تحويل كافة األ

 فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
 2020 2019 

   

 873,719 (26,674,228) )خسارة( ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(

 

─────── ─────── 

 322,000,000 322,000,000 ( أسهم العادية القائمة خالل السنة )   سهم المتوسط المرجح لعدد األ
 

─────── ─────── 

 2.71 (82.84) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 

════════ ════════ 
  

وتاريخ التصريح  البيانات المالية المجمعة عادية محتملة بين تاريخ  أو أسهم عادية أسهمتشمل  أخرىلم يكن هناك معامالت 
 بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة.

 

 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية  9
 

 أ. أصل حق االستخدام
  

قبل أحد صل حق االستخدام "برج القبلة" وهو عقار مستأجر يقع في المملكة العربية السعودية ويتم تشغيله كفندق من أيمثل 
 28 إلى 2029أكتوبر  1من أشهر اعتبارا  5"برج زمزم" المستأجر لمدة إلى  ، باإلضافةمشغلي الفنادق المرموقة عالميًا

  .2030فبراير 
 

 يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام المسجل والحركات خالل السنة:  
 

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 66,375,239 53,849,054 يناير  1كما في 

 (9,371,749)     - عقار استثماري إلى  تحويل

 1,772,540     - (10 إيضاحتحويل من عقد التأجير التشغيلي المدفوع مقدما )

 (246,740) (2,090,971) انخفاض قيمة اصل حق االستخدام 

 (1,449,542)     - خصم مستلم من مدفوعات التأجير المستقبلية 

 (3,309,184) (2,810,030) (5 إيضاحاستهالك اصل حق االستخدام )

 124,188 55,659 إضافات  

 (45,698) 76,230 فروق التحويل 
 ─────── ─────── 

 53,849,054 49,079,942 ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية  9
 

 )تتمة( أ. أصل حق االستخدام
  

تعديله مقابل أي إعادة قياس يتم قياس اصل حق االستخدام بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم 
لمطلوبات التأجير. يستهلك اصل حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار اعتبارا من تاريخ توافر  

  21.92: 2019سنة ) 20.92. كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة بلغت الفترة المتبقية من عقد االيجار األصل لالستخدام
 سنة(. 

 

التقييم لغرض تحديد  إجراءيتعرض اصل حق االستخدام النخفاض القيمة وتقوم المجموعة بتقييمه على أساس سنوي. يتم 
للعقارات الواقعة في المملكة العربية السعودية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وفقا للمبين  القيمة أثناء االستخدام

معترف بهم ويتسمون بالمؤهالت المهنية أثناء االستخدام من قبل خبراء تقييم مستقلين معتمدين   أدناه. تم وضع تقديرات القيمة
مع مبادئ معيار ذات الصلة والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الخاضع للتقييم. تتوافق نماذج تقدير القيمة أثناء االستخدام 

 . انخفاض قيمة الموجودات""  36المحاسبة الدولي 
 

والتدابير ذات الصلة المتخذة من قبل مختلف الحكومات   19-الستمرار جائحة كوفيد، ونظرا  26و    2ين  يضاحوفقا للمبين في اإل
ابريل   1لها بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  الحتواء الفيروس، فقد قامت المجموعة مؤقتا بوقف عمليات الفنادق التابعة  

تدهور كبير في األوضاع المالية للمجموعة، وزيادة عدم التيقن االقتصادي، ومن ثم إلى  أدىما  2020وحتى سبتمبر  2020
اصل حق االستخدام. وبالتالي، فقد لبعض الموجودات غير المالية مثل اختبارات انخفاض القيمة  إجراءاستدعى ذلك الوضع 

مثل تقييم انخفاض القيمة لبعض الموجودات غير المالية    جراءإلقامت المجموعة بتعيين خبير تقييم مستقل )"خبير خارجي"(  
أن من المرجح أن  إلى  االستثمار في شركات زميلة خالل الربع الثالث من السنة. انتهت المجموعةاصل حق االستخدام و

ها خبير التقييم الخارجي استخدمقامت بإعادة اختبار التقديرات واالفتراضات التي  يستمر عدم التيقن في البيئة الحالية، وبالتالي،  
انخفضت  . ونتيجة لهذا التحليل، 19-للتعرف على التأثير المحتمل لتعافي السوق ببطء وعوامل عدم التيقن المتعلقة بكوفيد

قيمته الممكن استردادها من خالل االعتراف بمصروف انخفاض القيمة بمبلغ إلى  القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام
الخسائر المجمع للسنة المنتهية أو    كويتي. تم عرض مصروف انخفاض القيمة كبند منفصل في بيان األرباحدينار    2,090,971

 . 2020ديسمبر  31في 
 

 العقارات االستثمارية ب. 
 

 يعرض الجدول التالي الحركة في العقارات االستثمارية: 
 

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 15,621,744 22,588,450 يناير  1كما في 

 9,371,749      -   تحويل من اصل حق االستخدام 

 (2,403,468) (6,044,894) صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة  

 (1,575) 39,376 فروق التحويل
 ─────── ─────── 

 22,588,450 16,582,932 ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ 
 

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات الواقعة في المملكة العربية السعودية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد 
التقييمات من قبل خبراء تقييم مستقلين  إجراءالقيمة العادلة للعقار الواقع بدولة الكويت باستخدام طريقة المقارنة بالسوق. تم 

لمؤهالت المهنية ذات الصلة والخبرة في المواقع وفئات العقارات الخاضعة للتقييم. إن نماذج التقييم المطبقة معتمدين لديهم ا
 "قياس القيمة العادلة".  13تتسق مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

دينار كويتي( كضمان مقابل   8,967,670:  2019دينار كويتي )  8,572,037بقيمة دفترية قدرها  عقارات استثمارية    رهنتم  
  (.16 إيضاحسالمي )إدائني تمويل 

 

الحجاج.  إلى  مستأجر فردي الذي يستخدم العقار لتقديم خدمات الضيافة إلى  تم تأجير برج الصفوة بالمملكة العربية السعودية
إن عدم  ، فقد تأثر المستأجر بشدة باستمرار الجائحة. 19-كوفيد –للتوتر االقتصادي الناتج من تفشي فيروس كورونا ونظرا 

وجدوى أعماله  التيقن الشديد حول وضع االقتصاد المستقبلي للفترة قد يكون له تأثير سلبي مادي على عمليات المستأجر، 
بتقدير مدفوعات عكس عدم التيقن على تقييم العقار االستثماري السيما فيما يتعلق وقدرته على الوفاء بالتزاماته التأجيرية. ين

المتوقعة في السوق، ومعدل الخصم والتي  االيجار من المستأجرين وفترات االمتناع ومعدالت االشغال ومعدالت نمو االيجار  
 تعتبر جميعها من المدخالت الجوهرية لتحديد القيمة العادلة.  
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 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة( 9
 

 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

مقابل تعديل افتراضات السنة السابقة    19-، قامت المجموعة بتخصيم التأثير المحتمل لجائحة كوفيد2020ديسمبر    31كما في  

وزيادة   األجلمعدالت النمو المتوقعة طويلة  األجلحول التدفقات النقدية طويلة بحيث تعكس مستوى اعلى من عدم التيقن 

الرغم من ذلك، فإن الظروف القائمة واالفتراضات المتعلقة بالتطورات المستقبلية مخاطر التعثر وعدم سداد االيجار. على 

 نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند وقوعها.   جخارالتي نشأت 
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 (2,403,468) (6,044,894) صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة 

 1,903,737 2,020,828 ات التأجير الناتجة من العقارات االستثمارية إيراد صافي  

 

─────── ─────── 

 (499,731) (4,024,066) صافي الخسارة من الناتجة من العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة
 

════════ ════════ 

 

تطوير أو  انشاءأو  ليس لديها التزامات تعاقدية لشراءلم تضع المجموعة أي قيود على إمكانية استرداد عقاراتها االستثمارية 

 التزام بعمليات اإلصالح والصيانة والتحديثات. أو  عقارات استثمارية،
 

 . 23.2 يضاحالجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإل إفصاحاتتم عرض 
 

وصف آليات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية واالفتراضات الرئيسية المستخدمة 

 حق االستخدام:  ألصلالقيمة اثناء االستخدام الحتساب 
 

 

 أسلوب التقييم   نوع العقار 

 المدخالت الجوهرية  

 غير الملحوظة  
 النطاق 

   2020 2019 

     أصل حق االستخدامأ. 

    المملكة العربية السعودية –برج القبلة 

 التدفقات النقدية  فندق

 المخصومة 

  الغرفةالمتوسط المقدر لسعر 

 562 - 450 528-242 بالريال السعودي
  النمو طويل األجل في معدل

 %4.90 - %2.00 %63-%3 ات لكل غرفة متاحة * يراداإل
  76 - %74 %76-%30 معدل االشغال % 
  9.50 %10 معدل الخصم% 
  2 %2 معدل التضخم% 
  59 - %57 %46-%37 مجمل ربح التشغيل% 

     

    ب. عقارات استثمارية  

  أرض بمنطقة

الشرق في دولة  

 الكويت 

 

 المقارنة بالسوق طريقة 
  سعر المتر المربع 

 دينار كويتي 3,250

 دينار كويتي 3,400

 دينار كويتي 3,400

 دينار كويتي 3,600

     

 6  أدوار من برج

الصفوة، المملكة  

 العربية السعودية 
التدفقات النقدية 

 المخصومة 

تحدد القيمة العادلة بناًء على طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام التدفقات النقدية 

 %( 15: 2019% )20الثابتة المحددة بموجب عقد ومعدل الخصم بنسبة 

 ،مركز التسوق 

العربية المملكة 

 السعودية
التدفقات النقدية 

 المخصومة

  االيجار السنوي المقدر بالريال

 5,278-1,000 11,444-855 السعودي للمتر المربع

   95-%50 %95-%40 معدل االشغال% 

   9.50 %9.50 معدل الخصم% 
 

 ات مقابل كل غرفة متاحة. يرادات = اإليرادالنمو طويل األجل في معدل اإل * 
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 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة( 9
 

 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

وصف آليات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية واالفتراضات الرئيسية المستخدمة 
 )تتمة( حق االستخدام:  ألصلالحتساب القيمة اثناء االستخدام 

مبدأ إلى    وتستند طريقة المقارنة بالسوق.  قارنةطبقًا لطريقة المقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة على أساس المعامالت الم
وتمثل  .لن يقوم المشتري المحتمل بدفع أي مبلغ مقابل العقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثلاالستبدال والذي بموجبه 

 وحدة المقارنة المطبقة من قبل المجموعة سعر المتر المربع. 
 

مزايا ومطلوبات الملكية على مدى  بدير القيمة العادلة باستخدام افتراضات تتعلق  وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم تق
إن وجدت. وتتضمن هذه الطريقة توقع مجموعة من التدفقات النقدية  -القيمة النهائية أو  بما في ذلك سعر البيع األصلعمر 

المتوقعة، يتم تطبيق معدل خصم مستقى من السوق لتحديد القيمة لملكية أحد العقارات. وعلى هذه المجموعة من التدفقات النقدية  
 ات المرتبطة باألصل. وعادة ما يتم تحديد عائد البيع بصورة منفصلة ويختلف عن معدل الخصم.  يرادالحالية لإل

 

أحداث مثل المراجعات التقييمية ويتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات النقدية الواردة والصادرة من خالل  
التجديد ذات الصلة. عادة ما يتم تحديد الفترة أو  إعادة التطويرأو  أعمال إعادة التأجيرأو  تجديد عقد التأجيرأو  لإليجارات

ات ناقصا يراداإل  إجماليالمناسبة بناء على أداء السوق الذي يميز فئة العقار. ويتم عادة تقدير التدفقات النقدية الدورية على أنها  
الشغور والمصروفات غير المستردة وخسائر التحصيل وحوافز التأجير وتكلفة الصيانة وتكاليف الوكالة والعموالت وغيرها 

ات التشغيل وتقدير القيمة النهائية المتوقعة إيرادة. وبناء عليه، يتم خصم مجموعة من صافي دارمن مصروفات التشغيل واإل
 إن وجدت.  –ع في نهاية فترة التوق

 

 حق االستخدام ألصلالحساسية لالفتراضات الرئيسية المستخدمة لحسابات القيمة أثناء االستخدام 
 حق االستخدام يتسم بالحساسية الشديدة لالفتراضات االتية:   ألصلإن حساب القيمة اثناء االستخدام 

 

 ات لكل غرفة متاحة يراداإل 
 ل امعدالت االشغ 
  المعدل بالمخاطر معدل الخصم 
  مجمل ربح التشغيل 
 

 فيما يلي التعقيدات المتعلقة باالفتراضات الرئيسية للمبلغ الممكن استرداده: 
  

 ات الضيافة.  إيرادانخفاض إلى  ات للغرف المتاحةيرادمن المحتمل أن يؤدي معدل اإل -ات للغرف المتاحةيرادمعدل اإل
 2,453,997المزيد من انخفاض القيمة بمبلغ إلى  % سوف يؤدي5المتاحة بنسبة ات للغرف يرادإن انخفاض معدل اإل

 دينار كويتي. 
 ات الضيافة. وسوف يؤدي انخفاض إيرادانخفاض في إلى  إن االنخفاض في معدالت االشغال قد يؤدي -معدل االشغال

 دينار كويتي.  3,360,937المزيد من انخفاض القيمة بمبلغ إلى  %5معدل االشغال بنسبة 
 زيادة انخفاض القيمة إلى  % سوف يؤدي 12إلى  %2قبل الضرائب بنسبة  إن الزيادة في معدل الخصم -معدل الخصم

 دينار كويتي.  7,332,864بمبلغ 
   انخفاض في مجمل الهامش. إن االنخفاض في مجمل الهامش إلى    إن االنخفاض في الطلب قد يؤدي  -التشغيلمجمل ربح

 دينار كويتي.  2,453,997انخفاض إضافي في القيمة بمبلغ إلى  % سوف يؤدي5بنسبة 
 

  3الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  
يجب استخدام احكام جوهرية عند تقدير المدخالت لتحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري. إن التغيرات المحتملة بصورة 

ثابتة سوف يؤثر على  خرىمع االحتفاظ باالفتراضات األالصلة  معقولة في تاريخ البيانات المالية المجمعة لالفتراضات ذات
في مدى التغيرات المحتملة بصورة  19-القيمة العادلة لعقار الصفوة وفقا للمبالغ المبينة أدناه. وقد تمثل تأثير جائحة كوفيد

 عن السنة المقارنة.   2020معقولة اكثر من البيانات المعروضة في سنة 
 

 التغير في االفتراضات في قياس القيمة العادلة لمركز التسوق، المملكة العربية السعودية:
 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 النقص  الزيادة   النقص الزيادة  
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

: الحركة  2019%، و2: الحركة بنسبة 2020معدل الخصم )
 %(1بنسبة 

(833,991) 987,834  

 

(566,440) 647,360  

: الحركة 2019%، و5: الحركة بنسبة 2020معدل االشغال )
 %(5بنسبة 

412,947  (421,044) 

 

485,520  (485,520) 

اشهر، و  3: التغير لمدة 2020فترات عدم سداد االيجار )
 اشهر( 3: التغير لمدة 2019

(72,873) 72,873  

 

(242,760) 161,840  
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 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة( 9
 

 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

 )تتمة( 3القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس 
 

 :أدوار من برج الصفوة، المملكة العربية السعودية 6التغير في االفتراضات في قياس القيمة العادلة لـ 
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 النقص  الزيادة   النقص الزيادة  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

: 2019%، و2: الحركة بنسبة 2020معدل الخصم )

 %(1الحركة بنسبة 
(10,526 ) 13,765 

 
(105,196 ) 48,552 

 

حيث تؤدي يوجد نوع من العالقة المتداخلة بين المدخالت غير الملحوظة المستخدمة لقياس القيمة العادلة للعقار التجاري. 

عدم سداد االيجار وارتفاع معدالت تخفيض فترات إلى  زيادة في معدالت االيجار السوقية، وقد تؤديإلى  الزيادة في الطلب

 زيادة فترات عدم سداد االيجار ونقص معدالت االيجار السوقية. إلى  معدالت االشغالكما يؤدي النقص في االشغال. 
 

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا على المدخالت  3تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لعقار الصفوة ضمن المستوى  

من الجدول   2ض الواقعة بمنطقة الشرق ضمن المستوى آليات التقييم المستخدمة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة لألر إلى 

 الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا على بيانات المبيعات المعروضة في السوق.  
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 المجموع  

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية 
الملحوظة 
 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

الملحوظة 
 (3)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

     2020ديسمبر  31

 8,010,895 8,572,037     - 16,582,932 عقارات استثمارية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

      2019ديسمبر  31

 13,620,780 8,967,670     - 22,588,450 عقارات استثمارية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ظروف السوق وعدم التأكد من التقييم

إن العقارات االستثمارية وموجودات حق االستخدام للمجموعة المسجلة في بنود منفصلة، والمدرجة ضمن االستثمار في 

ً باسم "العقارات"( تم إعادة تقييمها من قبل خبير تقييم مستقل وهو شركة  جونز النج السال شركات زميلة )يشار إليها معا

 –  قييم" )الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( وتقييم المعهد الملكي للمساحين القانونيينالسعودية لتقييم العقارات وفقا لقواعد "ت

)"المعايير"( وطبقاً إلرشادات معايير التقييم الدولية. يتم إعادة تقييم كافة  2020المعايير العالمية التي تسري اعتبارا من يناير 

لحيازة. ويتضمن ذلك الفحص المادي لكافة العقارات مرة واحدة سنوياً العقارات في نهاية الفترة بصرف النظر عن تاريخ ا

 ، يتم تقييم كافة العقارات على أساس أعلى وأفضل استخدام.  13على األقل. وطبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

عدم التيقن المتعلق بتقييم إلى  بصورة جوهرية على نشاط السوق ما أدى 19-لغرض التقييم، فقد أثر تفشي فيروس كوفيد

العقارات. وبالتالي، فقد أدرج خبراء التقييم بند يتعلق بعدم التيقن المادي حول تقييم العقارات ضمن تقرير التقييم الصادر من  

 جانبهم، والذي يتضمن ما يلي: 
 

السوقية السابقة ألغراض المقارنة بحيث يمكننا تقديم "كما في تاريخ التقييم، نعتقد عدم إمكانية االعتماد بشكل كبير على األدلة  
، فإننا نواجه مجموعة من الظروف غير المسبوقة 19-آراء موثوق فيها. في الواقع، وفي إطار الوضع الحالي لتفشي كوفيد
التقييم   لكل منالتقييم" استنادًا  "عدم التأكد المادي من  إلى    إلصدار أحكام التقييم بناءا عليها. ولهذا، فقد قمنا بوضع تقييمنا استناداً 

 من كتاب المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين VPGA 10و تطبيقات إرشادات ممارس التقييم  VPS 3الفني ومعايير األداء 
RICS Red Book Global.  وبالتالي، فإن تقييمنا يرتبط بمستوى أقل من التأكد ومستوى أعلى من الحرص عن المعدالت

على سوق العقارات، فإننا نوصي  19-التعرف على التأثير المستقبلي لكوفيد إمكانيةة المعتادة. وفي ضوء عدم يالطبيع
 على أساس متكرر.  اتالعقار ذهباالستمرار في مراجعة تقييم ه
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 حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة(أصل  9
 

 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

 )تتمة( 3الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  
 

 ظروف السوق وعدم التأكد من التقييم
 

التنفيذية مراجعة تفصيلية لتقييم كل عقار لغرض التحقق من مالئمة االفتراضات التي تم تطبيقها. ويتم عقد  االدارةأجرت 

  إجراء اجتماعات مع خبراء التقييم لمراجعة واختبار التقييمات للتأكد من مراعاة كافة المعلومات المتاحة ذات الصلة، كما يتم 

مات. على وجه الخصوص، فقد تم مناقشة التأثير على تقييم انخفاض اإليجارات مراجعة تفصيلية للتحقق من معقولية التقيي

 . ووافقت اللجنة على النتائج التي توصل إليها خبراء التقييم. 19-نتيجة تفشي كوفيد
 

 عقد تأجير تشغيلي مدفوع مقدًما 10
 

يمثل عقد التأجير التشغيلي المدفوع مقدما التدفقات النقدية التشغيلية اإلضافية الناتجة من أصل حق االستخدام "برج زمزم" 

 . 2030فبراير  28إلى  2029أكتوبر  1لمدة خمس أشهر بدءا من 
 

عقد التأجير التشغيلي تصنيف  ادةإع، تم عقود التأجير 16، عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية السابقةخالل السنة 

الخسائر  إلى  فائض إعادة تقييم الموجودات ذات الصلةرصيد ( وتم تحويل 9 إيضاحأصل حق االستخدام )إلى  المدفوع مقدًما

 .حقوق ملكية المساهمينالمتراكمة في 
 

 استثمار في شركات زميلة  11
 

 حصة الملكية % بلد التأسيس االسم
 

 الدفتريةالقيمة 

  2020 2019 
 

2020 2019 

    

 

 دينار كويتي دينار كويتي
    

   

 25,369,451 17,671,316  %36.69 %36.69 الكويت )"زمزم"( 2013شركة محاصة زمزم 

 4,812,706 1,842,493  %32.60 %32.60 الكويت )"أثمان"( .شركة أثمان الخليجية ذ.م.م

    

 

─────── ─────── 

    

 

19,513,809 30,182,157 
    

 

════════ ════════ 
 

 إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 32,798,051 30,182,157 يناير  1كما في 

 (3,769,349)     - استرداد رأس المال 

 (479,571) (574,996) توزيعات أرباح مستلمة

 1,658,906 (10,177,846) حصة في )الخسائر( األرباح

 (25,880) 84,494 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

 30,182,157 19,513,809 ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( استثمار في شركات زميلة 11
 

 قة حقوق الملكية:المالية حول استثمار المجموعة في شركات زميلة قبل االستبعادات/ التعديالت فيما بين الشركات، والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طرييوضح الجدول التالي ملخص المعلومات 
 

 المجموع أثمان زمزم 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 89,668,715  57,380,817 14,672,610 5,560,017 74,996,105 51,820,800 موجودات غير متداولة 

 10,797,743  10,723,709 92,871 93,905 10,704,872 10,629,804 موجودات متداولة

 (12,944,434) (14,290,887) (1,000) (1,500) (12,943,434) (14,289,387) مطلوبات متداولة 

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

 87,522,024 53,813,639 14,764,481 5,652,422 72,757,543 48,161,217 حقوق الملكية

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
   %32.60 %32.60 %36.69 %36.69 حصة المجموعة في حقوق الملكية % 

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

 31,508,907 19,513,809 4,812,706 1,842,493 26,696,201 17,671,316 القيمة الدفترية الستثمار المجموعة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 22,880,767  3,981,038 2,402,887     - 20,477,880 3,981,038 اتيراد اإل 

 (10,305,064) (12,678,944)     - (7,329,243) (10,305,064) (5,349,701) / الخسائر  ات يراد تكلفة اإل 

 (7,679,231) (23,404,578)     -     - (7,679,231) (23,404,578) اإلطفاء وانخفاض القيمة

 (1,266,055)  (71,699) (1,914)  (18,335)  (1,264,141) (53,364) ة و)تحميل( / رد ضرائبإدار ية وأتعاب  إدار عمومية و مصروفات  

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

 3,630,417 (32,174,183) 2,400,973 (7,347,578) 1,229,444 (24,826,605) )خسارة( ربح السنة  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 1,658,906 (10,177,846) 777,434 (2,395,217) 881,472 (7,782,629) ربح السنة)خسارة( حصة المجموعة في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 دينار كويتي(.  1,326,750: 2019) ال شيءالدفترية لبرج زمزم لغرض استبعاد المعاملة التنازلية بمبلغ تم تعديل القيمة  *
 

ات المتخذة نتيجة  جراءواإل  19-، فبسبب جائحة كوفيد2  إيضاح. كما هو موضح بالتفصيل في  هذه الشركات سهمإن الشركات الزميلة المذكورة أعاله غير مسعرة، وال يوجد أسعار معلنة في األسواق أل

مما تسبب في حدوث تدهور   2020حتى سبتمبر    2020أبريل    1  ذلك من مختلف الحكومات الحتواء الفيروس، أوقفت الشركات الزميلة العمليات التجارية مؤقتًا في المملكة العربية السعودية اعتباًرا من

اختبارات انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المالية مثل  إجراءضرورة إلى  كات الزميلة وزيادة عامل عدم التيقن بشأن الوضع االقتصادي، وبالتالي استدعاء األمركبير في األوضاع المالية للشر

 موجودات حق االستخدام.
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 استثمارات في أوراق مالية 12
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 4,749,684 1,775,574 الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 ════════ ════════ 

 833,964 313,594 خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
 ════════ ════════ 
 

 .23 إيضاحيتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها بواسطة أساليب التقييم في 
 

13  ً  مدينون ومدفوعات مقدما
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 9,464,648 10,168,730 مدينو مستأجرين

 (5,188,389) (8,758,579) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 ─────── ─────── 
 1,410,151 4,276,259 

 2,830,721 1,064,025 (19 إيضاحذات عالقة ) أطرافمبالغ مستحقة من 

 ً  1,657,451 1,658,477 مقاولين إلى  دفعات مقدما

 ً  11,147 17,510 مصروفات مدفوعة مقدما

 675,684 952,720 مدينون آخرون
 ─────── ─────── 
 5,102,883 9,451,262 
 ════════ ════════ 
 

يوًما. يعتبر صافي القيمة   90-30مدينو المستأجرين ال تحمل فائدة وتستحق بصفة عامة خالل فترة تتراوح ما بين    أرصدةإن  

 الدفترية لمديني المستأجرين معاداًل للقيمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة. 
 

خسائر االئتمان المتوقعة إفصاحات تتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص  22.1 إيضاحيتضمن 

 الواردة ضمن المدينين ال تتضمن موجودات منخفضة القيمة.  خرىمديني المستأجرين لدى المجموعة. إن الفئات األ رصدةأل
 

إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 

 المدينين المذكورة أعاله.   أرصدة
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين: 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 4,696,213 5,188,389 يناير 1الخسائر االفتتاحي في مخصص 

 496,472 3,570,190 الخسائر خالل السنة  أو  مخصص مسجل في األرباح

 (4,296)      - رد مبلغ غير مستخدم 

 ─────── ─────── 

 5,188,389 8,758,579 ديسمبر  31مخصص الخسائر الختامي في 
 ════════ ════════ 
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 حقوق الملكية  14
 

 رأس المال  14.1

 سهمعدد األ 
رأس المال المصرح به والمصدر  

 والمدفوع بالكامل

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي    
      

 32,200,000 32,200,000  322,000,000 322,000,000 فلس للسهم )مدفوعة نقداً(  100بقيمة  أسهم
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 أسهمعالوة إصدار  14.2

اإلصدار. إن هذا االحتياطي غير أو  المصدرة وسعر االكتتاب سهمالفرق بين القيمة االسمية لأل سهمعالوة إصدار األ تمثل

 .قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات
 

بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في  2020نوفمبر  11ة الشركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ إدارأوصى مجلس 

بالكامل اعتباًرا من ذلك التاريخ. الحقًا لتاريخ البيانات  سهممن خالل استغالل رصيد عالوة إصدار األ 2020سبتمبر  30

 1المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  المالية المجمعة، تم الموافقة على هذه التوصية من قبل

 .2021فبراير 
 

 االحتياطي اإلجباري  14.3

% كحد أدنى من ربح السنة الخاص  10وفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة ال تقل عن 

االحتياطي اإلجباري )بناء على توصية من مجلس إلى    ة(دارأعضاء مجلس اإلبمساهمي الشركة األم )قبل الضرائب ومكافأة  

% 50ة الشركة األم(. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا االستقطاع عندما يتجاوز االحتياطي نسبة إدار

 من رأس المال المصدر.  
 

% من رأس المال المدفوع في السنوات  5إلى    توزيع أرباح بنسبة تصلأو    ال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر

التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة 

 % من رأس المال المصدر.  50تياطي نسبة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االح
 

 االحتياطي االختياري  14.4

% من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم 10طبقًا لما ينص عليه النظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة 

االختياري. يجوز وقف هذه االحتياطي إلى  ةدارالعلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإل

ة. ال توجد قيود على التوزيع من داراالستقطاعات بناء على قرار الجمعية العمومية العادية بموجب توصية من مجلس اإل

 االحتياطي االختياري.
 

، وافق المساهمون على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة 2020مايو    16في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  

دينار كويتي من خالل استغالل رصيد االحتياطي االختياري بالكامل اعتباًرا  7,512,156بمبلغ  2019ديسمبر  31كما في 

 من ذلك التاريخ.  
 

 آلخراالحتياطي ا 14.5

 يمثل هذا االحتياطي تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة.
 

 . 21 إيضاحلالطالع على التفاصيل حول الحركة في هذا االحتياطي خالل السنة، راجع 
 

 احتياطي القيمة العادلة 14.6

ات الشاملة  يرادلة لبعض االستثمارات في أوراق مالية ضمن اإلاختارت المجموعة االعتراف بالتغيرات في القيمة العاد 

ضمن  خرىات الشاملة األيراد. يتم تسجيل هذه التغيرات بصورة تراكمية في احتياطي القيمة العادلة من خالل اإلخرىاأل

العتراف باألوراق المالية  األرباح المرحلة عند إلغاء ا إلى  حقوق الملكية. تقوم المجموعة بتحويل المبالغ من هذا االحتياطي

 ذات الصلة. 
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 14.7

ات يراد للشركة الخاضعة للسيطرة في اإليتم االعتراف بفروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات األجنبية 

 كية. يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكمويتم تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق المل خرىالشاملة األ

 الخسائر عند استبعاد صافي االستثمار.أو  األرباحإلى 
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 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا 15
 

 غير مسيطرة مادية:فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حصص 
 

 الحصص غير المسيطرة بلد التأسيس االسم 

  2020 2019 
    

 %60 %60 الكويت شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 %37.19 %37.19 الكويت شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   المسيطرة المادية:الرصيد المتراكم للحصة غير 

 4,295,956 1,065,691 شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (7,299,179) (9,413,086) شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  
 ─────── ─────── 
 (8,347,395) (3,003,223) 
 ════════ ════════ 

   الحصة غير المسيطرة المادية: إلى  )الخسائر( األرباح الموزعة

 109,085 (2,880,450) شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (867,119) (2,131,350) شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  
 

 االستبعادات فيما بين الشركات.المبالغ قبل  إلى    التابعة. تستند هذه المعلومات  الشركات  فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول
 

 الخسائر:أو  ملخص بيان األرباح
 

 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة 

 

2020 2019  2020 2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي
      

 1,862,673 1,885,232  5,394,958 1,277,388 اتيراداإل

 (93,134) (94,262)  (4,318,711) (2,779,919) ات يرادتكلفة اإل

 1,583 (8,582)  (25,531) 22,075  أخرىات )مصروفات( إيراد

     -     -      - 74,143 ربح من إطفاء التزام مالي 

 (1,992,844) (3,493,062)  (246,740) (1,706,981) خسائر انخفاض القيمة 

 (10,179) (3,047,985)  (5,545)     - المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

  429,751 (27,703)      -     - رد مصروفات ضرائب

     -     -  (3,086,890) (2,575,757) تكاليف تمويل

 (16,342) (6,448)  (43,132) (41,926) ية  إدارمصروفات 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 181,508 (4,792,810)  (2,331,591) (5,730,977) )خسارة( ربح السنة 

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

 181,508 (4,792,810)  (2,331,591) (5,730,977) ات الشاملةيراد)الخسائر( اإل إجمالي

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

 109,085 (2,880,450)  (867,119) (2,131,350) المسيطرةالخاص بالحصص غير 
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 )تتمة( شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا 15
 

 ملخص بيان المركز المالي:
 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة  

 2020 2019  2020 2019 

 كويتيدينار   دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

  4,395,900 942,215      -     - عقارات استثمارية

     -     -  30,413,859 27,086,521 أصل حق االستخدام 

  2,090,043 593,827  1,786,655 71,996 مدينون

  922,947 300,935  788,954 1,139,996 أخرىموجودات متداولة 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,408,890 1,836,977  32,989,468 28,298,513 الموجودات إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 260,807 63,763  52,616,191 53,609,313 دائنون
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 260,807 63,763  52,616,191 53,609,313 المطلوبات إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,148,083 1,773,214  (19,626,723) (25,310,800) )العجز( حقوق الملكية إجمالي
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      الخاص بـ:

 2,852,127 707,523  (12,327,545) (15,897,713) مساهمي الشركة األم

 4,295,956 1,065,691  (7,299,178) (9,413,087) الحصص غير المسيطرة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 (25,310,800) (19,626,723)  1,773,214 7,148,083 

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

 ديسمبر: 31ملخص معلومات حول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة  

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 1,070,604 5,427  1,809,964 1,926,074 أنشطة التشغيل 

 1,407     -  (76,060) (42,343) أنشطة االستثمار 

 (1,103,102) (636,825)  (1,091,528) (2,649,176) أنشطة التمويل 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد 

 (31,091) (631,398)  642,376 (765,445) المعادل

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

 دائنو تمويل إسالمي 16
 2020 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار  

   متداولة 

 5,433,508 5,121,562 دائنو مرابحة  
 2,409,934 7,509,934 دائنو تورق * 

 (25,834)  (16,155) ناقصاً: تكاليف تمويل مؤجلة  
 ─────── ─────── 
 12,615,341 7,817,608 
 ─────── ─────── 

   غير متداولة 

  40,644,066 35,544,066 دائنو تورق * 
 ─────── ─────── 
 48,159,407 48,461,674 
 ════════ ════════ 

 

 

 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

45 

 

 دائنو تمويل إسالمي )تتمة( 16
 

مليون دينار كويتي من مؤسسة مالية محلية لتسوية دائني إجارة   45.2حصلت المجموعة على تسهيل تورق غير متجدد بمبلغ   * 

 إيضاح سداد التزامات ناتجة من المطالبة الضريبية )إلى  المستحقة على شركة تابعة، باإلضافةوتكاليف التمويل ذات الصلة 

 1وتستحق في  2020ديسمبر  1سنوات على أقساط سنوية تبدأ من  10(. إن التسهيل مستحق السداد على مدى فترة 18

 . 2028ديسمبر 
 

 ها بالدينار الكويتي.إدراج%( سنويا ويتم 5.75: 2019% )5.5تحمل دائنو التمويل اإلسالمي متوسط تكلفة تمويل بنسبة 
 

(. إن تسهيل التورق مكفول بضمان 9  إيضاحإن دائنو المرابحة مكفولة بضمان مقابل بعض العقارات االستثمارية للمجموعة )

ات القانونية قيد جراءعة واالستثمار في شركة زميلة وشركات تابعة، وال تزال اإلمقابل بعض العقارات االستثمارية للمجمو

 التنفيذ كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة. 
 

تختلف التعهدات البنكية المتعلقة باتفاقية القروض كل على حدة. وقد يستلزم مخالفة التعهد في المستقبل من المجموعة سداد  

التمويل اإلسالمي عند الطلب. خالل السنة، لم تخالف المجموعة أي من تعهداتها المتعلقة بالقروض كما لم تتعثر في  دائنو

 بموجب اتفاقيات القروض.  خرىسداد أي من التزاماتها األ
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل: 

يوضح الجدول التالي تفاصيل حول التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من أنشطة التمويل بما في ذلك التغيرات النقدية 

 وغير النقدية: 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 50,639,407 48,461,674 يناير   1كما في 

   التدفقات النقدية: 

 (2,180,000) (300,000) سداد مدفوعات قروض

 (3,037,143) (2,574,809) سداد تكاليف تمويل
   

   الحركات غير النقدية:

 2,267 (2,267) الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية 

 3,037,143 2,574,809 تكاليف تمويل 
 ─────── ─────── 

 48,461,674 48,159,407 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 
 

 . 22 إيضاحمعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح والعمالت األجنبية ومخاطر السيولة في  إدراجيتم 
 

 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي 17
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 14,813,666 14,712,257 التزامات عقود تأجير

 (1,007,040) (1,014,966) ناقصاً: الجزء المتداول
 ─────── ─────── 

 13,806,626 13,697,291 التزامات طويلة األجل بموجب عقد تأجير تمويلي
 ════════ ════════ 
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 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي )تتمة( 17
 

المملكة العربية السعودية وتمثل األقساط المستقبلية  -االلتزامات بموجب عقود التأجير التمويلي ببرج القبلة  غالبيةتتعلق 

المستحقة مقابل مدفوعات التأجير لحصص ملكية العقارات التي تم شراؤها بموجب عقد تأجير تم تصنيفه كأصل حق 

ها خالل أثنى عشرة شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كأقساط االستخدام. يتم تصنيف األقساط المستحقة التي سيتم سداد

 متداولة. إن الحد األدنى من التزام مدفوعات التأجير هو كما يلي:
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

2020 -     1,007,040 
2021 1,014,966 1,007,040 
2022 1,014,966 1,007,040 
2023 1,014,966 1,007,040 

 23,304,960 23,323,023 بعد ذلك

 ─────── ─────── 

 27,333,120 26,367,921 الحد األدنى من مدفوعات التأجير إجمالي

 (12,519,454) (11,655,664) ناقصاً: رسوم التمويل المستقبلية

 ─────── ─────── 

 14,813,666 14,712,257 التأجير بموجب عقود تأجير تمويليالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات 

 (1,007,040) (1,014,966) الجزء المتداول من التزامات التأجير
 ─────── ─────── 

 13,806,626 13,697,291 التزامات غير متداولة بموجب عقد تأجير تمويلي
 ════════ ════════ 

  

 فيما يلي التغيرات في االلتزامات بموجب عقد تأجير تمويلي: 
  

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 16,182,359 14,813,666 يناير  1كما في 

 155,953 28,948 إضافات  

 (1,445,265) (243,600) خصم لمدفوعات التأجير 

 942,574 880,437 تكلفة تمويل 

 (1,007,400) (779,166) مدفوعات 

 (14,555) 11,972 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 

─────── ─────── 

 14,813,666 14,712,257 ديسمبر 31كما في 
 

════════ ════════ 

 

 دائنون ومصروفات مستحقة 18
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

  1,740,603 1,741,696 مقاولين عن عقارات استثمارية وأصل حق االستخدام إلى  مستحقة أرصدة

  1,402,477 1,168,566 (19 إيضاحذات عالقة )  إلى أطراف مبالغ مستحقة

 535,519 764,105 مصروفات مستحقة 

 1,552,242 493,598 دفعات مقدما من عمالء 

  4,929,834 4,932,880 مدير أصل حق االستخدام ومقاول صيانة إلى  رصيد مستحق

 5,693,403 5,487,526 (7 إيضاحوضرائب )زكاة  مخصص

 5,312,282 6,862,374 دائنون آخرون  

 

─────── ─────── 

 21,450,745 21,166,360 

 (16,173,360) (16,454,659) ناقًصا: الجزء المتداول من دائنين ومصروفات مستحقة

 

─────── ─────── 

 4,993,000 4,996,086 الجزء غير المتداول من دائنين ومصروفات مستحقة

 

════════ ════════ 
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 ذات عالقة طرافإفصاحات األ 19
 

أو  يمارسون عليها سيطرة مشتركةأو  ة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليهادارة وموظفي اإلدارذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإل طرافيمثل األ

 ة الشركة األم. إدارتأثيًرا ملموًسا بما في ذلك مشغل الفندق. يتم الموافقة على سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل 
 

 ذات عالقة:   أطرافالقائمة لدى  رصدةقيمة المعامالت واأل إجمالييوضح الجدول التالي 
 

 

المساهم الرئيسي 
للشركة األم 

 الكبرى
 الشركات 

 أخرى الزميلة 

 جمالياإل
2020 

 جمالياإل
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الخسائر المجمعأو  بيان األرباح

 590,903 252,559 252,559      -      - ةإدارأتعاب إيرادات 

 6,484 952      -      - 952 ات تمويلإيراد

 (2,688,624) (2,282,180)      -      - (2,282180) تكاليف تمويل

 ( 438,255) ( 53,960) (53,960)      -  ةإدارأتعاب مصروفات 
 

 

المساهم الرئيسي 
للشركة األم 

 الكبرى

الشركة األم 
 الكبرى

المساهمون 
 الرئيسيون

 الشركات 
 أخرى الزميلة 

 جمالياإل
2020 

 جمالياإل
2019 

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

        بيان المركز المالي المجمع 

 3,647,906 1,126,416 1,126,416     -     -     -     - الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  833,964 313,594 191,455     - 122,139     -     - خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

  4,036,327 1,139,827     -     -     -     - 1,139,827 لدى البنوك ونقد  أرصدة

 2,830,721 1,064,026 1,049,571 12,387 1,034 1,034     - (13 إيضاحمدينون ومدفوعات مقدما )

  1,402,476 1,168,566 180,121 902,797 85,648     -     - دائنون ومصروفات مستحقة  

 43,056,267 43,054,000     -     -     -     - 43,054,000 ( 16 إيضاحدائنو تمويل إسالمي )
 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

48 

 

 ذات عالقة )تتمة( طرافإفصاحات األ 19
 

 ذات عالقة أطرافشروط وأحكام المعامالت مع 

القائمة باستثناء دائني التمويل اإلسالمي  رصدةة. إن األدارذات عالقة بشروط معتمدة من قبل اإل أطرافتتم المعامالت مع 

فصح عنها في في نهاية السنة غير مكفولة بضمان وال تحمل فائدة ويتم تسويتها نقداً. باستثناء دائنو التمويل اإلسالمي الم

ذات عالقة.   طرافالسداد لألأو  دائنة مستحقة القبضأو  مدينة أرصدةاستالم ضمانات مقابل أي أو  ، لم يتم تقديم16 إيضاح

، سجلت المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

هذا التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقة    إجراء: ال شيء(. يتم  2019ذات عالقة )  أطراف

 والسوق الذي يعمل به.
 

 ة العليادارت مع موظفي اإلالمعامال

ة ممن لديهم سلطة ومسئولية تخطيط دارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلداريتضمن موظفو اإل

 ة العليا كان كما يلي: دارالقائمة المتعلقة بموظفي اإل  رصدةقيمة المعامالت واأل  إجماليوتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. إن  
 

 

 الرصيد القائم
 ديسمبر 31كما في 

 

 

 قيم المعامالت للسنة 
 ديسمبر 31المنتهية في 

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 505,100 455,779  122,680 117,528 رواتب ومزايا قصيرة األجل

 29,719 (24,039)  367,739 297,537 مكافأة نهاية الخدمة  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 415,065 490,419  431,740 534,819 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

ة لعضو مستقل في  داربصرف مكافأة أعضاء مجلس اإل 2020أبريل  11ة في االجتماع المنعقد بتاريخ دارأوصى مجلس اإل

. تم الموافقة على التوصية من قبل المساهمين 2019ديسمبر    31دينار كويتي للسنة المنتهية في    10,000ة بمبلغ  دارمجلس اإل

 . 2020مايو  16في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

ة بمبلغ داربصرف مكافأة لعضو مستقل في مجلس اإل 2021أبريل  27ة في االجتماع المنعقد بتاريخ دارأوصى مجلس اإل

. وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية 2020ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  10,000

 العمومية السنوية. 
 

 معلومات القطاعات     20
 

الجغرافية في المقام األول أي في دولة الكويت والمملكة العربية ة، تنظم المجموعة عملياتها حسب المنطقة دارألغراض اإل

 السعودية بشكل أساسي.
 

ات والنتائج والموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية يراديعرض الجدول التالي معلومات حول اإل

  إيضاح ات الزميلة كما هو مفصح عنه في للمجموعة. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في أنشطة العقارات، بما في ذلك الشرك

 ، وبالتالي ال يتم عرض أي قطاع أعمال.11
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 معلومات القطاعات )تتمة( 20
 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الكويت 
المملكة العربية 

 جمالياإل السعودية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 4,421,223 4,159,326 261,897 ات  يراداإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (31,282,175) (27,357,614) (3,924,561) نتائج قطاعات
 ════════ ════════ ════════ 

    أخرىإفصاحات 

 (2,936,344) (2,810,030) (126,314) استهالك وإطفاء 
 ════════ ════════ ════════ 

 (3,570,190) (3,047,985) (522,205) االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

 ════════ ════════ ════════ 

 (2,609,747) (2,609,747)    - انخفاض القيمة

 ════════ ════════ ════════ 
    

    

 97,004,148 83,329,515 13,674,633 الموجودات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 85,055,610 58,235,544 26,820,066 المطلوبات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الكويت 
المملكة العربية 

 جمالياإل السعودية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 15,576,302 14,955,120 621,182 ات يراداإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (1,527,853) (53,321) (1,474,532) نتائج قطاعات
 ════════ ════════ ════════ 

    أخرى إفصاحات 

 (3,395,719)  (3,309,184)  (86,535) استهالك وإطفاء 
 ════════ ════════ ════════ 

 (492,176) (360,808) (131,368) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ════════ ════════ ════════ 

 (246,740) (246,740)     - انخفاض القيمة
 ════════ ════════ ════════ 

    

    

 129,773,877 112,023,078 17,750,799 الموجودات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 85,426,111 63,804,398 21,621,713 المطلوبات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 
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 التزامات ومطلوبات محتملة    21
 

 مطلوبات دعوى قضائية محتملة 
 

، قام مقاول أحد عقارات المجموعة في المملكة العربية السعودية برفع دعوى  2015ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (1

مليون دينار كويتي( بسبب التأخير  41مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  501بدفع غرامة بمبلغ لمطالبة الشركة األم 

ذات الصلة المتعلقة بالمشروع. قامت الشركة األم برفع دعوى مضادة   خرىفي تنفيذ مشروع معين والتكاليف العديدة األ

ينار كويتي( ضد نفس المقاول بسبب التأخير في مليون د 51مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  627للمطالبة بمبلغ 

ات  إجراءلجنة التحكيم السعودية والتزال إلى  تسليم المشروع والخسائر التشغيلية الناتجة عن التأخير. تم إحالة النزاع

الدعوى جارية حتى تاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة. ومع ذلك، ونظرا للتباين الجوهري في التقارير 

الفنية المقدمة من طرفي النزاع، فقد قامت لجنة التحكيم السعودية بتعيين خبير فني متخصص الذي أصدر تقريره بتاريخ 

 حد كبير. إلى  ممؤيدا لموقف الشركة األ 2019مارس  20
 

قامت المجموعة بالحصول على استشارة من مستشارها القانوني بأنه من المحتمل وليس من المرجح أال يصدر الحكم 

 في الدعوى لصالح المجموعة. وبناًء عليه، لم يتم احتساب أي مخصص لقاء أي التزام في هذه البيانات المالية المجمعة. 
 

ة تابعة "شركة محاصة القبلة" برفع دعوى ضد الشركة األم بصفته مدير المحاصة لشركة  قام أحد شركاء المحاصة لشرك (2

محاصة القبلة وذلك السترداد االستثمار المبدئي في شركة المحاصة والحصول على تعويض. خالل السنة السابقة،  

دوالر   1,000,000ي بمبلغ  أصدرت المحكمة حكمها لصالح شريك المحاصة ذلك وأمرت الشركة األم بدفع استثمار مبدئ

%. قامت الشركة األم بالسداد نيابة عن شركة محاصة القبلة. وقامت الشركة األم بالمحاسبة 15أمريكي وتعويض بنسبة 

عن حيازة استثمار شريك المحاصة في شركة محاصة القبلة كحيازة حصص غير مسيطرة دون تغير في ممارسة 

 309,291الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم الناتج عن هذه المعاملة بمبلغ  السيطرة. يقدر النقص الناتج في حقوق

 .(14 إيضاحدينار كويتي وتم تسجيله ضمن االحتياطي اآلخر )
 

 ة مخاطر األدوات الماليةإداروسياسات  أهداف 22
 

تأجير تمويلي والدائنون األخرون. إن  تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة القروض البنكية والتزامات بموجب عقد  

الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة 

لدى البنوك والنقد والتي تتحقق مباشرة من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة باستثمارات  رصدةالمدينين ومديني الوكالة واأل

 أدوات حقوق ملكية. في 
 

ة  إدارة العليا للمجموعة اإلشراف على دارتتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتولى اإل

ة المخاطر لدى المجموعة  إدارة الشركة األم المسئولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارهذه المخاطر. يتحمل مجلس 

ة المخاطر إدارة المخاطر التي تتولى مسئولية تطوير ومراقبة سياسات إدارة بتشكيل لجنة دارإلواإلشراف عليه. قام مجلس ا

ة المخاطر الخاصة  إدارة. تم وضع سياسات دارمجلس اإلإلى  للمجموعة. تقدم اللجنة تقارير حول أنشطتها بصورة منتظمة

بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود المخاطر والضوابط المناسبة، ومراقبة المخاطر  

ة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. إداروااللتزام بالحدود. يتم مراجعة سياسات ونظم  

الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وفعالة تساعد كافة  إلى  ةدارات اإلإجراءالتدريب ومعايير و تهدف المجموعة من خالل

 الموظفين على استيعاب أدوارهم والتزاماتهم. 
 

 ة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه:  إدارة الشركة األم بمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بإداريقوم مجلس 
 

 مخاطر االئتمان  22.1

عقد مبرم مع عميل، مما أو  مقابل عن الوفاء بالتزاماته بموجب أداة ماليةالطرف الإن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز 

ات التأجير المستحقة بصفة  إيرادتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية ) تكبد خسارة مالية.إلى  يؤدي

  .خرىأساسية( بما في ذلك النقد لدى البنوك واألدوات المالية األ
 

ة دار، تقوم اإلالمستحقةات التأجير  إيرادالمقابلة. وفيما يتعلق ب  طرافتتمثل سياسة المجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لأل

لدى البنوك  رصدة. إن مخاطر االئتمان على األابرام ترتيبات عقود التأجيربتقييم المستأجرين طبقا لمعايير المجموعة قبل 

المقابلة تمثل مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت   طرافمحدودة نظرا ألن األ

 الئتماني العالمية. التصنيف ا
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  مخاطر االئتمان )تتمة( 22.1

إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات 

 المالية كما يلي:

 2020   2019   

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,276,259 1,410,151  مستأجرين مدينو

 2,830,721 1,064,026 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 675,684 952,720 أرصدة مدينة أخرى )باستثناء الدفعات مقدما إلى مقاول والمصروفات المدفوعة مقدما(

 273,591     - مدينو وكالة 

  5,880,812  3,300,397 لدي البنوك  أرصدة
 ─────── ─────── 
 6,727,294 13,937,067 
 ════════ ════════ 

 

 المستأجرين مدينو
معدالت التعثر السابقة الملحوظة لدى المجموعة لقياس خسائر االئتمان إلى  تستعين المجموعة بمصفوفة مخصصات استنادا

المدينين التجاريين المستحقة من العمالء األفراد. وتفترض المجموعة االزدياد الجوهري في مخاطر  رصدةالمتوقعة أل

يوماً ما لم يتوفر  90االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية ألكثر من 

. وكما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، فإن أغلب تعرض المجموعة للمجموعة معلومات مقبولة ومؤيدة توضح خالف ذلك

أن خسائر إلى  ةدارالمقابلة يعتبر منخفًضا وال يتضمن أي مبالغ متأخرة السداد. وبالتالي، انتهت اإل طرافلمخاطر تعثر األ

 االنخفاض في القيمة غير مادية.
 

المدينة    رصدةاالئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالمدينين التجاريين واأليتم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر  

 .   13 إيضاحفي  خرىاأل
 

 لدى البنوك  أرصدة
المقابلة تمثل مؤسسات  طرافلدى البنوك والمؤسسات المالية محدودة حيث إن األ رصدةإن مخاطر االئتمان الناتجة من األ

 مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية. 
 

شهًرا وتعكس االستحقاقات  12لدى البنوك على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  رصدةتم قياس انخفاض قيمة األ

لدى البنوك مرتبطة بمخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات   رصدة جموعة أن األالقصيرة للتعرض للمخاطر. ترى الم

 المقابلة.  طرافاالئتمانية الخارجية لأل
 

 ذات عالقة   أطرافخرون ومبالغ مستحقة من آمدينون 
المقابل تعتبر منخفضة وال ، فإن اغلبية تعرض المجموعة لمخاطر تعثر الطرف المجمعة كما في تاريخ البيانات المالية

 ن خسائر انخفاض القيمة ليست مادية. أة دارتتضمن أي مبالغ متأخرة. وبالتالي، حددت اإل
 

 تركز الموجودات المالية
   وفقا للمنطقة الجغرافية كالتالي:ديسمبر، كان تعرض المدينين والنقد لدى البنوك لمخاطر االئتمان  31في 

 

 الكويت  
المملكة العربية 

 السعودية 
 

 المجموع  أخري
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2020ديسمبر  31في 

 3,426,897 34,989 1,234,161 2,157,747 مدينون 

  3,300,397 76,151  374,364  2,849,882 لدى البنوك  أرصدة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,007,629 1,608,525 111,140  6,727,294 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 22.1
 

 تركز الموجودات المالية )تتمة(

 الكويت  
المملكة العربية 

 السعودية
 

 المجموع  أخري

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2019ديسمبر  31في 

 7,782,664 666,893 5,925,427 1,190,344 مدينون 

  273,591   273,591      -     - مدينو وكالة 

  5,880,812  159,320  414,400  5,307,092 لدى البنوك  أرصدة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,497,436  6,339,827  1,099,804  13,937,067 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 المتوقعة لمديني المستأجرينتقييم خسائر االئتمان 
 فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على المدينين لدى المجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:

 

                      2020ديسمبر  31
أو  غير متأخرة السداد

 منخفضة القيمة
متأخرة السداد 

 جمالياإل ومنخفضة القيمة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 10,168,730 9,626,456 542,274 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر 
 

════════ ════════ ════════ 

 8,758,579 8,758,579     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 

  %91     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 

════════ ════════  
 

 2019 ديسمبر 31
أو  غير متأخرة السداد

 منخفضة القيمة
متأخرة السداد 

 جمالياإل ومنخفضة القيمة

                                
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

 9,464,648 8,347,958 1,116,690 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر 
 

════════ ════════ ════════ 

 5,188,389 5,188,389     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 
  %62     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 

════════ ════════  
 

باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المجمعة تحليل انخفض القيمة في تاريخ البيانات المالية  إجراءيتم 
عدد أيام التأخير لمجموعات مختلف قطاعات العمالء ممن لهم سمات خسائر إلى  المتوقعة. تستند معدالت المخصصات

. تعكس عملية المحاسبة (تغطية التأمينية لالئتمانعميل وتصنيفه وال)وفقا للمنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع ال متماثلة
المؤيدة المتاحة في تاريخ البيانات المالية المعقولة ووالمعلومات  مواللألالنتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية 

 لية.حول االحداث السابقة والظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبالمجمعة 
 

في حالة التأخر في السداد ألكثر من سنة واحدة وال تخضع ألي أنشطة تعزيز. مديني المستأجرين بصورة عامة، يتم شطب 
هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات  المجمعة إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية 

، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للطرف الفردي بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في . عالهأالمالية المفصح عنها 
يعتبر الضمان جزء ال يتجزأ من مديني دينار كويتي(، وهي مضمونة جزئيا.  10,197: 2019دينار كويتي ) 3,058,163

%( من مديني المستأجرين 14: 2019% )41إن نسبة وتؤخذ في االعتبار عند احتساب انخفاض القيمة. المستأجرين، 
انخفاض خسائر االئتمان  إلى  أدى الضمان الذي حصلت عليه المجموعة مغطى بضمان.  2020ديسمبر  31في للمجموعة 

 دينار كويتي(.  581,234: 2019) 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  581,234المتوقعة بمبلغ 
 

خسائر االئتمان المتوقعة كما  احتساب، تم مراجعة (19-، ونظرا لتفشي فيروس كورونا )كوفيد26 يضاحوفقا للمبين في اإل
ترجع الزيادة في معدالت الخسائر  شهر. 12المعدالت في كل فئة حتى التأخير لمدة كما زادت ، 2020ديسمبر  31في 

 90من    ألكثروزيادة مجمل القيمة الدفترية    جرينالصعوبات المالية الجوهرية التي يواجهها بعض المستأإلى    بصورة رئيسية
 . 19-جائحة كوفيدقيود السيولة الناتجة بصورة مباشرة من إلى  يوما لبعض العمالء باإلضافة
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 مخاطر السيولة  22.2

المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية والتي يتم إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه 

 تسليم أصل مالي آخر.  أو  تسويتها من خالل السداد النقدي
 

ة المجموعة لرأس المال العامل ورسوم التمويل ومدفوعات أصل المبلغ المسددة المتعلقة بأدوات إدارتنشأ مخاطر السيولة من  

 الدين.  
 

دف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استغالل التسهيالت البنكية. سوف إن ه

إلى   %( استنادا27: 2019) 2020ديسمبر  31% من دين المجموعة خالل مدة أقل من سنة في 19تستحق نسبة بحوالي 

المالية المجمعة. قامت المجموعة بتقييم تركز المخاطر المرتبطة بإعادة تمويل القيمة الدفترية للقروض المبينة في البيانات 

أنه منخفض. لدى المجموعة إمكانية االستفادة من مجموعة كافية من مصادر التمويل ويمكن تجديد الدين  إلى  دينها وانتهت

 شهراً مع الدائنين الحاليين.  12الذي يستحق خالل 
 

 سداد التعاقدية غير المخصومة:  الاستحقاق المطلوبات المالية لدى المجموعة بناًء على التزامات يلخص الجدول التالي قائمة 
 

ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2020 
 خالل

 أشهر   3
 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
 شهراً   12

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

  26,367,921  25,352,955  996,966  9,000  9,000  التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي

  62,846,081  48,769,981  8,970,693      - 5,105,407 دائنو تمويل إسالمي

 9,772,636 4,442,250 2,752,565 1,641,594 936,227 دائنون ومصروفات مستحقة *

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

 6,050,634 1,650,594 12,720,224 78,565,186 98,986,638 

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

ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2019 
 خالل

 أشهر   3
 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
 شهرًا   12

 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
      

 27,333,120 26,326,080 1,007,040     -     - التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي

 61,580,053 51,136,375 5,038,271     - 5,405,407 دائنو تمويل إسالمي

 8,946,945 4,066,924 2,520,000 1,502,896 857,125 دائنون ومصروفات مستحقة *

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

 6,262,532 1,502,896 8,565,311 81,529,379 97,860,118 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 * باستثناء الدفعات مقدما من العمالء والمخصصات والمصروفات المستحقة. 
 

 مخاطر السوق 22.3

التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق. أو   إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة

مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األســـعار تتكون مخاطر الســـوق من ثالثة أنواع من المخاطر:  

. تتضــمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر الســوق القروض البنكية والدائنين اآلخرين ســهممثل مخاطر أســعار األ خرىاأل

 المدينين. أرصدةوبعض  أسهموالنقد لدى البنك واالستثمارات في 
 

ة ومراقبة التعرض لمخاطر الســـوق في إطار المؤشـــرات المقبولة مع تحقيق إدارهو ة مخاطر الســـوق إدارإن الغرض من 

 أعلى قيمة من العائد.
 

 مخاطر معدالت الربح  22.3.1

إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار 

الفائدة بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح يتعلق بصورة رئيسية بدائني التمويل اإلسالمي 

 لدى المجموعة.  
 

ة تكلفة التمويل لديها من خالل االستفادة من التسهيالت االئتمانية التنافسية الممنوحة من إدار وعة في تتمثل سياسة المجم

 مؤسسات مالية محلية والرقابة المستمرة للتقلبات في معدالت الربح. 
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 مخاطر السوق )تتمة( 22.3
 

 مخاطر معدالت الربح )تتمة(  22.3.1

 التعرض لمخاطر معدالت الربح 
 ة المجموعة:  دارفيما يلي قائمة معدالت الربح لألدوات المالية التي تحمل معدل ربح لدى المجموعة كما تم تسجيلها إل

   
2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   األدوات ذات المعدالت الثابتة 
  273,591        -  موجودات مالية 
  14,813,666  14,712,257  مطلوبات مالية 

 

─────── ─────── 
 

14,712,257 15,087,257 
 

════════ ════════ 
 

  
   األدوات ذات المعدالت المتغيرة 

 48,461,674 48,159,407 مطلوبات مالية 
 

════════ ════════ 
 

 ذات المعدالت المتغيرة  لألدواتحساسية التدفقات النقدية تحليل 
نقطة أساسية في معدالت الربح في تاريخ البيانات المالية المجمعة سوف  100إن التغير المحتمل بصورة معقولة بمعدل 

دينار كويتي(. يفترض هذا التحليل   484,617: 2019) دينار كويتي 481,594بمبلغ  زيادة في خسارة السنةإلى  يؤدي

 ، خاصة أسعار صرف العمالت األجنبية. ثابتة خرىاالحتفاظ بكافة المتغيرات األ
 

 ذات المعدالت الثابتة  لألدواتتحليل حساسية القيمة العادلة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  كمطلوبات مالية ذات معدالت ثابتة أو  ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية

وال تقوم المجموعة بتصنيف المشتقات )مبادالت أسعار الفائدة( كأدوات تحوط ضمن نموذج محاسبة  ،الخسائرأو  األرباح

أو  ال يؤثر على األرباحلمجمعة اتحوط القيمة العادلة. وبالتالي، فإن التغيير في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات المالية 

 الخسائر. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2

التدفقات النقدية المستقبلية للتعرض نتيجة التغيرات في أسعار أو    إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة

بخالف الدينار   أخرىة بعملة  مدرجاألجنبية على المعامالت الصرف العمالت األجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت  

الكويتي وبصورة رئيسية الدوالر األمريكي والريال السعودي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف  

بعمالت المصروفات أو  اتيراداإل إدراجالعمالت األجنبية يتعلق بصورة رئيسية بأنشطة التشغيل لدى المجموعة )عند 

 أجنبية( واستثمارات المجموعة. 
 

ة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية. تدير المجموعة مخاطر العمالت األجنبية دارال تستعين المجموعة حاليا بمشتقات مالية إل

ة في أسعار الصرف  ة والتقييم المستمر للمراكز القائمة والحركات الحالية والمتوقعدارالحدود التي تضعها اإلإلى    لديها استنادًا

لدى المجموعة. كما تضمن المجموعة الحفاظ على صافي معدل التعرض لديها عند مستوى مقبول من خالل التعامل بالعمالت 

 ال تتعرض لتقلبات جوهرية مقابل الدينار الكويتي. التي 
 

بات المالية النقدية في تاريخ  يعرض الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على الموجودات والمطلو

 البيانات المالية المجمعة: 
 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

  24,051,548  20,423,887 لاير سعودي 

  16,854,583  1,263,230 دوالر أمريكي 
 

  



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

55 

 

 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(إداروسياسات  أهداف    22
 

 )تتمة(مخاطر السوق  22.3
 

 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2
 

 لعمالت األجنبية لالحساسية 
يعرض الجدول التالي تأثير التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار الصرف المبينة أعاله مع االحتفاظ بكافة المتغيرات 

للمجموعة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة   خرىات الشاملة األيرادالخسائر واإلأو  ثابتة. إن التأثير على األرباح خرىاأل

 للموجودات والمطلوبات النقدية كما يلي: 
 الموجودات والمطلوبات المالية النقدية   

 العملة 
التغير في أسعار صرف 

  العمالت األجنبية
 التأثير على 

   خرى ات الشاملة األيراداإل
 التأثير على 

 الخسائر أو  األرباح

   2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي    

        

  1,202,577 1,021,194      -     -  %5+ لاير سعودي 

  842,729 53,589   49,082 9,573  %5+ دوالر أمريكي 
 

 تأثير مكافئ ولكن معاكس.  إلى    مقابل الدينار الكويتي سيؤديإن االنخفاض المعادل في كل عملة من العمالت المذكورة أعاله  
 

  سهممخاطر أسعار األ 22.3.3

لدى المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عوامل عدم التأكد من القيمة المستقبلية  أسهمإن االستثمارات في 

 .  أسهملالستثمارات في 
 

دينار   1,967,029غير المدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ    أسهمفي تاريخ البيانات المالية المجمعة، قدر تعرض االستثمارات في  

 . 23 إيضاحويتي(. تم عرض تحليل الحساسية لهذه االستثمارات في دينار ك 5,397,784: 2019كويتي )
 

سوق المدرجة لدى المجموعة يتم تداولها علنا وتدرج في سوق الكويت لألوراق المالية )" أسهمإن أغلبية االستثمارات في 

ارتباطا وثيقا المحتفظ بها ترتبط  أسهملالستثمارات في التغيرات في القيمة العادلة ن ونظرا أل "(.الكويت لألوراق المالية 

% في 5مع التغيرات في مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية، فقد حددت المجموعة ان الزيادة / )النقص( بنسبة  وايجابيا 

ات يراددينار كويتي( على اإل 9,293: 2019دينار كويتي تقريبا ) 6,107بمبلغ مؤشرات السوق ذي الصلة سوف يؤثر 

 وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.  

 

 قياس القيمة العادلة    23
 

المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في أو  إن القيمة العادلة هي السعر المستلم مقابل بيع أصل ما

تحويل االلتزام في إحدى الحاالت  أو    افتراض حدوث معاملة بيع األصلإلى    العادلةالسوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة  

 التالية: 
 

 االلتزام، أو أو   في السوق الرئيسي لألصل 

 االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.أو  في السوق األكثر مالءمة لألصل 
  

 السوق األكثر مالءمة.أو  السوق الرئيسيإلى   يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول
 

االلتزام باستخدام االفتراضات التي يمكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير أو  يتم قياس القيمة العادلة لألصل 

 االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.أو  األصل
 

ودات غير المالية قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام  يراعي قياس القيمة العادلة للموج 

 مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.إلى  بيعهأو  األمثل لألصل
 

مات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلو

 تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

ضمن الجدول    المالية المجمعةاإلفصاح عنها في البيانات  أو    تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة

 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: إلى  الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استنادًا
 

  المطلوبات المطابقة؛ أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى 

  أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل  - 2المستوى

 غير مباشر؛ وأو  مباشر

  أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا.  - 3المستوى 
 

متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت  المالية المجمعة على أساس بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات 

أقل مستوى من المدخالت إلى  التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا

 ية كل فترة بيانات مالية مجمعة. الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نها
 

ات قياس القيمة العادلة على أساس متكرر مثل العقارات االستثمارية والعقارات إجراءة العليا للمجموعة سياسات ودارتحدد اإل

 . أسهمالمستأجرة واالستثمارات في 
 

ة العليا داراالستثمارية والعقارات المستأجرة. تتخذ اإليتولى المقيمون الخارجيون تقييم الموجودات الجوهرية مثل العقارات 

سنويًا قرار مشاركة المقيمين الخارجيين بناًء على معايير اختيار تتضمن المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية والحفاظ على  

ة العليا أساليب التقييم والمدخالت دارالمعايير المهنية. وبعد القرارات المتخذة من قبل المقيمين الخارجيين للمجموعة، تحدد اإل

 المستخدمة لكل حالة.  
 

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمارات في أوراق مالية والصناديق المشتركة والموجودات غير المالية مثل  

صاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  وفقا للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. وفيما يلي اإلفاالستثمارية العقارات 

 لألدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة بما في ذلك طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الجوهرية. 
 

الف تلك يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخ

 ذات القيمة الدفترية التي تعادل القيمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة:  
 

2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  األدوات المالية

 
  

 185,864 122,139 مسعرة  أسهم
 4,416,153 1,366,372 غير مسعرة  أسهم

 981,631 600,657 صناديق غير مسعرة

 

─────── ─────── 
 5,583,648 2,089,168 )بالقيمة العادلة(  أسهماستثمارات في 

 

════════ ════════ 
 

  

 

2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   الموجودات غير المالية 

 22,588,450 16,582,932 عقارات استثمارية 

 ════════ ════════ 
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:  
 

 المدرجة أسهماالستثمارات في 
أي تعديل. تقوم  إجراءاألسعار المعلنة في سوق نشط للموجودات المماثلة دون إلى   المتداولة علنًا سهمتستند القيمة العادلة لأل

 من الجدول الهرمي. 1المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 غير المدرجة   أسهماالستثمارات في 
المعامالت في هذه االستثمارات  إجراءخاصة غير مسعرة في سوق نشط. ال يتم  أسهمتستثمر المجموعة في شركات ذات 

حصتها في صافي القيمة الدفترية لكل شركة إلى  على أساس منتظم. تحدد المجموعة القيمة العادلة لالستثمار لديها استنادًا

رات استثمارية مقاسة بالقيمة العادلة في مستثمر فيها حيث أن الموجودات األساسية لهذه الشركات المستثمر فيها تمثل عقا

.  "قياس القيمة العادلة"  13تاريخ البيانات المالية المجمعة باستخدام طرق تقييم تتوافق مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . 3تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
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 (قياس القيمة العادلة )تتمة    23
 

 )تتمة(طرق التقييم واالفتراضات 

أي تغيير على عمليات التقييم واليات التقييم التي تتبعها المجموعة وأنواع المدخالت المستخدمة لقياس القيمة  إجراءلم يتم 

 العادلة خالل الفترة. 
 

 الصناديق غير المسعرة 
الخاصة التي ال يتم تسعيرها في سوق نشط والتي يمكن   سهمتستثمر المجموعة في الصناديق المدارة، بما في ذلك صناديق األ

ة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة دار. وتراعي اإلسهمأن تخضع لقيود على االستردادات مثل فترات االمتناع عن بيع األ

قولة ومناسبة. وبالتالي في تقييم هذه الصناديق كجزء من مهام المراجعة التامة الوافية قبل االستثمار، وذلك لضمان أنها مع

يمكن استخدام صافي قيمة الموجودات للصناديق المستثمر فيها هذه فيها كأحد المدخالت في قياس قيمتها العادلة. عند قياس 

القيمة العادلة هذه، يتم تعديل صافي قيمة موجودات الصناديق، متى كان ذلك ضروريا لتعكس القيود على االستردادات 

للصندوق المستثمر فيه ومدير الصندوق. وعند قياس القيمة  خرىستقبلية وغيرها من العوامل المحددة األوااللتزامات الم

طبيعة ومستوى التعديالت إلى  الصندوق المستثمر فيه. واستنادا أسهمالعادلة، تؤخذ في االعتبار أيضا أي معامالت في 

لصندوق المستثمر فيه، تقوم المجموعة بتصنيف هذه الصناديق  الالزمة لتقدير صافي قيمة الموجودات ومستوى التداول في ا

 .3ضمن المستوى 
 

 العقارات االستثمارية
يتم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين معتمدين ذوي مؤهالت مهنية معترف بها 

رات التي يتم تقييمها. تتوافق نماذج التقييم المطبقة مع مبادئ المعيار وذات صلة ويتمتعون بخبرة حديثة في مواقع وفئات العقا

وتتحدد القيمة العادلة باستخدام طريقة المقارنة بالسوق وطريقة رسملة "قياس القيمة العادلة"  13الدولي للتقارير المالية 

قار. يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة ات والتدفقات النقدية المخصومة أخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عيراداإل

ات التشغيل المعتادة الناتجة من العقار، التي يتم قسمتها على معدل الرسملة )الخصم(.  إيرادات بناء على صافي  يرادرسملة اإل

معامالت مماثلة. إن وحدة المقارنة المطبقة من قبل إلى  بموجب طريقة المقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة استنادًا

 .3القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  إدراجالمجموعة هي سعر المتر المربع. يتم 
 

  أخرىموجودات ومطلوبات مالية 
المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية المجمعة حيث أن   لألدواتإن القيمة العادلة 

أسعار الفائدة السوقية. إن  يعاد تسعيرها مباشرة بناءا على الحركة أو  األجلغلب هذه األدوات ذات فترات استحقاق قصيرة أ

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتسم بمزايا الطلب ال تقل عن قيمتها االسمية. 
 

 األدوات المالية  23.1
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 سة بالقيمة العادلة لدى المجموعة:  يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية المقا

 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  2020ديسمبر  31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 1,775,574    -     -  1,775,574 الخسائرأو  األرباح

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 191,455    -  122,139 313,594 خرى ات الشاملة األيراداإل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,089,168 122,139   -    1,967,029 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 )تتمة( األدوات المالية  23.1
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 
 
 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

جوهرية مدخالت 
ملحوظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019ديسمبر  31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 4,749,684     -     - 4,749,684 الخسائرأو  األرباح

بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة 

 648,100     - 185,864 833,964   خرىات الشاملة األيراداإل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,583,648 185,864 -     5,397,784 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 . 2019أو 2020أي تحويالت بين أي مستوى من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  إجراءلم يتم 
 

 : 3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

 :3غير مدرجة والمصنفة ضمن المستوى  أسهممطابقة قياس القيمة العادلة لالستثمارات في 

  

2020  

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

ات الشاملة يراداإل
  خرى األ

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة العادلة 

أو  من خالل األرباح
 المجموع الخسائر 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 5,397,784 4,749,684  648,100   2020يناير  1كما في 

 (456,645)    -  (456,645)    خرىالشاملة األات يرادإعادة القياس المسجلة في اإل

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

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

 ─────── ─────── ─────── 

 1,967,029 1,775,574  191,455  2020ديسمبر  31كما في 

 ════════ ═══════ ═══════ 
 

2019 

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
ات الشاملة يراداإل
  خرىاأل

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة العادلة 

أو  من خالل األرباح
 المجموع الخسائر 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 
   

 5,601,130 4,953,030 648,100  2019يناير  1كما في 

 122,911 122,911       -  الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 (326,257) (326,257)       -  مشتريات / مبيعات )بالصافي( 

 ─────── ─────── ─────── 

 5,397,784 4,749,684 648,100 2019ديسمبر  31كما في 

 ════════ ═══════ ═══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 األدوات المالية )تتمة(  23.1
 

 تحليل الحساسية 
تستثمر المجموعة في شركات غير مسعرة في سوق نشط. إن المعامالت في هذه االستثمارات ال يتم إجرائها بصفة منتظمة. 

أسلوب تقييم هذه المراكز. يتم تعديل صافي قيمة الموجودات إلى  صافي قيمة الموجودات استنادًاتستخدم المجموعة طريقة 

تتعلق  أخرىلالستثمارات متى كان ذلك ضروريًا ليعكس اعتبارات مثل معدالت خصم السيولة بالسوق وعوامل محددة 

 .  3باالستثمارات. وبالتالي، تدرج هذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

حدوث ارتفاع )انخفاض( في القيمة إلى  ي معدالت الزيادة )النقص( الجوهرية في صافي قيمة الموجودات المسجلةستؤد

 العادلة بصورة جوهرية على أساس متماثل.  
 

 الموجودات غير المالية  23.2

 2تتضمن الموجودات غير المالية عقارات استثمارية. يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.   3والمستوى 
 

ن م 3يتم اإلفصاح عن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 

 . 9 إيضاحفي  2019و 2020ديسمبر  31جانب تحليل الحساسية الكمية كما في إلى   الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

حول البيانات المالية   9  إيضاحالجدول الهرمي للقيمة العادلة في  ضمن  االفتتاحية والختامية    رصدة يتم اإلفصاح عن مطابقة األ

 المجمعة.
 

 ة رأس المال إدار 24
 

 ة رأسمال المجموعة في:  إداراألغراض الرئيسية من  تتمثل
 

  ،وضمان قدرة المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية 

  مستوى المخاطر المتعلقة بهذه تقديم العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بطريقة تعكس

 البضاعة والخدمات. 
 

وكافة احتياطيات حقوق  سهميتضمن رأس المال بنود رأس المال وعالوة اصدار األة رأسمال المجموعة، إدارألغراض 

 األم.  الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة
 

ة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات إدارتقوم المجموعة ب

 مدفوعات توزيعات األرباحتعديله، يجوز ان تقوم المجموعة بتعديل أو  المتعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال 

اصدار  أو  المساهمين والعائد على رأس المال للمساهمين واستخدام احتياطيات رأس المال الطفاء الخسائر المتراكمةإلى 

 جديدة.  أسهم
 

رأس المال زائداً  إجماليتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل االقتراض الذي يمثل صافي الدين مقسوماً على 

ة دائني التمويل اإلسالمي وااللتزامات بموجب عقود التأجير التمويلي والدائنين والمصروفات  صافي الدين. تُدرج المجموع

 إجماليلدى البنوك والنقد كما تم تسجيلها في بيان المركز المالي المجمع. يمثل    رصدةالمستحقة ضمن صافي الدين، ناقصاً األ

   رأس المال حقوق الملكية الخاصة بالشركة األم.
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 )تتمة(ة رأس المال إدار 24

 

 2020 
 دينار كويتي

 2019 
 دينار كويتي

   

  48,461,674 48,159,407 دائنو تمويل إسالمي 

  14,813,666 14,712,257 التزامات بموجب عقود تأجير تمويلي

 21,166,360 21,450,745 دائنون ومصروفات مستحقة

 (5,880,812) (3,300,397) ناقصاً: رصيد لدى البنك ونقد

 ─────── ─────── 

 78,560,888 81,022,012 صافي الدين

   

 47,350,989 20,306,982 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 ─────── ─────── 

 125,911,877 101,328,994 رأس المال والدين  

 ════════ ════════ 

 %62 %80 معدل االقراض
 

منها التحقق من الوفاء بالتعهدات المالية المتعلقة  أهدافعدة إلى  ة رأسمال المجموعةإدارتهدف تحقيق هذا الغرض العام، ل

بالقروض والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن عدم القدرة على الوفاء بالتعهدات المالية سوف يتيح للبنك المطالبة 

 .  الحالية السنة سلف خالل أو  م تقع أي مخالفات للتعهدات المالية الي قروضلبسداد القروض والسلف فورا. 
 

 2020ديسمبر  31ة رأس المال خالل السنوات المنتهية في إدارعمليات أو  سياساتأو  أهدافأي تغيير على  إجراءلم يتم 

 . 2019و
 

 توزيعات أرباح مقترحة   25
 

المساهمين للسنة المنتهية في إلى    بعدم توزيع أرباح نقدية  2021أبريل    27ة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  دارأوصى مجلس اإل

 . وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم.  2020ديسمبر  31
 

عدم توزيع أرباح نقدية للسنة  2020مايو  16المنعقد بتاريخ  قرر مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية

 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

   19-تأثير تفشي كوفيد 26
  

. في ذلك الوقت، تم تحديد مجموعة من حاالت 2019ألول مرة بالقرب من نهاية سنة    19-تم اإلعالن عن تفشي فيروس كوفيد

  31العدوى التي تظهر عليها أعراض "التهاب رئوي مجهول السبب" في ووهان وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية. في 

، أعلنت لجنة الطوارئ  2020يناير  30أن هذا الفيروس الجديد. في ، نبهت الصين منظمة الصحة العالمية بش2019ديسمبر 

للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بأن تفشي المرض يشكل "حالة طارئة ذات أهمية عالمية للصحة  

الصحة العالمية أن   ، أعلنت منظمة2020مارس  11العامة"، ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم. في 

 يعتبر جائحة. 19-تفشي كوفيد
 

تأثير كبير على االقتصاد العالمي. حيث فرضت الحكومات في جميع أنحاء  19-ات إبطاء انتشار فيروس كوفيدجراءكان إل

ات وتعطل في سالسل يرادات حجر صحي صارمة، كما واجهت الشركات خسائر في اإلإجراءالعالم حظًرا على السفر و

حدوث  إلى    أيًضا  19-ريد. وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاف الكامل لألعمال، كان التخفيف تدريجيًا. أدت جائحة كوفيدالتو

 تقلبات كبيرة في أسواق المال ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة عن اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة المالية للقطاع الخاص. 
 

كان عليها الكشف عن التدابير التي اتخذتها، بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية  يجب على الشركات مراعاة ما إذا  

ية والتشغيلية، مثل العمل داروهيئات الصحة الوطنية، للحفاظ على صحة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها اإل

مال الذين يتنقلون والتنظيف شديد الدقة ألماكن العمل  من المنزل وتقليل نوبات العمل في مناطق التشغيل للحد من عدد الع

 . وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختبار حاالت العدوى المشتبه فيها وقياس درجة حرارة الجسم
 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة. في حين أن مجاالت اتخاذ   19-كوفيدنتيجة لذلك، أخذت المجموعة في اعتبارها تأثير 

 تطبيق المزيد من األحكام داخل تلك المجاالت. إلى  أدى 19-كوفيداألحكام المحددة قد ال تتغير، فإن تأثير 
 

  إجراء ائحة، قد يلزم والخبرة الحديثة المحدودة بالتأثيرات االقتصادية والمالية لهذه الجالمتفاقمة  19-كوفيدنظًرا لطبيعة 

 تغييرات على التقديرات عند قياس موجودات ومطلوبات المجموعة في المستقبل.
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 )تتمة( 19-تأثير تفشي كوفيد 26
 

 أخرىمدينة  أرصدةمدينون تجاريون و
تتعلق هذه مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كانت المجموعة توجب على 

، حيث أن التصنيف بشكل أساسي بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة

المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس إلى  المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج

باتباع إرشادات أو  مختلفة من العمالء )أي من خالل شروط تمديد فترات سداد المدينين التجاريين على أنواع 19-كوفيد

ستستمر المجموعة في تقييم تأثير الجائحة (.  خرىالمدفوعات األأو    محددة صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجارات

أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات   إجراءيجب  مع توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي تحديد ما إذا كان  

 المالية المجمعة الالحقة. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد  

المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل المعلومات 

 المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

   ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة كما
 

المجموعة بأن بعض المواقع الجغرافية والقطاعات التي تقع بها هذه الموجودات قد تأثرت سلبا، ومع استمرار عدم  قرت

هذه  استقرار الوضع، ستراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم 

  .الموجودات غير المالية عند حدوثها
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
انخفاض في أدلة المعامالت وعوائد السوق، وبالتالي، تزايد مخاطر إلى    19-كوفيد أدت التقلبات في السوق الناتجة عن جائحة

 .توصل إليها المقيموناختالف السعر المحقق في معاملة فعلية عن نتيجة القيمة التي 
 

قد يكون للتوقعات االقتصادية غير المؤكدة بدرجة كبيرة لهذه الفترة تأثير سلبي مادي على عمليات المستأجرين واستمرارية 

أعمالهم وقدرتهم على الوفاء بالتزامات التأجير الخاصة بهم. يتم مراعاة عامل عدم التيقن هذا عند تقييم العقار االستثماري، 

يداً عند تقدير مدفوعات اإليجار من المستأجرين الحاليين وفترات الشغور ومعدالت اإلشغال ومعدالت نمو التأجير وتحد

المتوقعة في السوق ومعدل الخصم، حيث تمثل جميعها مدخالت جوهرية عند تحديد القيمة العادلة. نتيجة لزيادة عوامل عدم  

 .2021في سنة  التيقن، قد يتم تعديل االفتراضات بشكل جوهري
 

 مساعدة حكومية
، اتخذت حكومة دولة الكويت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة 19-في محاولة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد

ستة أشهر إلى  الجائحة. وتشمل هذه التدابير المساعدة الحكومية المقدمة للقوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص لمدة تصل 

 .2020تسري اعتباًرا من أبريل 
 

دينار كويتي. يتم المحاسبة عن الدعم المالي وفقًا   22,934مبلغ قدره  إجماليخالل السنة الحالية، حصلت المجموعة على 

الخسائر  أو  "محاسبة المنح الحكومية وإفصاحات المساعدة الحكومية"، وتسجيله في األرباح 20لمعيار المحاسبة الدولي 

"تكاليف موظفين" على أساس متماثل على مدار الفترات التي تسجل فيها المجموعة مصروفات تكاليف  كخصم ضمن

ديسمبر  31المدينين المتعلقة بهذه المنحة كما في  أو أرصدة ات المؤجلة يراد ال يوجد رصيد قائم لإل .الموظفين ذات الصلة

2020. 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية 
 تيقن جوهرية بشأن كيفية تأثير تفشي الفيروس على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية واستنادًاال تزال هناك عوامل عدم  

ة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ دارسهولة القيود المفروضة بسبب حظر السفر. لذلك، قامت اإلإلى  

البيانات المالية المجمعة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية   شهًرا من تاريخ التصريح بهذه 12في االعتبار فترة تبلغ 

التأثير إلى    وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر وعوامل عدم التيقن المستقبلية. تستند االفتراضات الواردة ضمن النموذج

جانب طرق المواجهة إلى  واالنتعاش االقتصادي المتوقع، 19-المحتمل المقدر للقيود واللوائح الخاصة بفيروس كوفيد

تأثير شديد على األداء المالي وأنشطتها التشغيل لدى  19-كوفيدة على مدار الفترة. نتج عن جائحة دارالمقترحة من اإل

حول البيانات  2 إيضاحالمبينة في  خرىجانب األمور األإلى  الظروف،أو  . تشير هذه األحداث2020للمجموعة خالل سنة 

وجود عدم تأكد مادي قد يثير شًكا جوهريًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ  إلى  المالية المجمعة،

 .االستمرارية


