
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
 شركة المباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

 
 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 وتقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مدققة(



 

 

 

 

 

 شركة المباني ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 

 
 ياتالمحتو

 

 ةصفح  

   
 1  مراقب الحسابات المستقل مراجعةتقرير 

   

 2  بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
   

 3  بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

   

 4  )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمع خرالشامل اآل دخلالبيان 
   

 5  رحلي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية الم

   
 6  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( النقديةبيان التدفقات 

   

 1 7- 7  )غير مدققة( ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف الدخل يان ب

  2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة
 

 دينار كويتي   

 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو  30 

 تهية فيفترة الستة أشهر المن 

 يونيو  30 

 2019  2020  2019  2020 إيضاح 

         

         اإليرادات

 46,882,795  22,083,065  23,894,938  1,519,124 8 إيرادات من عقارات استثمارية 

 -  1,113,093  -  359,134 9 من عمليات الفندق إيرادات

  1,878,258  23,894,938  23,196,158  46,882,795 

         تكلفة اإليرادات

 (10,254,024)  (10,004,719)  (5,107,830)  (4,932,631) 10 عقارات استثمارية اريفمص

 (4,828,882)  (5,498,815)  (2,411,058)  (2,749,421) 5 استهالك عقارات استثمارية

 -  (2,025,386)  -  (717,966)   الفندقمصاريف عمليات 

  (8,400,018)  (7,518,888)  (17,528,920)  (15,082,906) 

         

 31,799,889  5,667,238  16,376,050  (6,521,760)  الربح  /ُمجمل )الخسارة(

         

 213,112  (442,701)  59,112  205,299 11 استثماراتمن )خسائر(  /صافي أرباح 

 (1,505,784)  (1,596,531)  (937,430)  (890,724)  مصروفات عمومية وإدارية

 (1,592,186)  (2,683,779)  (816,301)  (997,241)  تكاليف تمويل

 172,975  508,339  87,651  32,437  إيرادات أخرى

 (110,968)  88,252  (130,885)  (48)  حصة في نتائج شركات زميلة

ربح الفترة قبل حصة  /)خسارة(  

ريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وض

 دعم العمالة الوطنية والزكاة

 

(8,172,037)  14,638,197  1,540,818  28,977,038 

حصللللة م سسللللة )المحمللللل علللللى(  /رد 

 الكويت للتقدم العلمي 
 

71,799  (132,790)  (17,460)  (262,928) 

حصة ضلريبة دعلم )المحمل على(  /رد 

 العمالة الوطنية 
 

198,188  (369,827)  (51,244)  (738,648) 

 (295,459)  (20,498)  (147,931)  79,275  حصة الزكاة )المحمل على(  /رد 

 27,680,003  1,451,616  13,987,649  (7,822,775)  ربح الفترة  /)خسارة( 

         العائد لـ: 

 27,803,443  1,563,419  14,047,205  (7,771,510)  مساهمي الشركة االم 

 (123,440)  (111,803)  (59,556)  (51,265)  رة الحصص غير المسيط

  (7,822,775)  13,987,649  1,451,616  27,680,003 

         

األساسااية أو  السااهمربحيااة  /)خسااارة( 

فلس   12.73 فلس     فلس (7.04) 12 المخففة فلس   1.42 25.25 
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 مع )غير مدقق(لمرحلي المكثف المجااآلخر  الدخل الشاملبيان 

 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 دينار كويتي   

 

 

 في أشهر المنتهيةفترة الثالثة 

 يونيو  30 

 في أشهر المنتهيةفترة الستة  

 يونيو  30 

  2020  2019  2020  2019 

         

 27,680,003  1,451,616  13,987,649  (7,822,775)  ربح الفترة /خسارة( (

         

الدخل الشامل   /)الخسارة الشاملة األخرى(

 :اآلخر 
 

       
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل  

 المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:
 

 
  

 
    

 
 

التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية  
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 الشاملة األخرى
 

 
 

(4,593)  
 

-  

 
 

23,064  
 

114,808 

         
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان 

 الدخل المرحلي المكثف المجمع:
 

 
       

 ترجمةعمالت أجنبية ناتجة من  صرففروق 
 عمليات أجنبية

 
(408,590)  180,195  2,895,607  226,608 

ل الشامل الدخ  /)الخسارة الشاملة األخرى(

 اآلخر للفترة
 

(413,183)  180,195  2,918,671  341,416 

الدخل الشامل   /إجمالي )الخسارة الشاملة(

 28,021,419  4,370,287  14,167,844  (8,235,958)  للفترة

 
 

       

         :عائد لـال

 28,028,507  3,517,191  14,154,161  (8,032,769)  مساهمي الشركة االم

 (7,088)  853,096  13,683  (203,189)  الحصص غير المسيطرة

  (8,235,958)  14,167,844  4,370,287  28,021,419 
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2020 يونيو 30 المنتهية في لفترةل
 دينار كويتي 

 مساهمي الشركة األمل عائدةلكية الحقوق الم 

 
 رأس 

 المال

 

 عالوة 

 اصدار أسهم 

 

 احتياطي

 اجباري 

 

احتياطي 

 اختياري

 

 أسهم 

 خزينة 

 

 احتياطي 

 أسهم خزينة 

 

احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية

 

 احتياطي

 القيمة العادلة  

 

 احتياطي  

 آخر  

 

 أرباح 

 مرحلة 

 

 اإلجمالي 

 الفرعي 

 الحصص  

غير 

 سيطرة الم

 

 مجموع 

 حقوق الملكية 

                          

 546,893,267  73,831,413  473,061,854  233,993,320  (972,684)  (1,361,203)  4,989,024  -  -  60,965,924  54,687,944  16,505,381  104,254,148 )مدقق( 2020يناير  1كما في 

 1,451,616  (111,803)  1,563,419  1,563,419  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح )خسارة( الفترة 

 2,918,671  964,899  1,953,772  -  -  23,064  1,930,708  -  -  -  -  -  - إيرادات شاملة أخرى للفترة 

 4,370,287  853,096  3,517,191  1,563,419  -  23,064  1,930,708  -  -  -  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 212,145  212,145  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (6)إيضاح مسيطرة لحصص غير  المستحق

 (1,249,254)  -  (1,249,254)  -  -  -  -  -  (1,249,254)  -  -  -  - شراء أسهم خزينة

 1,452,412  -  1,452,412  -  -  -  -  203,158  1,249,254  -  -  -  - بيع أسهم خزينة

 (14,573,532)  -  (14,573,532)  (14,573,532)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مدفوعة

 -  -  -  (6,255,249)  -  -  -  -  -  -  -  -  6,255,249 إصدار أسهم منحة

 537,105,325  74,896,654  462,208,671  214,727,958  (972,684)  (1,338,139)  6,919,732  203,158  -  60,965,924  54,687,944  16,505,381  110,509,397 2020 يونيو 30كما في 

                          

 دينار كويتي 

 مساهمي الشركة األمل عائدةحقوق الملكية ال 

 
 رأس 

 المال

 عالوة  

 اصدار أسهم 

 احتياطي 

 اجباري 

احتياطي  

 اختياري

 أسهم  

 ة خزين

 احتياطي  

 أسهم خزينة 

احتياطي تحويل  

 عمالت أجنبية

 احتياطي 

 القيمة العادلة  

 احتياطي  

 آخر

 أرباح  

 مرحلة 

اإلجمالي  

 الفرعي 

 الحصص  

 غير المسيطرة 

 مجموع  

 حقوق الملكية 

                          

 485,391,318  60,156,783  425,234,535  207,245,392  (972,684)  (1,550,623)  5,176,249  5,257,706  (2,233,474)  48,726,809  48,726,809  16,505,381  98,352,970 )مدقق(  2019يناير  1كما في 

 27,680,003  (123,440)  27,803,443  27,803,443  -  -  -  -  -  -  -  -  - )خسارة( الفترة  /ربح 

 341,416  116,352  225,064  -  -  114,808  110,256  -  -  -  -  -  - للفترة  اآلخر شاملال الدخل

 (الشاملة )الخسارة /الدخل الشامل إجمالي 

 للفترة

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

110,256 

  

114,808 

  

- 

  

27,803,443 

  

28,028,507 

  

(7,088) 

  

28,021,419 

صافي الربح من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة 

 ة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادل

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

88,591 

  

- 

  

(88,591) 

  

- 

  

- 

  

- 

 13,126,564  13,126,564  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مسيطرةلحصص غير  المستحق

 (249,409)  -  (249,409)  -  -  -  -  -  (249,409)  -  -  -  - شراء أسهم خزينة

 2,068,931  -  2,068,931  -  -  -  -  529,660  1,539,271  -  -  -  - بيع أسهم خزينة 

 (11,750,050)  -  (11,750,050)  (11,750,050)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مدفوعة

 -  -  -  (5,901,178)  -  -  -  -  -  -  -  -  5,901,178 إصدار أسهم منحة

 516,608,773  73,276,259  443,332,514  217,309,016  (972,684)  (1,347,224)  5,286,505  5,787,366  (943,612)  48,726,809  48,726,809  16,505,381  104,254,148  2019 يونيو 30ا في كم
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
 

 دينار كويتي  

  
 أشهر المنتهية في الستةفترة 

  يونيو 30

 2019  2020 إيضاح 

     يةالتشغيل نشطةاأل

 28,977,038  1,540,818  الربح قبل حصة م سسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

     : لـتعديالت 

 5,041,724  6,554,308 5و 4 وممتلكات ومعدات استهالك عقارات استثمارية 

   211,297  استهالك أصول حق االستخدام 

 584,140  254,233  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 (213,112)  442,701  صافي أرباح استثمارات  

 110,968  88,252  حصة في نتائج شركات زميلة  

 1,592,186  2,683,779  تكاليف تمويل  

  11,775,388  36,092,944 

     التغيرات في رأس المال العامل: 

 188,558  151,484  أرصدة مستحقة من شركات زميلة 

 4,672,183  (627,961)  مدينون ومدفوعات مقدما 

 3,459,888  (4,401,797)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 950,691  46,206  مطلوبات أخرى غير متداولة

 45,364,264  6,943,320  النقد الناتج من العمليات 

 (27,725)  (132,080)  المدفوع لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (2,424,503)  (2,102,796)  حصة م سسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

 42,912,036  4,708,444  يةالتشغيلنشطة األصافي التدفقات النقدية الناتجة من 

     

     األنشطة االستثمارية

 (110,800)  (4,641,086) 6و 4 إضافات إلى ممتلكات ومعدات 

 (33,347,710)  (15,273,763) 6و 5 إضافات إلى عقارات استثمارية 

 -  (1,708,436)  استثمار إضافي في شركة زميلة

 298,163  37,063   أوراق ماليةمتحصالت من بيع استثمارات في 

 -  (304,922) 6 استثمار في وديعة ألجل تتجاوز ثالثة أشهر

 (33,160,347)  (21,891,144)   يةنشطة االستثماراألصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

     

     األنشطة التمويلية 

 (2,000,000)  (1,000,000)  ألجل قرض سداد 

 -  2,500,000  الحصول عليهقرض ألجل تم 

 22,000,000  17,500,000  تسهيالت مرابحة تم الحصول عليها

 (9,271,941)  (3,851,478)  تسهيالت مرابحة مسددة

 -  (164,538)  التزامات عقود إيجارسداد 

 (11,750,050)  (12,205,932)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (5,682,045)  (5,442,076)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (249,409)  (1,249,254)  مشتريات أسهم خزينة

 2,068,931  1,452,412  متحصالت من بيع أسهم خزينة 

 (4,884,514)  (2,460,866)   يةنشطة التمويلاألصافي النقد المستخدم في 

 4,867,175  (19,643,566)  واألرصدة البنكيةالزيادة في النقد  /صافي )النقص( 

 (191,301)  (265,319)  عمالت أجنبية  رجمةتأثر 

 18,399,825  72,573,073  النقد واألرصدة البنكية في بداية الفترة 

 23,075,699  52,664,188 6 النقد واألرصدة البنكية في نهاية الفترة 
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 الرئيسية  نشطةالتأسيس واأل 1.

وفيملا . 1964سلنة الكويلت فلي دوللة همة كويتية تم تأسيسها وتسجيلها فلي إن شركة المباني ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( هي شركة مسا

 الشركة األم:  هدافأ يلي

  القيام بما يلي:األم إقامة المباني في الوحدات الجاهزة وتنفيذ أعمال اإلنشاءات األخرى. ولتحقيق الغرض نفسه، يجوز للشركة 

o إنشاء المصانع والمنشآت لتحقيق أغراضها 

o  كافة المواد واألدوات والمكائن ذات الصلة بطبيعة أعمالهاالمتاجرة في 

o تنفيذ أعمال اإلنشاءات 

o االستثمار في أعمال اإلنشاء وإعادة البناء واإلسكان 

 ولصالح الغير  األم إنشاء المباني ومراكز التسوق والمعارض التجارية والمتاجر والمستودعات بمختلف أنواعها لصالح الشركة

 وتأجير وإدارة وصيانة المنشآت نفسها المملوكة للغير. بيع إلىباإلضافة 

 األم. ها مما يرتبط بطبيعة نشاط الشركةاستيراد وتصدير كافة أنواع المواد واألدوات والمعدات وغير 

 إدارة عقارات إلىالكويت وخارجها باإلضافة دولة داخل  األم تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لصالح الشركة 

لقوانين السارية والتي تحظر المتاجرة في القسائم السكنية الخاصة طبقا لما هو في االغير دون اإلخالل باألحكام المنصوص عليها 

 القوانين.هذه منصوص عليه بموجب 

 داخل الكويت وخارجها فقط. األم تملك وبيع وشراء أسهم وحصص الشركات العقارية لصالح الشركة 

 الخدمة الشروط المطلوبة. مقدميم االستشارات في المجاالت العقارية )بكافة أنواعها( شريطة أن يستوفي إعداد الدراسات وتقد 

  والنوادي الصحية والمنشآت السياحيةالفنادق  واستئجار وتأجيرتملك وإدارة. 

 لك أعمال الفوالذ واأللومنيوم وأعمال وغيرها بما في ذ األم تنفيذ كافة أعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة

الصيانة واألعمال المدنية مشتملة على أعمال التركيبات الصحية والطالءات واألعمال الميكانيكية والكهربائية والمصاعد وتكييف 

 المباني وسالمتها.التوصيالت وقطع الغيار واألعمال المكملة األخرى للمباني واإلنشاءات لضمان المحافظة على  بما في ذلكالهواء 

  إدارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والموتيالت ودور الضيافة ودور االستراحة والمتنزهات

والصحية والمشروعات الترفيهية والرياضية  السياحيةوالمنتجعات السكنية والحدائق والمعارض والمطاعم والمقاهي والمجمعات 

 المرافق والخدمات األخرى ذات الصلة. إلىوفئاتها بما في ذلك كافة الخدمات الرئيسية والفرعية باإلضافة  هاة مستوياتوالمتاجر بكاف

 طبقا للوائح المطبقة من قبل الوزارة. األم تنظيم المعارض العقارية لصالح المشروعات العقارية للشركة 

 .إقامة المزايدات العقارية 

  والمجمعات السكنية التجارية التسوقتملك وإدارة مراكز . 

  واستثمار الصناديق للغير. االستخداماتلتنفيذ تطوير وإدارة صناديق االستثمارات العقارية فقط بخالف األنواع األخرى 

 من خالل االستثمار في المحافظ المالية والعقارية المدارة من قبل الجهات المتخصصة. األم استغالل الفوائض المالية للشركة 

 لمساهمة المباشرة في تطوير البنية التحتية للمناطق والمشروعات السكنية والتجارية والصناعية بموجب نظام البناء والتشغيل ا

 والتحويل وإدارة المنشآت العقارية بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل.

ألم تنفيلذ األعملال الملذكورة للشلركة اعمالهلا. ويجلوز أو أعمال مماثللة مكمللة ضلرورية أو ذات صللة بأ أنشطةذ يتنفيجوز للشركة األم 

كملا يجلوز للشلركة األم أن ت سلس الفلروع داخلل دوللة الكويلت وخارجهلا. أعاله في دولة الكويت أو خارجها بصفة أصلية أو بالوكالة. 

زاول أعملاال  شلبيهة بأعمالهلا أو تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات التي تل ذلك، يجوز للشركة األم أن إلىباإلضافة 

 مثل هذه الشركات أو تلحقها بها. تشتريأن  ة األميجوز للشرك ها.الكويت أو خارجدولة التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في 

 .الكويت بورصةإن الشركة األم مدرجة في 

إن عنلوان الشلركة األم . قفللة(م) ش.م.ك.لوطنيلة العقاريلة إن الشركة األم هي شركة زميلة لشركة الشايع المتحدة ذ.م.م. وشركة اللدرة ا

 الكويت.، 13052الصفاة،  5132المسجل هو ص.ب. 
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 )تتمة(الرئيسية  نشطةالتأسيس واأل .1

عة المجمعة للمجمو البيانات المالية 2020 أبريل 8اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 بتلاريخمن قبل مجلس اإلدارة  2020 يونيو 30 للفترة المنتهية فيتم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 .2020يوليو  29

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية         .2

 ". ةالمرحلي المالية التقارير" 34معيار المحاسبة الدولي لحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا  تم إعداد المعلومات المالية المري

، الكاملة ال تشمل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية المجمعة السنوية

دراج كافة التعديالت التي تتكون من االستحقاقات العادية إترى اإلدارة أنه قد تم  .لدولية للتقارير الماليةالتي يتم إعدادها وفقا  للمعايير ا

 أشهر الستةلفترة . إن نتائج التشغيل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةهذه في  المتكررة والتي تعتبر ضرورية للعرض العادل

الطالع على ل .2020ديسمبر  31تمثل بالضرورة م شرا  على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ال 2020 يونيو 30المنتهية في 

 . 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المالية المنتهية في السنوية  المدققة البيانات المالية المجمعة الرجوع إلىيرجى  ،مزيد من التفاصيلال

 .لمكثفة المجمعة بالدينار الكويتيحلية ايتم عرض المعلومات المالية المر

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات        .3

في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في المستخدمة  هامةواألحكام الإن السياسات المحاسبية  

السياسات المحاسبية الهامة واألحكام  التغيرات فيباستثناء ، 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في إعداد البيانات المالية المجمعة السنوية 

سري العديد من تالمالية المرحلية المكثفة المجمعة.  المعلوماتوإدارة المخاطر المالية التي تم اإلفصاح عنها في  والتقديرات الجوهرية

ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  2020 سنةالتعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 

 للمجموعة.

 ات المحاسبية الهامةالسياس (أ)

 2020يناير  1سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ال

السياسات : 8ار المحاسبة الدولي ومعي عرض البيانات المالية 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -ة جوهريتعريف المعلومات ال

 واألخطاء المحاسبية التغيرات في التقديرات  - المحاسبية

أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحتها أو إخفاؤها من المتوقع بصورة معقولة أن ي ثر  إلىجديد التعريف ال يشير

ة من قبل المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية على القرارات المتخذة بناء  على تلك البيانات المالي

 وهو عرض معلومات مالية حول المنشأة التي قامت بإعدادها.".

 دمج األعمال: 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -تعريف األعمال 

مدخالت كحد أدنى والموجودات  نشطة، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األلكي يتم تصنيف األنشطة كأعمالأنه  توضح التعديالت

أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أيض ا وضح ي. بشكل جوهري تساهم مع ا في القدرة على تحقيق مخرجاتوالتي وعمليات جوهرية 

أي أن المدخالت والعمليات المطبقة على تلك  األعمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات.

 المدخالت يجب أن يكون لها "القدرة على المساهمة في تحقيق المخرجات" بدال  من "القدرة على تحقيق المخرجات". 

  بقطاع األعمال الجديدالمتعلقة السياسات 

 الناتجة من عمليات الفندق يراداتاإل

 األغذيةمن إشغال الغرف ومبيعات الناتجة  يراداتفنادق المملوكة لها. وتشمل هذه اإلالضيافة من ال إيراداتتحقق المجموعة 

المحددة بموجب العقد  سدادبالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، مع األخذ في االعتبار شروط ال يرادات. يتم قياس اإلوالمرطبات

يتم  الفترة الزمنية التيمن هذه العمليات في الناتجة  يراداتاإلب االعترافه سيتم أن إلىالمجموعة  انتهتباستثناء الضرائب أو الرسوم. و

 . العائداتتنفيذ االلتزامات واستالم  افيه
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(        .3

 ات المحاسبية الهامة )تتمة(السياس (أ)

 ة(الجديد )تتم بقطاع األعمالالمتعلقة السياسات 

 )تتمة( الضيافةالناتجة من قطاع يرادات اإل

 من عمليات الضيافة:الناتجة وتوقيت اإليرادات  قيمةعلى تحديد  جوهريقامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية التي ت ثر بشكل 

 أ. تحديد التزامات األداء في عقد مجمع

وقد تتضمن هذه الترتيبات التزامات أداء مختلفة تمثل أداء مهمة  يفردتقدم المجموعة بعض خدمات الضيافة لعمالئها كجزء من ترتيب 

ألن هذه  نفصال  كون ميأن  القدرة على لديهمن التزامات األداء التزام المجموعة أن كل  وحددت)مهام( متفق عليها تعاقدي ا للعميل. 

. عالوة ةعلى حدمكن للعميل االستفادة من كل خدمة في العقد ويالواردة الخدمات يمكن تحديدها بشكل منفصل عن االلتزامات األخرى 

ويتم تحديد سعر المعاملة بشكل  عقد،سياق كل  ضمن نفصلةمتعتبر هذه الخدمات تقديم ب تعهداتالمجموعة أيض ا أن ال حددت ذلك،على 

كل التزام أداء بناء  لعار المعامالت أس وزيع. يتم تبشكل كبيرأو مترابطة  ضامنةهذه الخدمات ليست متأن و التزام،منفصل بناء  على كل 

تقوم المجموعة بتقدير سعر المعاملة المنفصل لكل التزام أداء بناء   مباشرة،بصورة عندما ال يمكن مالحظتها وعلى أسعار البيع المستقلة. 

 .الربحهامش التكلفة المتوقعة زائد على 

 ب. تحديد سعر المعاملة

للعميل. تحدد  تعهد بتقديمهاالخدمات الم لقاءوالذي تتوقع المجموعة الحصول عليه  القابل للسداد النقدي المقابل قيمةسعر المعاملة هو إن 

 .المجموعة سعر المعاملة من خالل النظر في شروط العقد والممارسات التجارية المعتادة

 الخدماتالوفاء ب. تحديد توقيت ت

فترة لعمالئها يجب االعتراف بها في ال والمرطبات األغذيةالغرف ومبيعات  من إشغالالناتجة  يراداتأن اإل إلىالمجموعة  انتهت

مقابل  سدادلمجموعة الحق الحالي في الاحق تستو المبيعات،إجراء تنفيذ االلتزامات عند تقديم مثل هذه الخدمات أو  اي يتم فيهتال الزمنية

 من كل خدمة أو بيع قدرة على توجيه استخدام جميع المزايا المتبقيةالعميل ال متلكي ذلك،البيع. عالوة على إجراء الخدمة أو تقديم 

 . بشكل كبير يهاوالحصول عل

 مقابل الوكيل ة األساسيةمنشأال اعتبارات .ث

 إلىالمجموعة  انتهتفي تقديم خدمات معينة.  األخرىطراف بعض األتقوم المجموعة بإشراك  عمالئها،إلى خدمات الضيافة  تقديمأثناء 

 اآلخر،الطرف  من قبلالخدمة أن يتم أداء الحق في بالمجموعة  تحتفظفي مثل هذه الترتيبات حيث تمثل نفسها أساسية تعمل كمنشأة أنها 

بشكل ة يولئمسالالمجموعة تتحمل لعميل نيابة عن المجموعة وإلى امما يمنح المجموعة القدرة على توجيه هذا الطرف لتقديم الخدمة 

 العميل. إلىالتزام  عن الوفاء بكل أساسي

 ممتلكات ومعدات

االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة تكاليف  نتيجةيتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة 

 المزمع. المتعلقة بإحضار األصل إلى حالته التشغيلية الستخدامهاألخرى االقتناء وجميع التكاليف المباشرة 

  كما يلي:على أساس القسط الثابت للموجودات المطبقة األعمار اإلنتاجية المقدرة  أساسعلى يتم احتساب االستهالك 

 سنة  50     نيامب 

 سنوات 5   مكتبية ومعدات تركيبات 

 سنوات 3              سياراتو دواتأ 

 الجوهريةاألحكام والتقديرات  (ب)

 19-كوفيد األثر الناتج عن

تسبب هذا الحدث لقد . عالميةجائحة  يعتبر (19-)كوفيد فيروس كورونا المستجد أن 2020مارس  11نت منظمة الصحة العالمية في أعل

 .على النشاط االقتصاديناتج ر سلبي يأثحدوث تألعمال التجارية، مع في ا النطاقاضطرابات واسعة وقوع في 

المالية المرحلية المكثفة المجمعة، شهدت  معلوماتلى أسعار النفط الخام. في تاريخ الإ د نسبي استنت يةتصادقطاعات اقتعمل المجموعة في 

 األعمالستمرارية ال التخطيط قامت بتفعيل. تراقب المجموعة الوضع عن كثب، وقد فيها أسعار النفط تقلبات وتراجع ا غير مسبوق

 .على عملياتها وأدائها المالي 19-وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال المحتمل، بسبب تفشي فيروس كوفيد
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة(       .3

 )تتمة( 19-كوفيد األثر الناتج عن

المتاحة للمعايير الدولية  رشاداتعلى النتائج المالية للمجموعة، في ضوء اال 19-قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثيرات فيروس كوفيد

أدناه المتعلقة  الواردة راتالتغي كما قامت بتوضيح ،ةجمعة المكثفالمالية المرحلية الم المعلوماتج النتائج في هذه ادرإالمالية، و للتقارير

 .2020 يونيو 30 في المنتهية فترةكما في ولل باألحكام والتقديرات الجوهرية

 جوهريةالاألحكام والتقديرات 

إن إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات ت ثر على تطبيق السياسات 

عند إعداد  الفعلية عن هذه التقديرات. والمصروفات. قد تختلف النتائج يراداتالمحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإل

ا هامة تالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ،  المصادر  في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إنتخذ اإلدارة أحكام 

ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في  للمجموعة كما المدققة السنوية للبيانات المالية المجمعة مماثلة الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

 عة المبين بالتفاصيل أدناه: والمجم على 19-، باستثناء تأثير تفشي فيروس كوفيد2019

 خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (1)

. وقد تم تقدير 2020 يونيو 30في  كما توقعةقامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان الم

معلومات المالية المرحلية المكثفة المعدلة بناء  على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة في تاريخ ال المتوقعة خسائر االئتمان

في  كبيرةتأثير التقلبات ال هااعتبار المجموعة أيض ا في أخذت، وقد بشكل سريع يتطورالوضع أن حقيقة  األخذ في االعتبارو المجمعة

السيناريوهات االقتصادية لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة.  وقوععوامل االقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد مدى خطورة واحتمال 

ييرات تنظيمية أو السيناريوهات المذكورة أعاله، مثل تأثير أي تغ ضمن قط إدراجهاكما تم النظر في اعتبارات مستقبلية أخرى لم يتم 

لهذه العوامل. خسائر االئتمان المتوقعة ي، وبالتالي لم يتم إجراء أي تعديل على جوهرتأثير أي  م ينتج عنهاتشريعية أو سياسية، ولكن ل

سة مزيد من المعلومات حول سياالتم اإلفصاح عن يها للتأكد من مالءمتها على أساس ربع سنوي. ومراقبتالخسائر تم مراجعة هذه ي

السنوية كما في وللسنة المنتهية في المجمعة البيانات المالية  حول 2.4.8اإليضاح رقم  فيالمتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة المجموعة 

 .2019ديسمبر  31

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (2)

دى للموجودات المالية غير المدرجة ل سجلةلمبالغ المالسوق الحالية لتحديد افي لتقلبات لقامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة 

معلومات المالية المرحلية لمجموعة، وهذا يمثل أفضل تقييم لإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها في تاريخ الا

ا لتأثير فيروس كوفيدالمكثفة المجمعة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ة، تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم19-. نظر 

مزيد من المعلومات التم اإلفصاح عن يالسيناريو الحالي. إطار تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في 

السنوية كما في وللسنة معة المجحول البيانات المالية  2.4.9 اإليضاححول سياسة المجموعة فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في 

 .2019ديسمبر  31المنتهية في 

 والممتلكات والمعدات واالستثمار في شركات زميلة )"الموجودات غير المالية"( ات االستثماريةالعقار (3)

لموجوداتها غير الدفترية  ةالمالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيم معلوماتكما في تاريخ ال

تحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من هذه الموجودات غير  بشأنيقن تعدم الحالة بسبب  2020 يونيو 30المالية كما في 

ديسمبر  31في  في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات ةالمستخدم طريقةلى الإاد ا ستنلسعر ابان في السوق يالمشارك اتالمالية أو توقع

 مزيد من استيضاح فيها هذه الموجودات تتأثر سلب ا، ومع تتواجد. تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي 2019

قيم هذه الموجودات غير المالية  إدراجتستخدم االفتراضات ذات الصلة في كما تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق ، الوضع

 .سب في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةبشكل منا

 تعديل عقود اإليجار (4)

 العقد األصلي أو القانون بموجب المنصوص عليها بنودالاإليجار الناتجة عن  دفعات عقودرات في أن التغيبالمجموعة، كم جر،  ارتأت

حدث  عن تلك الشروط )الناشئة أثر، حتى إذا كان د اإليجارط واألحكام األصلية لعقأو اللوائح المعمول بها هي جزء من الشرو المطبق

أغراض المعيار الدولي فيما يخص ال يوجد تعديل على عقود اإليجار ، في هذه الحالةوسابق ا.  م يكن متوقعل (19 –كوفيد  مثل جائحة

 .16للتقارير المالية 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات الم

  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات        .4

 دينار كويتي 

 مباني أرض 

 تركيبات
معدات و

 مكتبية
أدوات 

 وسيارات

أعمال 
رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 
 اإلجمالي

  لتكلفةا
 

 
 

 
 10,321,983 - 455,906 9,360,119 189,355 316,603 2019ديسمبر  31في  

 8,051,000 7,602,823 18,706 180,765 248,706     - إضافات

 110,525,403 48,931,755 - 1,365,402 54,899,496 5,328,750  *تحويل من عقارات استثمارية

 443,920 - 2,879 433,107 2,969 4,965 تحويل عمالت أجنبية

 129,342,306 56,534,578 477,491 11,339,393 55,340,526 5,650,318 2020يونيو  30في 

       

       االستهالك المتراكم

 5,672,742 - 386,305 5,266,712 19,725     - 2019ديسمبر  31في 

 1,055,493 - 8,023 492,702 554,768     - المحمل للسنة

 429,186 - 1,925 426,952 309     - تحويل عمالت أجنبية

 7,157,421 - 396,253 6,186,366 574,802     - 2020يونيو  30في 

      

      القيمة الدفترية 

 122,184,885 56,534,578 81,238 5,153,027 54,765,724 5,650,318 2020يونيو  30في  

       

 3,278,457 - 79,463 2,699,401 183,520 316,073 2019يونيو  30في 

لى ممتلكات ( من العقارات االستثمارية إ5ضاح دينار كويتي )إي 110,525,403وقدره  السنة، قامت المجموعة بتحويل مبلغخالل * 

دينار كويتي،  61,593,648إلسكان طاقم العمل بالفندق بمبلغ مخصص وأرض ومبنى ة فندقية مطورة ومعدات ويتمثل في منشأ

 .دينار كويتي 48,931,755مبلغ ب باإلضافة إلى فندق قيد اإلنشاء

في  األفينيوزمثل التكاليف المتكبدة إلنشاء فنادق دينار كويتي، وت 7,602,823تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إضافات بمبلغ 

 تم رسملتها خالل الفترة  يدينار كويت 848,462" التجاري. ويتضمن ذلك تكاليف اقتراض بمبلغ زافنيو" مجمعمن  4لمرحلة ا

دينار كويتي( مقابل معدل الرسملة يتراوح بين  1,103,012: 2019 يونيو 30دينار كويتي، و 4,652,492: 2019 ديسمبر 31)

 %(.4% إلى 3.75: 2019يونيو  30%، و4% إلى 3.75: 2019ديسمبر  31% )3.75% الى 2.25

لى تكلفة ( إشيءال : 2019يونيو  30، و: ال شيء2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 688,616مصروف االستهالك بمبلغ  تحميلتم 

  اإليرادات ضمن بند مصاريف الضيافة.

 عقارات استثمارية       .5

 دينار كويتي 

 

   يونيو 30

2020 

  )غير مدققة(

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة(

   يونيو 30

2019 

 )غير مدققة(

      التكلفة

 839,394,663  839,394,663  892,797,683 السنة / في بداية الفترة

 37,735,290  53,107,815  17,395,743 إضافات

 372,495  295,205  2,983,474 احتياطي تحويل عمالت اجنبية

 -      -  (110,525,403) (4إيضاح حويل إلى ممتلكات ومعدات )ت

 802,651,497  892,797,683  877,502,448 

      

      االستهالك المتراكم

 (60,378,444)  (60,378,444)  (70,453,765) في بداية الفترة / السنة

 (4,828,882)  (10,075,321)  (5,498,815) لفترة / السنةعلى االمحمل 

 (75,952,580)  (70,453,765)  (65,207,326) 

 812,295,122  822,343,918  726,698,917 القيمة الدفترية

 %3.33 -  %2  %3.33 -  %2  %3.33 -  %2 ةمعدالت االستهالك السنوي

 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات الم

  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
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 )تتمة( عقارات استثمارية        .5

دينار كويتي،  10,507,881: 2019ديسمبر  31دينار كويتي )  17,389,638بلغت ةتكلفتتضمن اإلضافات الجوهرية بصورة رئيسية 

 تكاليف. ويتضمن ذلك "المملكة العربية السعودية"لتطوير مشروعات عقارية في دينار كويتي(  9,721,854: 2019 يونيو 30و

تي( دينار كوي 811,232: 2019 يونيو 30دينار كويتي و  2019:3,545,264ديسمبر  31دينار كويتي )  1,909,602قتراض بمبلغاال

يونيو  30و %4إلى % 3.75من  :2019ديسمبر  31) %3.75% و2.25بمعدل رسملة تتراوح نسبته ما بين  خالل الفترة اتم رسملته

 العقار ال يزال قيد التطوير. أنلم يتم احتساب أي استهالك حيث   (.%4إلى % 3.75: من 2019

 يت.دينار كويتي يمثل إضافات إلى عقارات في الكو 6,105إن مبلغ 

 سنة.  50 بنحوالتجاري " نيوزياألف " لمجمعدارة بتقدير العمر االنتاجي االقتصادي قامت اإل

ا  سنةمن هذا األصل لمدة  جوهريجزء  بناء بموجبهتم  الذي ذي الصلةيسري عقد التأجير  سبتمبر  9إلى  2019سبتمبر  10من اعتبار 

 يرات رئيسية في الشروط واألحكام. أي تغحدوث قابلة للتجديد بموجب عقد جديد دون  2020

ا  .لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية ،2020 يونيو 30كما في  تدرك المجموعة أنه نظر 

 مستمرا   الوضع أنث ، حيالعادلة سلب ا على المدى القصير، وتراقب باستمرار توقعات السوق ، قد تتأثر القيمالمستمر 19-كوفيد لوضع 

 .االنتشارفي 

من الجدول  3دراج كافة العقارات االستثمارية للمجموعة ضمن المستوى ييم مقارنة بالفترة السابقة. تم إالتق أساليبر في أي تغي يطرألم 

 الجدول الهرمي.، لم يتم اجراء أي تحويالت بين مستويات 2020 يونيو 30الهرمي للقيمة العادلة. خالل الفترة المنتهية في 

 النقد والنقد المعادل        .6

 المبالغ االتية: ي بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع المدرج ف والنقد المعادليتضمن النقد 

 دينار كويتي 

   يونيو 30  ديسمبر  31    يونيو 30 
 2020  2019  2019 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
      

 15,826  24,619  26,907 الصندوق بنقد 
 23,059,873  28,126,208  25,014,326 حسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك

 -   44,422,246  27,622,955 أشهر ثالثةاستحقاق أصلية تصل حتى  آجالودائع ذات 
 23,075,699  72,573,073  52,664,188 النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

 -  -  304,922 ودائع ألجل ذات آجال استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر
 52,969,110  72,573,073  23,075,699 

 المعامالت غير النقدية

 فيما يلي المعامالت غير النقدية الرئيسية:

دينار كويتي ناشئ عن محتجزات دائنة ومصنف  2,561,452 وقدره مبلغ( تتضمن 4)إيضاح  إضافات إلى ممتلكات ومعدات (أ)

 دائنة أخرى في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع.  دائنون وذممضمن بند 

يتعلق بمشاريع قيد التطوير في المملكة العربية السعودية مستحق  212,145مبلغ وقدره تتضمن إضافات إلى عقارات استثمارية  (ب)

 خالل الفترة. ل عقارات استثمارية تم االستحواذ عليهالمساهم حقوق األقلية مقاب

 تقارير القطاعات  .7

إلى معلومات تقارير اإلدارة  سجلةالم اتإدارة مختلف خطوط أعمالها. تستند أرباح القطاع لغرضأقسام وظيفية  إلىالمجموعة  تنظيمتم 

وتقييم أدائه  لقطاععلى االموارد  وزيعمن أجل ت التشغيلية الرئيسيمس ول اتخاذ القرارات الداخلية التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل 

 ه.ر التشغيل كما هو موضح في الجدول أدنائح أو خسااربأعلى أساس  اتأرباح أو خسائر المجموعة. يتم تقييم أداء القطاعومطابقتها ب

 تعمل المجموعة في القطاعات التالية التي يتم إعداد التقارير بشأنها: 

 أو مجموعةلا صالحل اتءنشاتأجير المشاريع ونشاط االو العقاريالتطوير و العقاراتتأجير  ضمنوالعقارات: تت اتءنشات االعمليا 

 .الغير

  ت.الكوي –خدمات الضيافة الفندقية المقدمة من خالل فندق هيلتون جاردن إن  ضمن: تتالفندقعمليات 

 أو  المجموعة الكويت تدار من قبلدولة واألدوات المالية داخل وخارج  سهماألاستثمارات في المحافظ و تضمن: تاستثمارات مالية

 .شركات متخصصة

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

  2020يونيو  30للفترة المنتهية في 
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 تقارير القطاعات )تتمة( .7

 هي كما يلي: يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةإن معلومات تقارير القطاعات لفترة 
 

 دينار كويتي 

 
ستثمارات واال اتعمليات االنشاء

 المجموع  أخرى  استثمارات مالية  قالفندعمليات   العقارية

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

                    

إيرادات 

 22,171,317 القطاعات

 

46,771,827  1,113,093 

 

-  - 

 

213,112 

 

508,339 

 

172,975 

 

23,792,749 

 

47,157,914 

اريف مص

 (19,424,806) القطاعات

 

(17,967,292)  (2,065,635) 

 

-  (442,701) 

 

- 

 

(407,991) 

 

(1,510,619) 

 

(22,341,133) 

 

(19,477,911) 

 27,680,003  1,451,616  (1,337,644)  100,348  213,112  (442,701)  -  (952,542)  28,804,535  2,746,511 نتائج القطاعات
 

 التشغيل لدى المجموعة: يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات
 

 دينار كويتي 

   يونيو 30  ديسمبر  31    يونيو 30 

 2020  2019  2019 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      الموجودات:

 885,403,118  950,304,242  837,308,319 والعقارات اتعمليات االنشاء

 -  -  118,376,932  الفندقعمليات 
 4,286,739  4,318,792  3,862,092 مالية استثمارات

 6,019,279  10,465,537  10,365,307 أخرى

 895,709,136  965,088,571  969,912,650 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات:
 377,910,799  416,894,421  418,928,403 والعقارات اتعمليات االنشاء

 -  -        12,188,170  الفندقعمليات 

 1,189,564  1,300,883  1,690,752 أخرى

 379,100,363  418,195,304  432,807,325 إجمالي المطلوبات

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

  2020يونيو  30للفترة المنتهية في 
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 عقارات استثمارية من  إيرادات .8

 دينار كويتي  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2020  2019  2020  2019 

 37,593,143  15,472,864  18,999,981  375,968 إيرادات من عقارات استثمارية

 4,309,334  2,557,966  2,179,635  89,088 إيرادات من خدمات
 629,308  1,612,548  317,550  822,579 أتعاب ترتيبات من مستثمرين

 2,790,560  1,105,555  1,521,575  21,261 خدمات اعالنات للمستثمرين

 1,560,450  1,334,132  876,197  210,228 أخرى

 1,519,124  23,894,938  22,083,065  46,882,795 

        توقيت االعتراف باإليرادات:

 4,351,010  2,439,687  2,397,772  231,489 نقطة زمنية معينة عنداإليرادات المسجلة 

 42,531,785  19,643,378  21,497,166  1,287,635 اإليرادات المسجلة بمرور الوقت

 1,519,124  23,894,938  22,083,065  46,882,795 

 عمليات الفندقإيرادات من  .9

إن الفندق مملوك لشركة  ." التجاريز"افنيو مجمعفي  4من خالل أحد فنادقها في المرحلة  الفندقخالل السنة، بدأت اإلدارة في عمليات 

. )"المالك"( وهي شركة تابعة للمجموعة وهي مدارة بصورة رئيسية من قبل شركة هيلتون العالمية )"المشغل"( الراي العقارية ذ.م.م

 )"اتفاقية التشغيل"(. 2016أغسطس  23بموجب شروط اتفاقية التشغيل الم رخة 

 دينار كويتي  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2020  2019  2020  2019 

 -  1,027,497  -  343,112 حجز غرفإيرادات من 

 -  57,974  -  3,255 أغذية ومشروبات

 -  27,622  -  12,767 أخرى

 359,134    1,113,093   

        توقيت االعتراف باإليرادات:

 -  1,113,093  -  359,134 اإليرادات المسجلة عند نقطة زمنية معينة

 عقارات استثمارية اريفمص     .10

 دينار كويتي  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2020  2019  2020  2019 

 2,906,074  2,919,874  1,459,875  1,460,000 إيجار أرض

 3,744,847  2,997,411  1,815,934  1,209,737 إصالح وصيانة
 3,603,103  4,087,434  1,832,021  2,262,894 مصاريف تشغيل عمومية

 4,932,631  5,107,830  10,004,719  10,254,024 

 استثمارات من )خسارة( /صافي ربح .    11 

 دينار كويتي  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2020  2019  2020  2019 

)خسارة غير محققة( من  /ربح غير محقق 
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من 

 100,000  (442,701)  (54,000)  205,299 خالل الربح أو الخسارة
 113,112  -  113,112  - إيرادات توزيعات أرباح

 205,299  59,112  (442,701)  213,112 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2020يونيو  30 للفترة المنتهية في
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 ربحية السهم األساسية والمخففة      .12

تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

مات الالزمة الحتساب ربحية السهم األساسية على أساس المتوسط المرجح القائمة خالل الفترة. ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة. إن المعلو

ر أسهم المنحة لعدد األسهم القائمة خالل الفترة مبيّنة كالتالي. تم تعديل ربحية السهم األساسية والمخففة للفترة الحالية والمقارنة لكي تعكس تأثي

 (.14ضاح التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية السنوية )إي

 دينار كويتي  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30

 2020  2019  2020  2019 

ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 

 27,803,443  1,563,419  14,047,205  (7,771,510) األم

        

 األسهم 

سهم القائمة المتوسط المرجح لعدد األ

 1,101,104,554  1,104,164,761  1,103,253,158  1,103,637,181 خالل الفترة

ربحية السهم األساسية   /)خسارة(

فلس  والمخففة فلس     (7.04) فلس   12.73 فلس     1.42 25.25 

فلس  26.77و فلس 13.52بلغت  2019يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة والستة  ة والمخففة المسجلةإن ربحية السهم األساسي

 .2020قبل التعديل بأثر رجعي على عدد أسهم المنحة الصادرة في  على التوالي

 الصلةإفصاحات األطراف ذات       .13

يطرون عليها المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة والشركات التي يس الصلةمثل األطراف ذات ي

 أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا  ملموسا . يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 : رصدةاأل

  المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: الصلةطراف ذات األ لدى رصدةاأل فيما يلي

 دينار كويتي  

 

   يونيو 30
2020  

  )غير مدققــة(

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققــة(

   يونيو 30
2019  

 )غير مدققــة(

      
      حق االستخدام صولأ

 -  1,165,577  1,104,231 مباني مكتبية

      
      مدينون ومدفوعات مقدًما

      أرصدة مستحقة من شركة زميلة 
 2,426,252  248,433  96,949 عند الطلب  

      المبلغ المستحق ال يحمل فائدة.
      

 -  1,181,471  1,128,544 التزامات عقود إيجار

      
      دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

      إيجار مستلم مقدم ا
 2,426,252  2,202,575  - خالل سنة واحدة

      
 دائنون أخرون

د "أثاث ومعدات مكتبية" عن بن صلةطرف ذي مستحق لال
 -  1,669,446  - الذي تم شراؤه

 
 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2020يونيو  30 للفترة المنتهية في
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 )تتمة( الصلةإفصاحات األطراف ذات       .13

 :المعامالت

 في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: المدرجة الصلةمع األطراف ذات المعامالت  فيما يلي

 دينار كويتي 

 أشهر المنتهية الستةفترة  

  يونيو 30في 

 2020  2019 

    
 8,346,133  3,545,963  إيرادات

 287,967  311,560 اريفمص

 161,445  278,232 أتعاب إدارة )مدرجة ضمن إيرادات أخرى(

 موظفي اإلدارة العليا: أةمكاف

 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة هي كما يلي: أةإن مكاف

 دينار كويتي 

 أشهر المنتهية لستةافترة  

  يونيو 30في 

 2020  2019 

    

 234,500  234,500 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 26,023  26,023 مكافآت نهاية الخدمة 

 260,523  260,523 

المساهمين في  من قبل 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في   550,000تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ

 .2020 أبريل 8نعقد بتاريخ ماجتماع الجمعية العمومية السنوية ال

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي      .14

 14بقيمة على توزيع أرباح نقدية  2020 أبريل 8الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ  تتم

دينار كويتي( من رأس المال  11,750,050 مبلغإجمالي فلس للسهم ب 12: 2018دينار كويتي )  14,573,532مبلغي إجمالفلس للسهم ب

سهم  62,552,488 عدد إجماليسهم ب 100سهم لكل أ 6% بمعدل 6 أسهم منحة بنسبة ، وإصدار2019ديسمبر  31المدفوع كما في 

  .تاريخ الحصول على االعتمادات الرقابية الالزمة كما فيلين المساهمين المسج إلى%(( 6سهم ) 59,011,782: 2018)

 التزامات ومطلوبات محتملة      .15

دينار كويتي   34,052,714: 2019ديسمبر  31كويتي ) دينار  30,020,402بمبلغ اعتمدت إدارة المجموعة نفقات رأسمالية مستقبلية

 دينار كويتي(. 47,074,656: 2019  يونيو 30و

 31دينار كويتي )  5,326,805وضمانات بنكية وكفالة تضامنية بمبلغ ئتمان، منحت المجموعة خطابات ا2020 يونيو 30 كما في

 دينار كويتي(. 2,242,878: 2019  يونيو 30دينار كويتي و  2019:5,463,355ديسمبر 

 القيمة العادلة لألدوات المالية      16.

المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية من المستحق من شركات زميلة، والمدينين تتكون األدوات المالية من الموجودات 

المدرجة  ماليةالوراق األفي  االستثماراتومالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر الوراق األواالستثمارات في 

. وتتكون المطلوبات المالية من المطلوبات األخرى غير والنقد المعادلخرى، والنقد الشاملة األ يراداتبالقيمة العادلة من خالل اإل

 الدائنة األخرى. رصدة، والدائنين التجاريين واألالدائنة المرابحةو األجلالمتداولة والقروض محددة 

 القيمة العادلة

 إلىريخ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع بالرجوع في تا لدى المجموعة تم تحديد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

حيث إن أغلبية  الدفتريةعن قيمتها  جوهريةاألسعار المعلنة. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بصورة 

 .بطبيعتها األجلاألدوات ذات استحقاق قصير 

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة المبانيشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2020يونيو  30 للفترة المنتهية في
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 وات المالية )تتمة(القيمة العادلة لألد      16.

 القيمة العادلة )تتمة(

 يحلل الجدول التالي األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وفقا لطرق التقييم. فيما يلي المستويات المختلفة التي تم تحديدها:

  أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى : 

 أساليب التقييم التي يكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا بصورة مباشرة أو غيلر 2وى المست :

 مباشرة.

  أساليب التقييم التي يكون بها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.3المستوى : 

 دينار كويتي 

 جمالياإل  3المستوى   2توى المس  1المستوى  

        2020 يونيو 30

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

  - خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 

-  

 

1,893,079  

 

1,893,079 

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,969,013  -  1,969,013  - خالل األرباح او الخسائر 

 -  1,969,013  1,893,079  3,862,092 

        2019ديسمبر  31

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

  - خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 

-  

 

1,870,015  

 

1,870,015 

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 2,448,777  -  2,448,777  - خالل األرباح او الخسائر 

 -  2,448,777  1,870,015  4,318,792 

        2019 يونيو 30

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

  - خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 

-  

 

1,883,994  

 

1,883,994 

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 2,402,745  -  2,402,745  - رباح او الخسائر خالل األ

 -  2,402,745  1,883,994  4,286,739 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة: 3فيما يلي الحركة في المستوى 

 دينار كويتي 

 

 )غير مدققــة(

   يونيو 30

2020   

  )مدققــة(

 ديسمبر  31

2019  

 )غير مدققــة(

   يونيو 30

2019  

      

  2,067,349  2,067,349  1,870,015 الرصيد االفتتاحي

 (354,599)  (298,163)  - تكلفة استثمار مباع

إلى بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي  المحولةصافي الخسائر 

 المكثف المجمع

 

-  

 

-  

 

56,436 

 114,808  100,829  23,064 التغير في القيمة العادلة

 1,883,994  1,870,015  1,893,079 لرصيد الختاميا

على بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع ليس جوهري ا إذا  األثرإن 

 %.5عرة بنسبة العادلة لألسهم غير المس ةمتغيرات المخاطر ذات الصلة المستخدمة في تحديد القيم تم تعديل

جراء أي تحويالت إ يتم ، لم2020 يونيو 30التقييم مقارنة بالفترة السابقة. خالل الفترة المنتهية في  أساليب لم يتم اجراء أي تغيرات على

 . بين المستويات


