
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة

 تها التابعةاوشركش.م.ك.ع. 

 

  المجمعة المكثفة المرحلية المعلومات المالية

 )غير مدققة(

 2021 مارس 31



 

 المجمعة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية تقرير المراجعة

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  ش.م.ك.ع.شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
 

 مقدمة
 ات الجويةمريع المتحدة للخدلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة المشا

الدخل وبيانات  2021مارس  31كما في  المجموعة"("بـ )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً  ش.م.ك.ع.

لفترة الثالثة أشهر  المتعلقة بهالمرحلية المكثفة المجمعة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الدخل الشامل و

لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه ا ركةشلإن إدارة ابذلك التاريخ.  المنتهية

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه التقرير المالي المرحلي :34الدولي  وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة

  .مجمعةالمكثفة المالية المرحلية المعلومات ال
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي بمر انلقد قم  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410اجعتنا وفقا

جيه االستفسارات بصفة تو فيتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية اجعة. المتعلق بمهام المر "جموعةللم مستقلال

األخرى اسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات ة والمحيلمور الماين عن األين المسؤولإلى الموظفرئيسية 

للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا 

ً يتعلق  الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا

 بالتدقيق.
 

 يجةالنت
المجمعة المرفقة   المكثفة استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية

  .34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

  تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

هو وارد في   مجمعة متفقة مع ماال المكثفة جعتنا، فإن المعلومات المالية المرحليةلى ذلك، واستناداً إلى مراضافة إباإل

لقانون  مخالفات  ةيرد إلى علمنا وجود أي لم، لشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنال المحاسبيةدفاتر ال

لنظام  لأو عقد التأسيس لأو  ،ايالت الالحقة لهوالتعد والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016لسنة  1رقم الشركات 

قد يكون على وجه  2021مارس  31 أشهر المنتهية في ةثالثالخالل فترة  ،التعديالت الالحقة لهماو للشركة األم اسياألس

ً مادي اً له تأثير  أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  ا
 

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

مارس  31أشهر المنتهية في  ةالثالثفترة في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل  2010لسنة  7رقم 

 م أو مركزها المالي.  على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األ 2021

 

 

 

 

 

 
 

  

  العصيميبد هللاعوليد 

 فئة أ   68ي الحسابات رقم سجل مراقب

 إرنست ويونغ 

 عصيمي وشركاهمالعيبان وال
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   الكويت
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعالدخل بيان 

  2021 مارس 31تهية في للفترة المن
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31

 
 2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

  
  

 يراداتاإل
 

1,654,191 2,697,177 

 تشغيلالتكاليف 
 

(247,955) (274,986) 

 
 

─────── ─────── 

 مجمل الربح
 

1,406,236 2,422,191 
    

 وإدارية مصروفات عمومية
 

(256,406) (536,286) 

 رواتب ومزايا موظفين
 

(311,625) (328,944) 

 زميلة شركة حصة في نتائج 
 

(25,173) (969,926) 

 أخرى إيرادات 
 

11,654 1,590 

 
 

─────── ─────── 

 اءفطإلستهالك وائب واالالربح قبل الفائدة والضرا
 

824,686 588,625 

 االستهالك 
 

(7,013) (14,180) 

 اإلطفاء
 

(526,213) (1,671,730) 

 
 

─────── ─────── 

 الضرائبقبل الفائدة و( الخسارة)الربح 
 

291,460 (1,097,285) 

 إيرادات فوائد 
 

2,551 3,571 

 تكلفة تمويل 
 

(511,281) (570,183) 

 
 

─────── ─────── 

 الفترة خسارة
 

(217,270) (1,663,897) 

 
 

═══════ ═══════ 
    

 سلف  (5.40) سلف  (0.84) 3 األم مي الشركة  مخففة الخاصة بمساهالسهم األساسية وال خسارة

  ═══════ ═══════ 

    الخاصة بــ: 

 (1,294,281) (206,487)   األممساهمي الشركة 

 (369,616) (10,783)  الحصص غير المسيطرة 

  
─────── ─────── 

  
(217,270) (1,663,897) 

  
═══════ ═══════ 
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 ق(قدم ريالمرحلي المكثف المجمع )غ ل الشاملدخالبيان 

  2021 مارس 31ة في تهينمللفترة ال
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31

 2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 (1,663,897) (217,270) الفترة  خسارة

 
─────── ─────── 

 
  

   شاملة أخرى:  دات )خسائر(راإي

رات فت يفرباح أو الخسائر ألا ىلإ ايتم إعادة تصنيفه قدملة أخرى شا ر(ئسا)خ إيرادات
   حقة:ال

 203,513 (56,605) بيةتعديل تحويل عمالت أجن

 (623,037) 169,434 الشاملة األخرى لشركة زميلة  (الخسائراإليرادات )حصة في  

 
─────── ─────── 

 (419,524) 112,829 شاملة أخرى للفترة خسائر( إيرادات )

 
─────── ─────── 

 (2,083,421) (104,441) لة للفترةالشام الخسائر إجمالي

 
═══════ ═══════ 

   الخاص بــ: 

 (1,713,805) (93,658)  األممساهمي الشركة 

 (369,616) (10,783) الحصص غير المسيطرة 

 
─────── ─────── 

 
(104,441) (2,083,421) 

 
═══════ ═══════ 
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  قق(مدالمجمع )غير ثف كملالمرحلي النقديـة بيان التدفقات ا

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 
 

 إيضاح

 المنتهية في  أشهر ثةثالال
   مارس 31

  2021 2020 

 تيدينار كوي تيدينار كوي  

    

     التشغيلأنشطة 

 (1,663,897) (217,270)  الفترة خسارة

    :لـتعديالت 

 14,180 7,013  استهالك 

 1,671,730 526,213   ءافطإ

 19,878 25,134  ة نهاية الخدمة للموظفينأفمخصص مكا

 (3,571) (2,551)  فوائد ت داإيرا

 969,926 25,173  حصة في نتائج شركة زميلة 

 103,173 11,409  متوقعةائتمان  خسائرص مخص

 570,183 511,281  ويل ة تملفتك

  ─────── ─────── 

  886,402 1,681,602 

    التغيرات في رأس المال العامل:  

 (202,863) (68,602)  ت أخرى وموجودامدينون 

 (1,249,546) (566,304)  دائنون ومطلوبات أخرى 

  ─────── ─────── 

 229,193 251,496   لناتجة من العملياتالتدفقات النقدية ا

 (401) (18,731)  موظفين مدفوعة  ة الخدمة للمكافأة نهاي

  ─────── ─────── 

 228,792 232,765  جة من أنشطة التشغيلصافي التدفقات النقدية النات

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار

 (444) (359)  داتلكات ومعمتشراء م

 (8,209) (3,110)  موسة لمر غي داتوجوم إلىإضافات 

 (10,375,555) (16,732,545)  شركة زميلة إلىقرض  إلىإضافات 

 1,034 2,804  إيرادات فوائد مستلمة 

  ─────── ─────── 

 (10,383,174) (16,733,210)  دمة في أنشطة االستثماردية المستخنقالصافي التدفقات 

  ─────── ─────── 

    ل  ويالتم أنشطة

  قةذي عال ق إلى طرفمبلغ مستح
16,874,165 -      

 10,043,695      -  متحصالت من قروض وسلف

      - (640,000)  سداد قروض وسلف 

 (435,005) (389,630)  ة تمويل مدفوعة لفتك
  ─────── ─────── 

 9,608,690 15,844,535  يلالناتجة من أنشطة التموة صافي التدفقات النقدي
  ─────── ─────── 

 (545,692) (655,910)  في النقد والنقد المعادل النقص صافي

 1,511,414 1,813,086  يناير 1النقد والنقد المعادل كما في 
  ─────── ─────── 

 965,722 1,157,176   مارس 31د والنقد المعادل كما في نقال
  ═══════ ═══════ 

    

 
 



 ابعة لتشركاتها اك.ع. وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.
 

 

 ة المكثفة المجمعة.حليرالية الممات الملوعلمزًءا من هذه اجشكل ت 12 إلى  1المرفقة من  إن اإليضاحات
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 المجمع )غير مدقق(ي المكثف رحلالم ملكيةلا قوفي حق بيان التغيرات

 2021 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

    األمبمساهمي الشركة  الخاص 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 إجباري

 أسهم
 ةينخز

 احتياطي
 آخر

ويل طي تحيااحت
 عمالت أجنبية

 أرباح
 مرحلة

 اليجماإل
 فرعيلا

 حصصلا
  ماليجاإل طرةغير المسي

 يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا يتير كودينا 

           
 101,576,689 925,350 100,651,339 9,374,447 27,301 (1,060,873) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000  2021ير ناي 1كما في 

 (217,270) (10,783) (206,487) (206,487)      -      -      -      -      -      - فترة ال خسارة

 112,829      - 112,829      - (56,605) 169,434      -      -      -      - شاملة أخرى للفترة ئر( سا)خإيرادات 

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

الشاملة )الخسائر( اإليرادات  إجمالي

 (104,441) (10,783) (93,658) (206,487) (56,605) 169,434      -      -      -      - للفترة 

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

 101,472,248 914,567 100,557,681 9,167,960 (29,304) (891,439) (1,544,594) 7,000,058 48,605,000 38,250,000 2021 مارس 31كما في 

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

 

 

    األمركة اهمي الشسمب خاصلا 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 إجباري

 أسهم
 ةينخز

 احتياطي
 آخر

احتياطي تحويل 
 ةبيجنمالت أع

 أرباح
 مرحلة

 ليجمااإل
 الفرعي

 الحصص
 جمالياإل غير المسيطرة

 

 نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
 

          
 77,689,708 1,746,146 75,943,562 12,644,385 (9,541) (661,746) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000  2020يناير  1كما في 

 (1,663,897) (369,616) (1,294,281) (1,294,281)      -      -      -      -      -      - ربح الفترة)خسارة( 

 (419,524)      - (419,524)      - 203,513 (623,037)      -      -      -      - للفترة إيرادات شاملة أخرى ( خسائر)

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

اإليرادات الشاملة  (خسائرال) إجمالي

 (2,083,421) (369,616) (1,713,805) (1,294,281) 203,513 (623,037)      -      -      -      - رةللفت

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

 75,606,287 1,376,530 74,229,757 11,350,104 193,972 (1,284,783) (1,544,594) 7,000,058 42,065,000 16,450,000  2020 مارس 31كما في 

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

 

 



 وشركاتها التابعة .ع. ش.م.ك ةلجويا اتدة للخدمع المتحشركة المشاري
 

 قة(ق)غير مد المجمعةة فكثالمرحلية الم ةماليت الضاحات حول المعلوماإي

 2021 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
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 لشركةمعلومات حول ا 1
  

 ع. ك.المتحدة للخدمات الجوية ش.م. يعارتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة المش

ً معشار إليها )يتها التابعة كاشر"( واألم شركة)"ال من قبل مجلس  2021 مارس 31 فترة المنتهية فيل"المجموعة"( ل بـ ا

  .2021 مايو 5 بتاريخاإلدارة 
  

 ،وليلكويت الدهو مطار ا جلالمس ها، وعنوان2000ديسمبر  4 بتاريخكشركة مساهمة كويتية  األمالشركة  سيسأتتم 

 يلي:  ما كهي  مألا لشركةل ئيسيةلرا  غراضاألإن . يتكوال، 13131الصفاة  27068 .ب.ص
 

 تموينها؛ء وامرات بالتزويد الطائ إلىاإلضافة يف للطائرات، بة وخدمات التنظتقديم الخدمات األرضي 

 خدمة تأجير الطائرات؛ 

  خدمات السياحة والسفر والشحن؛ 

 اريع؛ و مشإدارة ال 

 متخصصة؛ و مؤسساتبل قن م تدار ريةثماتساي محافظ الفوائض المالية ف مارتثاس 

 دولة ساعدها على تحقيق أهدافها في لتي تأو تلك المجال ي المشاركة في شركات أخرى تعمل في نفس افق الح  

 رجها وشراء هذه الشركات أو المشاركة في حقوق ملكيتها.خا وأ الكويت

 ة.قاريت العراشامات االستما في ذلك تقديم خدنشطة العقارية بألإدارة وتطوير ا 

 والمعدات والعقارات. اءلبنامة لمواد االتجارة الع 

 ت.راضي والعقاراتملك وتأجير واستئجار األ 

 ية والصناعية وإدارة المنشآت العقارية طبقا لتعليماتالسكنية والتجاروعات رشتية للمالمشاركة في تنفيذ البنية التح 

 .شغيل والتحويلظام البناء والتن
 

 األم)"الشركة  .ععمومية ش.م.ك.ي للمخازن الكة أجيليتشرل هي شركة تابعةو بورصة الكويت في ةمدرج ماألالشركة  نإ

 .بورصة الكويتجة في شركة مدرأيًضا الكبرى"(، وهي 
 

 2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في للشركة األم العتماد لم يتم عقد الجمعية العمومية السنوية 

لمساهمي لدى الجمعية العمومية السنوية . المكثفة المجمعة المالية المرحلية اتالبيانتاريخ التصريح بإصدار هذه  كما في

ها تأثير على البيانات يكون ل؛ وبالتالي، قد 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في السلطة لتعديل البيانات المالية  م الشركة األ

 حالية. المالية للفترة ال
 

 مة محاسبية الهااسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

 د عداأساس اإل 2.1
 

ً لمعي دادعإ مت   لي رير الما"التق 34المحاسبة الدولي  ارالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا

 . "المرحلي
 

بيانات مالية  الزمة إلعدادإلفصاحات الة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات والمرحليالية االم اتوملمعلإن ا

ً لملة كاة مجمع السنوية  جمعةلما ويجب االطالع عليها مقترنةً بالبيانات المالية لدولية للتقارير الماليةا لمعاييروفقا

التي تعتبر ضرورية إدراج كافة التعديالت أنه قد تم ى اإلدارة ترو .2020بر يسمد 31هية في للمجموعة للسنة المنت

ال تعبر بالضرورة المرحلية للفترة التشغيل  ائجتن. إن عةالمجممكثفة الة ية المرحليومات المالضمن المعل عادلالعرض لل

 . 2021ديسمبر  31في  سنة التي تنتهيلل هايمكن توقععن النتائج التي 
 

 .األملشركة ضاً العملة الرئيسية للية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيحمالية المرالت لومالمعرض اتم عي
 

  الهامة ات المحاسبيةسياالس 2.2
 

إعداد  تخدمة في مماثلة لتلك المسكثفة المجمعة لمإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية ا

معايير الجديدة التي  باستثناء تطبيق ال 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة ية السنوجمعة ملية الت الماياناالب

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم  . 2021يناير  1 ا منبارً عتا تسري

 يسر بعد. 
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 )تتمة(  محاسبية الهامةاسات الد والسيأساس اإلعدا 2
 

   المجموعةمن  فسيرات والتعديالت الجديدة المطبقةالمعايير والت 2.3
 

المعلومات المالية المرحلية دي على ، ولكن ليس لها تأثير ما2021ة األولى في عام رمللديد من التعديالت العتسري 

 .للمجموعة كثفة المجمعةلما

 
، ومعيار المحاسبة 9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة

  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4ية والمعيار الدولي للتقارير المال 7 ية، والمعيار الدولي للتقارير المال39الدولي 
عندما يتم استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين  التقارير الماليةتتعلق بالتأثيرات على تعديالت إعفاءات مؤقتة تقدم ال

 لي تقريباً من المخاطر.  البنوك بمعدل فائدة خا
 

 التالية:   ررات العمليةمبالتتضمن التعديالت 
 

   مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية
 لفائدة السوقية. اإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر ا

  يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط  تيالماح وتغييرات في فترة الس
 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

   تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي
 المخاطر.  ندلبحوط معدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر كتتحمل 

 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  
 المبررات العملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. 

 عد. ر ولكن لم يسر بادص تفسير أو تعديل آخر يق المبكر ألي معيار أولم تقم المجموعة بالتطب
 

  مخففةالسهم األساسية وال خسارة  3
 

 على المتوسط األمساهمي الشركة بم ةفترة الخاصال خسارةالسهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة  خسارةيتم احتساب 

 ا يلي: ل الفترة كمالة خالقائمعادية  م الاألسهلعدد  المرجح

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

  
2021 2020 

 
 دينار كويتي ار كويتيدين

 
  

 (1,294,281) (206,487)  األم بمساهمي الشركة ةالخاص ةرتالف خسارة

 
─────── ─────── 

 
 سهم مه س 

 
  

 244,568,398 250,614,715 عة المدفو األسهم المتوسط المرجح لعدد

 (4,824,307) (4,824,307) رجح لعدد أسهم الخزينةمتوسط المناقصا: ال

 
─────── ─────── 

 239,744,091 245,790,408 د األسهم العادية القائمة خالل الفترة دعل لمرجحالمتوسط ا

 
─────── ─────── 

 لسف  (5.40) لسف  (0.84)  ةفوالمخفساسية السهم األ خسارة

 
═══════ ═══════ 

 

 (.8)إيضاح  2020  ر خالل سنةحقوق اإلصدا كسعت لكي 2020مارس  31ديل خسارة السهم للفترة المنتهية في تم تع
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 موجودات غير ملموسة   4
 

  التجاري ديسكفريمركز 
ال  :2020 مارس 31و: ال شيء 2020ديسمبر  31بالكامل ) أس مطفر ملموال غيتتضمن الموجودات غير الملموسة أص

مركز ديسكفري التجاري )"المركز  ءشاإنشروع و موه للتحوياو يلغشوالتء نانظام البقائم على ع مشرويمثل ( ءيش

سنوات  10 تبلغ ةدئيبم ةفترلت السياحية شركة المشروعاعلى أرض مستأجرة من  ء هذا المركزتم إنشاالتجاري"(. 

من شركة  خطاب مرسلا إلى ادً ستنا 2014يناير  28 حتى تاريخ أشهر سبعة تبلغ لفترة بعد ذلك والتي تم تمديدها

رة من الم األرض المستأجفي است تأخيراتالعديد من الوجود ل نظًرا. 2013براير ف 20يخ راتبة حيياالسالمشروعات 

  األم أجل االستثمار، فقد طلبت الشركة ب علقيتا فيمعكسية  تأثيرات حدوث مما أدى إلى ،سياحيةالت مشروعالكة اشر

 عرفسياحية بالت مشروعالكة امت شرقا، لكمع ذو. تعويضالبة بللمطدعوى  رفعب امت الحقاديد العقد لمدة إضافية، وقتج

، 2015فبراير  11في تاريخ و إليها.ته وإعاد تجاريمركز الباالنسحاب من ال األملمطالبة الشركة  قضائيةدعوى 

 30تباًرا من اع دلعقل بدئيالم باإلنهاءلصالح شركة المشروعات السياحية وأقرت  امً حك ل درجةأو ةمحكم أصدرت

بتعليق تنفيذ الحكم المذكور أعاله والذي قبلته   طعنتو محكالهذا  دض األمة شركلا تأنفتاسك، لذ ومع. 2013 سبتمبر

لصالح   ول درجةأمحكمة حكم  كمة االستئنافحم دتأي، 2018كتوبر أ 10في  .2015نيو يو 24 بتاريخ التمييزمحكمة 

 .ةالمشروعات السياحي ةكرش مه إلىليتسو لتجاريالء المركز اشركة األم إخالوطلبت من  شركة المشروعات السياحية

األم في طعن الشركة  التمييزرفضت محكمة  ،2020يناير  8في و. التمييزالحكم أمام محكمة  علىطعنت الشركة األم 

المذكور  للحكم حقًاالو 2020اير ربف 13 بتاريخ ذلك،. ومع شركة المشروعات السياحيةوحكمت لصالح  رارقلهذا ا أن ش

أيًضا على تأجيل تسليم المركز التجاري لمدة ستة أشهر أخرى  يةاحالمشروعات السي ةركشوم الشركة األ تقفوا أعاله،

ركة  شإلى تسدد ألف دينار كويتي  75لغ بمبة تبعة ثامقابل دف  2020أغسطس  12حتى  2020فبراير  12تبدأ من 

إخالء ب احيةات السيوعالمشر ةشركميًا من رسا الشركة األم إخطارً  استلمت ،2020 يوليو 29ي . فالمشروعات السياحية

 ات الجويةشركة المشاريع المتحدة للخدم، سلمت 2020أغسطس  26في  فترة التمديد. اكتمالالمركز التجاري عند 

 .شركة المشروعات السياحيةإلى رسميًا المشروع 

 

 ة الشيخ سعد صال
ر دينا 1,148,882: 2020 مارس 31و ال شيء :2020ديسمبر  31) ال شيءملموسة مبلغ ودات غير التتضمن الموج

الشيخ   ةصالإلنشاء مشروع و هو والتحويل يلشغوالتالبناء  امنظلى ع ئمالقامشروع للة الدفتريالقيمة يمثل والذي  كويتي(

مبر سيد 27ة حتى صاللمجموعة على تمديد لمدة ستة أشهر لتسليم الا تل، حص2020مايو  17في "(. ةصالالسعد )"

 تجري. 2021يونيو  27 ىتح والتحويل يلشغوالتالبناء  امنظلى ع ئمالقا عقدال، تم تمديد 2021يناير  24في و .2020

 ه.أعالترح من التمديد المق لتسهيل االنتهاء بنودوال بتعان النطاق واألبشأ حاليًا مناقشات لمجموعةا
 

 المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي 
 31و دينار كويتي 2,135,544: 2020ديسمبر  31ي )يتوكنار يد 1,857,717مبلغ  ةوسلمغير الم تتتضمن الموجودا

والتحويل  لتشغينظام البناء وال م علىالقائللمشروع فترية الد يمثل القيمةالذي  ي(كويتدينار  2,925,060: 2020 سمار

نشاؤهما على أرض مستأجرة من تم إ .مطار الكويت الدوليإلنشاء ساحة انتظار سيارات ومجمع تجاري لوهو مشروع 

 . 2023في سنة والتي ستنتهي  سنة 20حكومة دولة الكويت لمدة 

 

 ي ار الكويت الدولفي مط  4 بصالة رقمسيارات ساحات انتظار مشروع 

ولة  دفي  ييران المدنالعامة للط اإلدارةمع خدمات امتياز حقوق اتفاقية  مبإبراالمجموعة  قامت، 2018فمبر نو 25في 

ة بمطار  يدالجد 4رقم  بالصالةلة سيارات موجود مسبقًا والمرافق ذات الص اتساح"( لتشغيل ةالمانحالجهة يت )"الكو

 )"المرافق"(.  دوليالالكويت 
 

 .2019فبراير  9تبدأ من  سنوات،لمدة خمس  ةلعامل مرافقلا ريتوفوتشغيل في المجموعة  بدأست االتفاقية،موجب شروط ب
 

:  2020ديسمبر  31كويتي ) دينار 2,779,761مبلغ الملموسة غير  تضمن الموجوداتت ، 2021مارس  31 يكما ف

 بمبلغ التزامو بيالترت بهذايتي( فيما يتعلق دينار كو3,757,007  :2020مارس  31وكويتي دينار  3,025,037

دينار   3,931,815: 2020مارس  31وي كويتدينار  3,671,484: 2020ديسمبر  31) كويتي دينار 3,716,659

مجموعة إلى الجهة المانحة على مدى مدة ترتيب ا الهسددست يالحد األدنى من المدفوعات الثابتة الت والذي يمثل يتيكو

 %.6مخصومة بنسبة ، االمتيازحقوق 
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  قةعالف ذات طرامع أوأرصدة  تمعامال 5
 

الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة   والشركةيين لرئيسن اهميالمسا أي  عالقة األطراف ذات  المعامالت معهذه تلك مثل ت

يطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً. يسالتي ركات شالوموظفي اإلدارة العليا للمجموعة و

 . األم الشركةمن قبل إدارة  ه المعامالتهذوشروط ات تسعير لى سياسعافقة يتم المو
 

 ت عالقة هي كما يلي: ف ذاأطرا لدىدة ت واألرصإن المعامال

 

   
 شهر المنتهية فيأ الثالثة

   مارس 31

 
 األمالشركة 

 كبرىال
 أطراف أخرى

 ذات عالقة
2021 2020 

 يكويت دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     كثف المجمع:لمرحلي االدخل المبيان 

 600 3,508 3,508     - يرادات اإل

 (35,892) (55,463) (55,463)     - يلتشغالليف اتك

 (6,348) (6,199) (6,199)     - مصروفات عمومية وإدارية

 (969,926) (25,173) (25,173)     - ة في نتائج شركة زميلة حص

 (43,360) (42,764)     - (42,764) ويلتكلفة تم
 

 

  األمكة لشرا
 الكبرى ألم ا)

 والوسيطة(
 رى أطراف أخ
 ذات عالقة 

  رسام 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
  مارس 31

2020 

 ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا ر كويتيدينا 

لمكثف حلي امالي المربيان المركز ال
        مجمع:ال

 4,618,214 4,617,461 4,705,117 4,705,117     - استثمار في شركة زميلة

 109,107,700 136,233,725 152,966,270 152,966,270     - 1كة زميلة  شر إلىقرض 

أطراف ذات عالقة   من لغ مستحقةمبا

وموجودات  ينمدين)مدرجة ضمن 

 (أخرى

-     -     -     -     

44,027 

أطراف ذات   إلىمبالغ مستحقة 

 ينائندعالقة )مدرجة ضمن 

 (891,154) (1,163,969) (18,185,851) (117,535) (18,068,316) أخرى( باتومطلو
 

عين مقرض باستثناء  القبض/ السداد عند الطلب تحقتسوال تحمل فائدة أطراف ذات عالقة  إلىالمستحقة من/  إن المبالغ

 مشتركة.الالشركات الخاضعة للسيطرة تتضمن األطراف ذات العالقة األخرى  .ةلشركة زمي إلىمقدم 
 

كز تجاري مر وتطوير إنشاءغرض لموعة لمجلتابعة  شركة ن قبلمة عيمثل المبالغ المدفو لةمية زشرك إلى القرض  إن   1

 ،ويمكن فقا التفاقية القرضو مركبةائدة سنوية ت فمعدال. يحمل هذا المبلغ وع"()"المشر العربية المتحدة إلماراتافي 

قيق وء تحفي ض شاءنل اإلعماأ ند انتهاءع عروالمشبكية حقوق مل إلى لقرضاتحويل  ،األم وحدها لتقدير الشركةوفقًا 

: 2020ديسمبر  31ار كويتي )دين 6,580,301وقد ساهمت المجموعة بمبلغ تشغيلية للمشروع. الهداف بعض األ

كما استثمرت  دينار كويتي( في حقوق ملكية المشروع. 6,580,301: 2020 مارس 31ودينار كويتي  6,580,301

 .المشروعهذا كية وق ملحقالكبرى في  الشركة األم

 

بمبلغ  2021مارس  31في  للفترة المنتهية إيرادات الفوائدالشركة األم  سجل، لم ت19-كوفيدلر االقتصادي بة للتأثيتجاسا

ر  دينا 2,360,537: 2020مارس  31وكويتي  دينار 9,698,503: 2020يسمبر د 31دينار كويتي ) 2,810,989

 اب الفوائد في المستقبلالحق في إعادة احتسبم األ الشركة وتحتفظمؤقت  بشكل إيرادات الفوائد متوقفة .كويتي(
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 مة()تت عالقةف ذات طرامع أوأرصدة  تمعامال 5
 

 في اإلدارة العلياموظ أةمكاف 

 اإلدارة العليا خالل الفترة: موظفي فأةكامفيما يلي 

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

 2021 2020 

 تيكوي ردينا يدينار كويت 

   

 119,026 117,866 ة األجلرصيقمزايا 

 6,376 12,402 موظفينمكافأة نهاية الخدمة لل

 ─────── ─────── 

 130,268 125,402 

 ═══════ ═══════ 
 

 خزينة  أسهم  6

 
  )مدققة( 

 

 سمار 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس  31
2020 

 

    

 4,824,307 4,824,307 4,824,307 (أسهمة )نيعدد أسهم الخز

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 %3 %1 %1 نسبة األسهم المصدرة )%(

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,180,587 1,399,049 950,388 ر كويتي(قية )ديناسوالقيمة ال

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 1,544,594 1,544,594 1,544,594 تي(دينار كوي)لتكلفة ا

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ع. الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزي أسهمتكلفة ل المكافئةالحتياطيات ن اإ
 

 وض وسلفقر 7

 
  )مدققة( 

 

 سمار 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس  31
2020 

 

 
 دينار كويتي ويتيدينار ك يتيدينار كو

 
   

 35,795,769 35,115,382 34,475,382 ضسهيل قرت

 ═══════ ═══════ ═══════ 
  

بنك محلي  مع هيلينيشمل تسقرض مشترك ة اتفاقيى عل األمالشركة  وقعت، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، المشروع حدةربية المتالع راتااإلمفي تجاري  كزروتطوير م تاإنشاءيل أعمال دينار كويتي لتمو 50,100,000 مبلغب

 31)% 4.50سهيل القرض متوسط تكلفة تمويل بنسبة يحمل ت. األمكة رللشمل ال العاأس الم(، ومتطلبات ر5)إيضاح 

 . 2022 ديسمبر 31داد في وياً ويستحق السسن%( 5.5سط: متوال: 2020مارس  31% و4.75: 2020ديسمبر 
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 مأسه وة إصداروعالالمال  رأس 8

 
 رسما 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 

 
  دينار كويتي تي يدينار كو دينار كويتي 

 بقيمة ماً سه 382,500,000 لعدد رأس المال المصدر والمدفوع
سهماً  382,500,000: 2020ديسمبر  31) فلس للسهم 100
 164,500,000: 2020مارس  31و فلس للسهم 100بقيمة 

 16,450,000 38,250,000 38,250,000 (فلس للسهم 100سهماً بقيمة 

 
════════ ════════ ════════ 

 
   

 
  )مدققة( 

 

 رسما 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس  31
2020 

 
   

 
 أسهم أسهم أسهم

    رح بهاأسهم مص

 382,500,000 382,500,000 382,500,000 فلس للسهم 100سهم عادية بقيمة أ

 
════════ ════════ ════════ 

 
   

    ملبالكا أسهم عادية مصدرة ومدفوعة

 164,500,000 164,500,000 382,500,000  رايين 1 كما في

      - 218,000,000      - السنة  /خالل الفترة ةمصدر

 
──────── ──────── ──────── 

 
382,500,000 382,500,000 164,500,000 

 
════════ ════════ ════════ 

 

دينار  0.130ميها بقيمة مساههم إلى ألسا إصدار حقوقاألم الشركة  منحت، 2020 ديسمبر 31المنتهية في  ةالسنخالل 

. تم دينار كويتي 0.030ر أسهم بقيمة وعالوة إصدادينار كويتي  0.100والتي تتكون من رأسمال بقيمة كويتي للسهم 

وزيادة  دينار كويتي 21,800,000ال بمبلغ مما أدى إلى زيادة رأس المسهم  218,000,000إصدار األسهم بإجمالي عدد 

 .دينار كويتي 6,540,000بمبلغ دار األسهم إص ةحساب عالو

 

 2021 يناير 28ألم في اجتماعه المنعقد بتاريخ ، وافق مجلس إدارة الشركة ا2021 مارس 31لفترة المنتهية في ا خالل

، كما وافق أيًضا مسه 1,132,500,000صبح تسهم ل 750,000,000بعدد لشركة األم ل مصرح بهاالسهم األعلى زيادة 

 لموافقة على هذه الزيادة. دية لجمعية العمومية غير العاماع الجتوة لعقد ادعل اعلى 



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوشركة المشاريع المتحدة 
 

 (ثفة المجمعة )غير مدققةالمكرحلية مة الليمالومات الول المعإيضاحات ح

 2021 مارس 31 يفهية لمنتوللفترة ا كما في
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 غيل التش معلومات قطاعات 9
 

ت ا( عملي2تثمارية، وفي محافظ اس والاألمض ائوف" ورياجالتريم مركز في " استثمار نتتألف م: االستثمارات( 1 :قطاعي تشغيل وهما إلى ةظيم المجموعتم تنض اإلدارة، ألغرا

 ات.الخدم هيالتستلطائرات وغيرها من رضية وخدمات التنظيف لمن إدارة المشروعات وتوفير الخدمات األلف تتأ: لخدماتا
 

الخدماتعمليات   استثمارات   المجموع  

 
 المنتهية في  أشهر الثالثة

  س رما 31

  يفالمنتهية  أشهر الثالثة
  رس ما 31

 ية في المنته أشهر الثالثة
 مارس  31

 2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 تيدينار كوي دينار كويتي  تيدينار كوي دينار كويتي  تيدينار كوي دينار كويتي 

         رحلي المكثف المجمع: الم   الدخل بيان  

اتإيرادات القطاع   2,551 3,571  1,665,845 2,698,767  1,668,396 2,702,338 

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

         

ح القطاعا رب أ )خسائر(    (488,727) (1,478,433)  271,457 (185,464)  (217,270) (1,663,897) 

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

 (1,663,897) (217,270)       الفترة  خسارة 

       ═══════ ═══════ 

         

ة زميلة شرك ئجحصة في نتا  (25,173) (969,926)  -      -       (25,173) (969,926) 

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

وإطفاءاستهالك   -      -       (533,226) (1,685,910)  (533,226) (1,685,910) 

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



 

 التابعة  شركاتها.م.ك.ع. وية شللخدمات الجوشركة المشاريع المتحدة 
 

 (ثفة المجمعة )غير مدققةالمكرحلية مة الليمالومات الول المعإيضاحات ح

 2021 مارس 31 يفهية لمنتوللفترة ا كما في
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 ()تتمةتشغيل ال طاعاتت ق ومالمع 9
 

 المجموع  عمليات الخدمات  استثمارات 

            

 
 رسما 31

2021 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020  

 مارس 31
2021 

 )مدققة(
 مبرديس 31

2020 
 مارس  31

2020  

 سمار 31
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 مارس  31

2020 
 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي  يدينار كويت دينار كويتي ار كويتيدين  يكويت ناريد دينار كويتي ر كويتيدينا 

المرحلي  ان المركز الماليبي
            ف المجمع: المكث

 126,412,430 151,138,274 166,829,748  12,310,981 9,079,361 8,928,347  114,101,449 142,058,913 157,901,401 الموجودات

 ═════════ ═════════ ═════════  ════════ ════════ ════════  ═════════ ═════════ ═════════ 
 50,806,143 49,561,585 65,357,500  15,010,374 14,446,203 14,007,953  35,795,769 35,115,382 51,349,547 المطلوبات

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

إضافات إلى الموجودات غير  
            ولة: االمتد

 8,209 56,806 3,110  8,209 56,806 3,110      -     -     - غير ملموسة موجودات

 ═════════ ═════════ ═════════  ════════ ════════ ════════  ═════════ ═════════ ═════════ 
 444 1,687 359  444 1,687 359      -     -     - ات ومعداتتلك مم 

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

 4,618,214 4,617,461 4,705,117      -     -     -  4,618,214 4,617,461 4,705,117  استثمار في شركة زميلة

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

 



 تها التابعة ة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. وشركاشرك
 

 عة )غير مدققة(ة المجمية المكثفالمرحلت المالية إيضاحات حول المعلوما

 2021 مارس 31 يف يةة المنتهوللفتر كما في
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 ة حتملممطلوبات التزامات و  10
 

 يةمالالتزامات رأس
: 2020مارس  31وال شيء : 2020ديسمبر  31) ال شيء لتزامات بمبلغ، كان لدى المجموعة ا2021مارس  31كما في 

 جاري في اإلمارات العربية المتحدة.وتطوير مركز ت اتشاءنإ لماأع تعلق بتمويلتر كويتي( يناد 26,624,444
 

 محتملة اتبمطلو
 :2020ر ديسمب 31كويتي ) دينار 853,745 مبلغب محتملة، كان لدى المجموعة مطلوبات 2021 مارس 31كما في 

  ل ا معاأل اقسيضمن ة بنكي بضمانات علقتتكويتي(  ردينا 868,245 :2020 مارس 31دينار كويتي و 853,745

 .جوهرية مطلوباتالمتوقع أن ينشأ عنها وليس من  ،الطبيعي
 

 لقيمة العادلة لألدوات المالية ا  11
 

 وبات المالية. طلتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والم
 

تتكون و. ةليمز ركةش إلىقرض الالمعادل و نقدلوالنقد وا المدينين والموجودات األخرى، جودات المالية منالمو تتكون

 شير تقديراتت .اباستثناء اإليجار المستلم مقدمً  ات األخرىطلوبالدائنين والمالقروض والسلف و المالية منالمطلوبات 

 .يبًا بصورة معقولةتقر  العادلة ةقيمال دلعاتة المالي لألدواتلدفترية اأن القيمة إلى اإلدارة 
 

   .3ى ستوضمن الم شركة زميلة لىإض رنيف القصت تمي
 

 المدرجة بالقيمة العادلة:   3ت المالية ضمن المستوى جوداابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموي مطض الجدول التالعري
 

 

 مارس  31
2021 

 )مدققة( 
 سمبردي  31

2020 
 مارس  31

2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 
   

 98,732,145 98,732,145 136,233,725 سنة ال  /ية الفترةافي بد

 10,375,555 37,501,580 16,732,545 مساهمة إضافية 

 
─────── ─────── ─────── 

 109,107,700 136,233,725 152,966,270 السنة  /ةهاية الفتر في ن

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

  19-كوفيدفيروس تأثير   12
 

 تسببمما  ،اعالميً  نه وباءً وتم إعال 2020 سنةبسرعة في جغرافية مناطق ة عدتشر عبر وان 19-كوفيد فيروس تفشي تفاقم

الحتواء بير اتد عدة اتمكو لحا منت العديد قتصادية. اتخذاألنشطة اال حول تيقنحاالت عدم الفي تعطيل األعمال وزيادة 

 ،2021 يناير 22في  عليه، . وبناًء حيالص ءات الحجرفيذ إجرابتنقامت ور سفعلى ال انتشار الفيروس وفرضت قيودًا 

قرار   لمدطار الكويت الدولي بم العاملةإصدار تعليمات جديدة للخطوط الجوية  مة للطيران المدنيالعا اإلدارة أعلنت

، 2021فبراير  5في و. ايوميً  راكب 1000عدد الركاب القادمين  يتجاوزال أ غيموجبه ينببالذي تشغيل السعة  تعديل

وقد كان   عار آخر.لكويت لحين إشا ين من دخول دولة منع المسافرين غير الكويتي مة للطيران المدنيالعا ارة إلداأعلنت 

 يرادات وعمليات المجموعة.على إ مباشر تأثير لهذا
 

 2021مارس  31ية في نتهة المما أدى إلى خسارة الفترى المجموعة هو عل 19-كوفيد فيروسعروف حاليًا لأثير المإن الت

 يلي: كما
 

 بسبب  %39بنسبة  2020 سنة فيرة بنفس الفت ةً نارمق 2021 سنةمن الثة األولى لثانخفاض اإليرادات لألشهر ا

اءات الحكومية إلجرحات انتظار السيارات نظًرا لادات ساانخفاض إيروالمقدمة للمستأجرين  لتأجيرا اتامتياز

 . ة بالسفرخاصلاد قيوال راراستمو العمليات مؤقتًا يقافإلالمتخذة 

 وائد بمبلغ  ف إيرادات ن ينتج عنهأ من الممكنوالذي كان  زميلة، شركة  إلى لقرض ا من الفوائد  تإيرادا تعليق

ينار د 2,360,537: 2020 مارس 31) 2021مارس  31منتهية في ة أشهر الثالثال رةفتل تيويينار كد 2,810,989

 (.تيويك
 



 تها التابعة ة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. وشركاشرك
 

 عة )غير مدققة(ة المجمية المكثفالمرحلت المالية إيضاحات حول المعلوما

 2021 مارس 31 يف يةة المنتهوللفتر كما في
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 مة(ت)ت 19-كوفيدفيروس تأثير   12
 

 31في دينار كويتي كما  19,364,716تداولة بمبلغ الم الموجوداتمن حقيقة أن المطلوبات المتداولة تتجاوز غم الر  على

يث إن  ح يولة،السط على وغض وثأو حد جلألسلبي طويل ا تأثير هذا ه لن ينتج عنعة أنلمجموا ىرت ،2021مارس 

 كإيرادات تأجير  سجيلهتر المستلم مقدًما والذي سيتم يجااإل لداولة يمثي من المطلوبات المتنار كويتدي 2,536,759 لغمب

غ المستحق إلى طرف ذي عالقة  دينار كويتي من المطلوبات المتداولة يمثل المبل 16,874,165ومبلغ  سنةال على مدار 

منتهية في ال ةحلول السنذي سوف يتم تسويته بتجاري في اإلمارات العربية المتحدة وال ر مركز تسوقمقابل إنشاء وتطوي

ديسمبر  31السنة المنتهية في  خاللمن خالل المتحصالت من زيادة رأس مال المجموعة المخططة  2021ديسمبر  31

زيادة رأس  لشركة األم من أجل بدء صرح به ل لم  ل ام وافق على زيادة رأس المالس إدارة الشركة األج، نظًرا ألن م2021

 وتلبيتهابات السيولة والتمويل متطل جميع ل المجموعة مراقبةتواص  األزمة،ذه ه ولمواجهة .(8)إيضاح  المخططةمال ال

وتأجيل   مخاطر السيولة لحد من تخذت المجموعة تدابير ل لية. االحا يةادقتصت االالسيناريوها خطتها التي تعكسمن خالل 

الحالية  مستقر وأن أرصدتها  هايدلة لالسيومركز  ن المجموعة أ رى ت ،2021مارس  31كما في ير األساسية. كاليف غالت

 متطلبات السيولة الخاصة بها.ب لوفاءكافية لستكون  المعادلقد النمن النقد و
 

. تفشي الفيروسنتيجة  ها ديل المدينة ةاألرصد على بشكل جوهري اطر االئتمان لمخ ال تتعرضت المجموعة إلى أنها نتها

 طر خام رةتتم إدا لكل مستأجر.ية ئيسي بالخصائص الفردل ركبش ينجرن المستأجموعة لمخاطر ائتمامرض اليتأثر تع

دفعات اإليجار مقدًما، وبالتالي الحد بشكل كبير من مخاطر بسداد المستأجرين من خالل مطالبة المستأجرين  ائتمان

ا كيدً أأكثر ت ر بياناتبشكل فردي حيث تتوف الوضعتمر المجموعة في تقييم ستس .مجموعةلصلة لدى الاالئتمان ذات ا

لية  ية المرحر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالى خسائل ع يلعدت إجراء أيالحاجة إلى دى وبالتالي ستحدد م

 .المكثفة المجمعة الالحقة
 

 شركات زميلةشركة زميلة واستثمار في إلى قرض 

الحالية ل للتقلبات حتمالمالتأثير رها عتباي ا فمجموعة ال أخذت ،المجمعةة المكثفة يلمرحليخ المعلومات المالية ا تاركما في 

استنادًا  إلدارة أجرته اأفضل تقييم  عتبريي يزميلة وال للقرض إلى شركة سجلةتحديد المبالغ الم عند ياداالقتص ضعلوا في

اسة  حس ةالمسجل المبالغ ال تزالو ةمتقلب يةدقتصااالاألوضاع ال األسواق وال تز ذلك، . ومعملحوظةاللى المعلومات إ

 السوق.في ت تقلبالل
 

 استيضاحت قد تأثرت سلبًا، ومع غرافية والقطاعات التي توجد فيها هذه الموجوداطق الجامنالض بعوعة بأن لمجمتقر ا

قيم هذه   عكس الفتراضات ذات الصلة فيواستخدام ا وقعات السوقالوضع سوف تستمر المجموعة في مراقبتها لت

 .حدوثهاور وعند فالموجودات 
 

 ملموسةغير ال  الموجوداتقيمة خفاض ان

غير  الموجوداتمجموعة بتقييم انخفاض قيمة قامت ال العمليات،وتعليق  19-كوفيد بسبب وباء يراداتاإلض فانخنظًرا ال

 ءاأثنيمة لى القإ استنادًا نتاج النقددات إلوحمقاس ال دهداكن استرالممالمبلغ وتم تحديد  .2021مارس  31الملموسة كما في 

شغيل اء والتالبن اتفاقياتإبرام مدة من قبل اإلدارة لفترة المعت ةدينقال تاالتدفق توقعات باستخدام تسبةدام المحالستخا

وسة ملمير الللموجودات غ هااسترداد الممكنقيمة ة إلى أن الالمجموع انتهت القيمة،لى تقييم انخفاض ا إاستنادً  .والتحويل

  .يةة الدفترالقيمتجاوز ت
 

ي ة المحتملة التي قد تؤثر على األعمال فجوهريالمخاطر لوا يادتصاالقوضع حول ال ةالمستمر ت عدم التيقنلحاال ارً ظن

وعة خذ المجمالمستقبلية. تتحتى الفترات ة للمجموعة النتائج المالي علىبالكامل  19-كوفيد تأثيراتفقد ال تنعكس  المستقبل،

 لطويل.لمدى اا ى علا لهرية أعمااستمرا رات لدعما لديها من قدأفضل مبع ضرة الو اقبة وإدادابير استباقية لمرت




