
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية  

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  المعلومات

   2020  سبتمبر 30



 

 مراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتقرير ال

 نمساهميالإلى حضرات السادة 

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

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

 خل الشاملوالدالخسائر  أواألرباح  يوبيان 2020 سبتمبر 30بـ "المجموعة"( كما في  معًاالتابعة )يشار إليها ا تهاكوشر

التغيرات في حقوق هيتين بذلك التاريخ وبياني أشهر المنت تسعةالمتعلقين به لفترتي الثالثة والالمرحليين المكثفين المجمعين 

إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  تسعةاللفترة  ينالمجمع ينالمكثف نيلي رحالم يةدقتدفقات النالملكية وال

"التقرير  :34مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي مسؤولة عن إعداد هذه المعلوال
 ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المعل لهذه انتعجمرا جةيتسؤوليتنا هي التعبير عن ن. إن مالمالي المرحلي"

 

  نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي   مستقلال مراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة لية رحالم المالية ثل مراجعة المعلوماتتمت. ةاجعمرلاالمتعلق بمهام  "للمجموعة

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة.  سؤوإلى الموظفين الم رئيسية

ً فم ويت يالتدقيق الذنطاق من بشكل كبير إن نطاق المراجعة أقل  ل على ه ال يمكننا الحصوإنلدولية وعليه، فلمعايير التدقيق ا قا

 تعلق بالتدقيق.ور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتأكيد بأننا على علم بكافة األم
 

  النتيجة

المرفقة لم يتم عة مجملية المكثفة البأن المعلومات المالية المرح فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد جعتنا،مرا إلى استناداً 

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

 19-ية وتأثير فيروس كوفيدلمادي المتعلق بمبدأ االستمراركد ا عدم التأ
في خسائر صاالذي يبين أن المجموعة تكبدت ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وحول المعل 2نلفت االنتباه إلى إيضاح 

ما في وبلغت الخسائر المتراكمة ك 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالدينار كويتي خالل فترة  23,475,997بلغ بم

ا ات المتداولة للمجموعة موجوداتهاريخ، تجاوزت المطلوبوكما في ذلك التدينار كويتي  26,700,001مبلغ  2020سبتمبر  30

فيما يتعلق بالتزام المجموعة  2و 11إضافة إلى ذلك، نلفت االنتباه إلى اإليضاحين . ار كويتييند 11,506,821المتداولة بمبلغ 

 . 2020في ديسمبر بنكية المستحقة تجاه سداد التسهيالت ال
 

 نبيت النتقاالوأدت قيود السفر واافة على مستوى العالم. ضيأثير حاد على قطاع الإلى ت 19-ء كوفيدأدى وبا إضافة إلى ذلك،

ان له كملحوظ في معدالت اإلشغال بما ل فيها المجموعة إلى انخفاض متعحدود الدول والتي تم تطبيقها من قبل الدول التي 

خرى المبينة األمور األ لى تشير هذه األحداث أو الظروف باإلضافة إء المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تأثير على األدا

ا قد يثير شكاً جوهرياً حول قدرة مم ماديوجود عدم تأكد إلى لمكثفة المجمعة ة المرحلية ا ليماحول المعلومات ال 2باإليضاح 

 تمرارية.ياتها على أساس مبدأ االسة عملمواصلعلى المجموعة 
 

 على صحة تطبيقهعتمد يي ذمرارية والعلى أساس مبدأ االستة ة المجمعة للمجموعتم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثف

تها الحكومات في الدول التي تعمل فيها المجموعة باإلضافة إلى اإلجراءات التي اتخذ 19-وباء كوفيدمن تأثيرات بنجاح التعافي 

إعادة هيكلة شروط /بما يعود لصالح المجموعة بشأن تجديدذات الصلة نتيجة المناقشات المستمرة مع المؤسسة المالية كذلك و

لمواجهة الظروف المبينة أعاله كما هو راءات المستقبلية المتخذة اإلجالمتعلقة بطبيق الناجح لخطط اإلدارة والت القائم سداد الدين

  المالية المرحلية المكثفة المجمعة. المعلومات حول 2ح عنها باإليضاح مفص
 

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

 نمساهميالسادة ات الى حضرإل

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

  أمورتأكيد على لا

قد تم تسجيل التقييمات  حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أنه 7 رقم يضاحإلاباه إلى لفت االنتن -1

د الجوهري من التقييم" نتيجة كعدم التأعلى أساس "حق االستخدام والعقارات االستثمارية  وداتستقلة لموجالخارجية الم

بتحديد مدى معقولية افتراضات  من األحكام الذاتية المرتبطةأكبر وبالتالي، ثمة قدر  .19-لتأثير المحتمل لوباء كوفيدل

 .بالتقييم في األوضاع العاديةقارنةً مية لموجودات غير المالتقييم االتي تعتبر جوهرية بالنسبة لالسوق 

 

، قام مقاول 2015 الل سنةخيبين أنه حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي  12نلفت االنتباه إلى إيضاح  -2

كما . األمالشركة مليون دينار كويتي من  41 لمطالبة بمبلغ يعادلبالسعودية بية االعر ملكةأحد عقارات المجموعة في الم

بمبلغ يعادل  مطالبةلل نجاز المشروعإلك للتأخير في ة األم في المقابل برفع دعوى مضادة ضد نفس المقاول وذقامت الشرك

وبالتالي لم يتم إدراج أي مخصص حالي، قت الي الومر ف. ال يمكن تحديد النتيجة النهائية لذلك األتينار كوييمليون د 51

 .2020 سبتمبر 30 كما فيللمجموعة المالية المرحلية المكثفة المجمعة في المعلومات لك لى ذيترتب عقد  أي التزاملقاء 
 

 .ا األمربهذ فيما يتعلق معدلةنتيجتنا غير إن 
 

 المتطلبات القانونية والرقابية األخرى ول ح تقرير

الدفاتر  جمعة متفقة مع ما هو وارد في الم المكثفةة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات الماليوك، فة إلى ذلإضا

لسنة  1 ن الشركات رقمانوقلمخالفات  ةلمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أيه عليلشركة األم. حسبما وصل إالمحاسبية ل

  ، كة األمللشرألساسي س والنظام ا، أو لعقد التأسيوالتعديالت الالحقة لها فيذيةوالئحته التنوالتعديالت الالحقة له  2016

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 بتمبرس 30 أشهر المنتهية في تسعةالخالل فترة  ،والتعديالت الالحقة لهما لى نشاط ع ا

 األم أو مركزها المالي.  لشركةا
 

لسنة  7كام القانون رقم ألح مخالفاتنبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية 

د يكون ق وجه ىعل 2020ر سبتمب 30ئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في في شأن هي 2010

 أو مركزها المالي. األم له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 أ  ئةف 207ت رقم جل مراقبي الحساباس

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2020 نوفمبر 11

 الكويت

  
 



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

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبر  30

 التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر  30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 
       

 8,965,537 2,176,107  4,144,311     - 4 إيرادات التشغيل 

 (7,216,708) (4,171,149)  (2,758,227) (1,034,545) 4 تكاليف التشغيل 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 1,748,829 (1,995,042)  1,386,084 (1,034,545)  صافي النتائج من عمليات الفندق
       

 470,556 194,796  143,080 47,442  أتعاب إدارة

 974,700 102,610  299,808 (4,445)  صافي )الخسائر( اإليرادات من صكوك

 342,655 (3,967,744)  115,567 (3,326,245) 7 صافي )الخسائر( اإليرادات من عقارات استثمارية 

)خسائر( أرباح غير محققة من موجودات مالية 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او 

 (25,801) (1,990,247)  185,921 (1,174,641)  الخسائر 

 19,771 8,257  6,934 630  إيرادات تمويل 

     - 197,243      -     -  إيرادات توزيعات ارباح 

 335,792 115,572  163,787 19,839 5 إيرادات أخرى 

 1,375,141 (8,328,671)  697,504 (6,570,169) 8 حصة في نتائج شركات زميلة

     - (1,707,463)      - (1,707,463)  أصل حق االستخدامانخفاض قيمة 

 (1,973,975) (1,686,323)  (474,585) (350,222)  مصروفات عمومية وإدارية

 (63,087) (118,234)  (21,825) (42,849)  استهالك مصروفات 

 (57,000) (280,406)      - (120,756)  تخفيض مخزون

 (3,003,556) (2,627,015)  (1,002,503) (856,935)  تكاليف تمويل

 136,033 440,462  109,465 (210,610)  عمالت أجنبية ق تحويل صافي فرو

متوقعة لمديني مخصص خسائر ائتمان 

 (112,926) (1,804,494)  (112,926) (1,637,647)  مستأجرين

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 167,132 (23,446,699)  1,496,311 (16,968,616)  )الخسارة( الربح قبل الضرائب

 (103,027) (19,298)  34,972 (4,687)  ضرائب خارجية

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

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 54,105 (23,475,997)  1,531,283 (16,973,303)  )خسارة( ربح الفترة

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

       :الخاص بـ

 4,334 (19,772,078)  1,306,127 (13,912,203)  مساهمي الشركة األم  

 49,771 (3,703,919)  225,156 (3,061,100)  الحصص غير المسيطرة  

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 54,105 (23,475,997)  1,531,283 (16,973,303)  )خسارة( ربح الفترة

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

والمخففة )خسارة( ربحية السهم األساسية 

 فلس  0.01 فلس  (61)   فلس  4 فلس   (43)  6 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 



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

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

4 

 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  
 المنتهية في ة أشهر الثالث

  سبتمبر  30
 المنتهية فيالتسعة أشهر  
 سبتمبر  30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  
       

 54,105 (23,475,997)  1,531,283 (16,973,303)  الفترة)خسارة( ربح 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       ئر( شاملة أخرىت )خساإيرادا

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى 
       األرباح او الخسائر في فترات الحقة: 

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات 

 (7,908) 401,779  (26,242) 604,320  أجنبية

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

األخرى التي قد يتم لشاملة ت )الخسائر( اصافي اإليرادا

 (7,908) 401,779  (26,242) 604,320  إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

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

مة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة في القي التغيرات

 (35,049) (162,554)  (2,124) (84,019)  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

صافي الخسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة 

 حقةالخسائر في فترات التصنيفها إلى األرباح او 
 

(84,019) (2,124)  (162,554) (35,049) 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة 
 

520,301 (28,366)  239,225 (42,957) 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترة
 

(16,453,002) 1,502,917  (23,236,772) 11,148 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 الخاص بـ :
      

 مساهمي الشركة األم 
 

(13,424,854) 1,284,714  (19,519,515) (35,056) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

(3,028,148) 218,203  (3,717,257) 46,204 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

  
(16,453,002) 1,502,917  (23,236,772) 11,148 

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 





 

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

 
 

 .لمكثفة المجمعةالمرحلية ا  المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   14إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  ساهمي الشركة األم ة الخاصة بمحقوق الملكي  

 
 رأس  
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 اجباري 

 احتياطي 
 احتياطي آخر  اختياري

 احتياطي
 القيمة العادلة 

فائض إعادة 
 تقييم موجودات 

 احتياطي 
 تحويل 

 خسائر متراكمة  عمالت أجنبية

 اإلجمالي 
 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 نار كويتييد 

             

 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 

 (23,475,997) (3,703,919) (19,772,078) (19,772,078)      -      -     -      -      -      -      -      - خسارة الفترة

)خسائر( إيرادات شاملة 

 239,225 (13,338) 252,563      - 415,117      - (162,554)      -      -      -      -      - أخرى للفترة

 

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

إجمالي )الخسائر( 

 اإليرادات الشاملة

 (23,236,772) (3,717,257) (19,519,515) (19,772,078) 415,117      - (162,554)      -      -      -      -      - للفترة

استردادات رأسمالية 

مدفوعة إلى الحصص 

 (388,471) (388,471)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - غير المسيطرة

 

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

 20,722,523 (7,108,951) 27,831,474 (26,700,001) 76,257      - (1,774,653) (309,291)     -  11,939,162  12,400,000  32,200,000   2020سبتمبر  30في 

 

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

 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   2019يناير  1كما في 

 54,105 49,771 4,334 4,334      -      -      -      -      -      -      -      - خسارة الفترة 

 )خسائر( إيرادات شاملة

 (42,957) (3,567) (39,390)      - (4,341)      - (35,049)      -      -      -      -      - أخرى للفترة 

 

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

إجمالي )الخسائر( 

ادات الشاملة اإلير

 11,148 46,204 (35,056) 4,334 (4,341)      - (35,049)      -      -      -      -      - للفترة 

إطفاء جزئي لخسائر 

      -      -      - 7,512,156      -      -      -      - (7,512,156)       -      -      - متراكمة

استردادات رأسمالية 

إلى الحصص مدفوعة 

 (665,473) (665,473)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - غير المسيطرة

 

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

 44,563,096 (2,210,487) 46,773,583 (8,455,559) (340,241) 658,251 (1,628,030)      -      - 11,939,162 12,400,000 32,200,000   2019سبتمبر  30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020سبتمبر  30رة المنتهية في فتلل

  
 التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر   30
 2019 2020 إيضاحات 

  

 دينار كويتي دينار كويتي

    أنشطة التشغيل 

 167,132 (23,446,699)  )الخسارة( الربح قبل الضرائب  
    

    دية: الخسارة(/الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النق) تعديالت لمطابقة

 2,168,414 2,126,807 7 استهالك أصل حق استخدام  

 1,151,421 5,463,247 7 خسائر تقييم عقارات استثمارية

      - 1,707,463  استخدام انخفاض قيمة أصل حق 

 25,801 1,990,247  خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

    112,926 1,804,494  صص خسائر ائتمان متوقعة لمديني مستأجرينخم

 (19,771) (8,257)  إيرادات تمويل 

      - (197,243)  إيرادات توزيعات ارباح  

 (1,375,141) 8,328,671  حصة في نتائج شركات زميلة 

 63,087 118,234  استهالك أثاث ومعدات 

 3,003,556 2,627,015  تكاليف تمويل

 (136,033) (440,462)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 57,000 280,406  تخفيض مخزون 

 (1,615) 52,160  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

 

 ─────── ─────── 

  406,083 5,216,777 

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 (3,145,288) 895,747  مدينون ومدفوعات مقدما  

 (66,573) 25,748  ون  مخز

 1,627,533 1,341,366  دائنون ومصروفات مستحقة 

 

 ─────── ─────── 

 3,632,449 2,668,944  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات  

 (76,182) (215,402)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة   

 (1,874,200) (600,682)  ضرائب مدفوعة  

      - 11,625 5 حكوميةاستالم منح  

 

 ─────── ─────── 

 1,682,067 1,864,485  الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التدفقات النقدية 

 

 ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

 (142,261) (10,649)  شراء أثاث ومعدات 

 (73,833) (46,877) 7 إنفاق رأسمالي ألصل حق استخدام  

 479,571 574,996  من شركة زميلة توزيعات مستلمة 

      - 197,243  مستلمة إيرادات توزيعات أرباح 

 2,261,609      -  متحصالت من استرداد رأسمال في شركة زميلة  

 19,771 8,257  إيرادات تمويل مستلمة 

 (25,781) 254,497  صافي الحركة في مديني وكالة 

ألرباح أو  الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل امتحصالت من استرداد رأسمال لموجودات م
 304,250 209,304 12 الخسائر 

 

 ─────── ─────── 

 2,823,326 1,186,771  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 

 

 ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

     - (300,000)  صافي مدفوعات دائني تمويل إسالمي

 (971,400) (27,000)  ات التزامات بموجب عقد تأجير تمويليمدفوعصافي 

 (242,577) (483,499)  تكاليف تمويل مدفوعة  

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

 (9,060) (1,250)  سداد توزيعات أرباح لسنوات سابقة 

 

 ─────── ─────── 

 (1,888,510) (1,200,220)  في أنشطة التمويل نقدية المستخدمة  صافي التدفقات ال 

 

 ─────── ─────── 

 2,616,883 1,851,036  صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد  

 5,773 46,464  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

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

  ─────── ─────── 

 8,198,069 7,778,312  سبتمبر     30األرصدة لدى البنوك والنقد في 

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

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

وفقا  لقرار مجلس   2020سبتمبر    30أشهر المنتهية في    التسعةإليها معا بـ "المجموعة"( لفترة  األم"( وشركاتها التابعة )يشار  

 .2020 نوفمبر 10 إدارة الشركة األم الصادر في
 

إضافة إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة األم باإلطفاء الجزئي للخسائر المتراكمة مقابل عالوة إصدار األسهم. تخضع 

 افقات الرقابية وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.هذه التوصية للمو
 

في اجتماع الجمعية  األم من قبل مساهمي الشركة 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في تم اعتماد البيانات المالية المجمعة 

 كة األم.  . لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح من قبل الشر2020يونيو  25العمومية السنوية المنعقد في 
 

ركز إن الشركة األم هي شركة مساهمة عامة، تم تأسيسها في الكويت، ويتم تداول أسهمها علنا في بورصة الكويت. يقع الم

شرق، وعنوانها البريدي المسجل هو  -شارع مبارك الكبير  –طابق الميزانين  –الرئيسي للشركة األم في برج آي تي اس 

 الكويت. 15464دسمان،  -1393
 

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

 وهي شركة مساهمة مقفلة تم تأسيسها ويقع مقرها في دولة الكويت. الكبرى"(،
 

مبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا  لما تعتمده تضطلع الشركة األم بصورة رئيسية بتقديم خدمات االستثمار والخدمات المالية طبقا  ل

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لدى المجموعة. تعمل المجموعة بصورة رئيسية في مجال األنشطة والعمليات العقارية. 
 

 المفهوم المحاسبي األساسي  2
 

مختلف الحكومات الحتواء الفيروس   وكان للتدابير التي اتخذتها  2020تطورا  سريعا  خالل عام    19-شهد تفشي فيروس كوفيد

. لقد سجلت المجموعة صافي خسائر بمبلغ 2020ر األولى من عام تأثير سلبي على نتائج المجموعة وفترة التسعة أشه

وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات  2020سبتمبر  30منتهية في دينار كويتي لفترة التسعة أشهر ال 23,475,997

 دينار كويتي.  11,506,821وعة موجوداتها المتداولة بمبلغ المتداولة للمجم
 

على المجموعة نتيجة التدابير الحكومية المتخذة فيما يتعلق بتقييد أنشطة  19-فيما يلي التأثير المعروف حاليا  لفيروس كوفيد

 والعمرة واإلغالق المؤقت للمنشآت:الحج 
 

   مقارنة بالفترة نفسها من عام   2020أشهر األولى من عام    التسعةترة  % في إيرادات تشغيل الفنادق لف76انخفاض بنسبة

 %. 60، وقد تم مقاصته مقابل االنخفاض في تكاليف تشغيل الفنادق بنسبة 2019

  2020% في صافي أتعاب اإلدارة وإيرادات الصكوك خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام 79االنخفاض بنسبة  

 . 2019عام مقارنة بالفترة نفسها من 

  دينار كويتي خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام   8,328,671بلغت الحصة في خسائر الشركات الزميلة ما قيمته

 .2019دينار كويتي خالل نفس الفترة من عام  1,375,141مقارنة بما تم تسجيله من أرباح بمبلغ  2020

   ديسمبر   31منذ    2020رة التسعة أشهر األولى من عام  % خالل فت16انخفاض القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بنسبة

2019. 

  162,555بمبلغ  2019ديسمبر  31انخفاض القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها من قبل المجموعة منذ 

ا من بداية السنة حتى تاريخه. دينار كويتي  اعتبار 

 دينار   1,707,463بإجمالي مبلغ    2020أشهر األولى من عام    ترة التسعةانخفاض قيمة موجودات حق االستخدام خالل ف

  (.7كويتي )إيضاح 

  2020احتساب مخصص لالنخفاض في قيمة األرصدة المستحقة لعقود التأجير خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام  

ة لبعض المستأجرين نتيجة جير بالنسبدينار كويتي نظرا  للتأخر في سداد مدفوعات عقود التأ  1,804,494بإجمالي مبلغ  

 . 19-وباء كوفيد
 

. كما تأثرت السيولة سلبا  2020نتيجة لهذه التأثيرات، انخفضت نتائج التشغيل لدى المجموعة بصورة ملحوظة خالل عام 

 لدى المجموعة. 
 

عام  اية شهر ديسمبر من دينار كويتي في بد 2,409,934إضافة إلى ذلك، يستحق سداد أصل مبلغ تسهيالت بنكية بقيمة 

 بشأن تجديد/إعادة هيكلة شروط سداد الدين. ذات صلة وتتفاوض المجموعة حاليا  مع مؤسسة مالية  2020
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 المفهوم المحاسبي األساسي )تتمة( 2
 

من قبل   وما نتج عنها من إجراءات تم اتخاذها  19-التأثيرات المعروفة بالفعل والناتجة عن تفشي فيروس كوفيدباإلضافة إلى 

ير المعلوم ما مدى التأثير حول االقتصاد الكلي تسبب اضطرابا  في نشاط المجموعة ومن غ التيقنالحكومة، فإن حالة عدم 

في عدة اتجاهات. وإذا ما تعرض المجتمع واألعمال   19-فيروس كوفيدطويل األجل على أعمال المجموعة. ويمكن أن يتطور  

 ل، قد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية مطولة وضغوط على السيولة لدى المجموعة.بالتبعية لهذا الفيروس لفترة أطو
 

مناسبة استجابة  تسعى اإلدارة إلى الحصول على أفضل معلومات ممكنة تمكننا من تقييم هذه المخاطر وتطبيق اإلجراءات ال

والحيلولة دون تأثيرات الوباء والحفاظ لهذا الفيروس. وبالفعل قامت وستقوم المجموعة باتخاذ عدد من اإلجراءات للمراقبة 

 على النقد وتعزيز السيولة. 
 

 دى المجموعة وتحديد أعدت اإلدارة تحليال  تفصيليا  للتدفقات النقدية لفترة االثني عشر شهرا  التالية لتقييم مركز السيولة ل

ة القدرة على الوفاء بكافة التزاماتها في ظل سيناريوهات متنوعة. وانتهت اإلدارة إلى أنه لدى المجموع فجوات السيولة

 .اد أرصدة دائني التمويل اإلسالمي على مدار فترة االثني عشر شهرا  المستحقة بما في ذلك سد

  مالية تمثل طرفا  ذا عالقة بشأن إعادة جدولة شروط سداد أصل المبالغ  تخوض اإلدارة مناقشات متقدمة مع مؤسسة

 ألرصدة دائني التمويل اإلسالمي.

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

اليف إعطاء اإلجازات للموظفين باإلضافة إلى سبل تخفيض من شهر أبريل إلى سبتمبر. واشتملت إجراءات توفير التك

ت تكاليف الموردين بصورة ملحوظة نتيجة لإلغالق المؤقت للفنادق تكاليف الموظفين األخرى. إضافة إلى ذلك، انخفض

 .19-لمصروفات الرأسمالية غير الضرورية نتيجة وباء كوفيدباإلضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل وا

 رة في مفاوضات مع المؤجرين بشأن طلب مد أجل حقوق االستئجار المملوكة والمدارة من قبل المجموعة  بدأت اإلدا

 يض عن فترات إيقاف عمل الفنادق نتيجة الوباء.للتعو

 

سداد تقر اإلدارة بأنه ال تزال هناك حالة من عدم التيقن حول قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات التمويل وإعادة تمويل أو 

والسيناريوهات المحتملة التسهيالت البنكية عند استحقاقها. ومع ذلك، فاستنادا  إلى الحقائق والظروف المعروفة في هذه اآلونة  

افتراض مبدأ االستمرارية مضمون  حول مدى تطور الوباء واإلجراءات الحكومية الناتجة، توصلت اإلدارة إلى أن استخدام

ل بأن يتوفر لدى المجموعة الموارد الكافية لمواصلة تواجدها التشغيلي في المستقبل القريب. وفي كما لدى اإلدارة توقع معقو

جزت المجموعة ألي سبب عن مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية، قد يكون لذلك تأثير على قدرة حالة إذا ع

بات ضمن سياق األعمال الطبيعي وفقا  للمبالغ المدرجة  عة على تحقيق موجوداتها وفقا  للقيم المسجلة وإطفاء المطلوالمجمو

 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 أساس االعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  3
 

 أساس االعداد 3.1

وفقا  لمعيار  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةأعدت المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة لفترة 

 . "التقرير المالي المرحلي" 34المحاسبة الدولي 
 

 لشركة االم.  المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية ل الية المرحلية المكثفةيتم عرض المعلومات الم
 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية 

 . 2019ديسمبر    31يانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة كما في  المجمعة السنوية، ويجب أن يتم االطالع عليها مقترنة بالب
 

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة  3.2
 

 منح حكومية 
تُسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيدات معقولة بإنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها. 

ى مدى الفترات التي يتم فيها تسجيل علق المنحة ببند مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل علعندما تت

مقابلها. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، فيتم االعتراف بها كإيرادات  التعويضالتكاليف ذات الصلة كمصروفات والتي سيتم 

  توقع لألصل ذي الصلة.بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي الم
 

ا للموجودات غير   النقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ اسمية وإدراجها في األرباح أو الخسائر عندما تستلم المجموعة منح 

 على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استناد ا إلى نمط استهالك مزايا األصل األساسي على أقساط سنوية متساوية.
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 عداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(س االأسا 3
 

 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت تم تطبيقها من قبل المجموعة 3.3

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تتوافق مع تلك المتبعة إلعداد البيانات 

. 2020يناير    1تطبيق المعيار الجديد اعتبارا  من  باستثناء    2019ديسمبر    31السنوية للسنة المالية المنتهية في    المالية المجمعة

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
 

المالية ولكن ليس لها تأثير مادي على المعلومات  2020ام تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في ع

 المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. 
 

 تعريف المعلومات الجوهرية :8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
ات جوهرية في حالة إذا كان حذفها أو عدم  تقدم التعديالت تعريفا  جديدا  للمعلومات الجوهرية وفحواه كالتالي: "تعتبر المعلوم

عبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات صحة الت

 ي قامت بإعدادها". المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشأة المحددة الت
 

علومات بكونها جوهرية يتوقف على طبيعة أو حجم المعلومات سواء أكانت معروضة بصورة توضح التعديالت أن اتصاف الم

 منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى في سياق البيانات المالية. 
 

يؤثر بصورة معقولة على القرارات التي يتخذها   ويعتبر عدم صحة التعبير عن المعلومات أمرا  جوهريا  إذا كان من المتوقع أن

مستخدمون الرئيسيون. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وليس من ال

 المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة. 
 

 تعريف االعمال  :3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات  3الدولي للتقارير المالية يوضح التعديل على المعيار 

كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان معا  لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  

المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصول إلى    ن األعمال قد تتحقق دون أن تشتمل على كافةإضافة إلى ذلك، أوضح التعديل أ 

المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر على 

 األعمال. الفترات المستقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لدمج
 

 2018مارس  29الية الصادر في اإلطار المفاهيمي للتقارير الم
ال يمثل اإلطار المفاهيمي معيارا  أو وال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض 

  معايير، ومساعدة القائمين على اإلعداد على من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في إعداد ال
 تطوير سياسات محاسبية متسقة حيث ال يوجد معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها.

 

 يتضمن اإلطار المفاهيمي الذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعتراف بالموجودات
. لم ينتج عن هذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة والمطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة

 المجمعة للمجموعة.
 

  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد :16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديل على المعيار   -  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد  2020مايو    28في  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  
. تمنح التعديالت إعفاء  للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقارير عقود التأجير 16الدولي للتقارير المالية 

ا لكونه 19-الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد عديل عقد التأجير المتيازات التأجيربشأن المحاسبة عن ت 16المالية  . نظر 

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيد من المؤجر يمثل الممنوح  19-مبرر 

عات التأجير الناتجة عن امتياز تيار بالمحاسبة عن أي تغيير في مدفوتعديال  لعقد التأجير. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االخ

،  16بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية  19-جير المتعلق بفيروس كوفيدالتأ

 .إذا لم يمثل التغيير تعديال  لعقد التأجير
 

ما يُسمح ، ك2020يونيو    1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  يُطبق التعديل على فترات  

 بالتطبيق المبكر. لم ينتج عن هذا التعديل أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.
 

: تعديل سعر 39حاسبة الدولي  ومعيار الم  9لمعيار الدولي للتقارير المالية  وا  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
 الفائدة األساسي

األدوات المالية: االعتراف    39ومعيار المحاسبة الدولي    األدوات المالية  9تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
ائدة األساسي. وتتأثر التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل سعر الفبعض اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات    والقياس

ن التعديل حالة عدم تيقن بشأن توقيت وقيمة التدفقات النقدية القائمة على سعر الفائدة األساسي لبند عالقة التحوط إذا نتج ع
لية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث  التحوط أو أداة التحوط. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على المعلومات الما

 نه ليس لديها أي عالقات تحوط ألسعار الفائدة.أ
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 إيرادات وتكاليف التشغيل         4

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبر 30

 التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار    دينار كويتي دينار كويتي 

      إيرادات تشغيل

 8,965,537 2,176,107  4,144,311     - فندقإيرادات 

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

      تكاليف تشغيل

 (5,048,294) (2,044,342)  (2,035,189) (322,790) فندقتكاليف تشغيل 

 (2,168,414) (2,126,807)  (723,038) (711,755) (6استهالك أصل حق استخدام )ايضاح 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,034,545) (2,758,227)  (4,171,149) (7,216,708) 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 منحة حكومية          5
 

الكويت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة الوباء. ، اتخذت حكومة دولة  19-في محاولة للتخفيف من تأثير وباء كوفيد

ا من بير المساعدة الحكومية المقدمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لموتشمل هذه التدا دة تصل إلى ستة أشهر اعتبار 

 .2020أبريل 
 

وفق ا لمعيار المحاسبة دينار كويتي والذي تم المحاسبة عنه  11,625 بمبلغعلى دعم مالي  المجموعةخالل الفترة، حصلت 

تسجيله في األرباح أو الخسائر كـ "إيرادات تم  ، وات الحكومية"كومية وإفصاحات المساعد"المحاسبة عن المنح الح  20الدولي  

 أخرى". 
 

  خسارة( ربحية السهم ) 6
 

الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على   خسارة( ربح)السهم األساسية بقسمة  ربحية )خسارة(يتم احتساب مبالغ 

السهم المخففة بقسمة )خسارة( ربح الفترة  )خسارة(مة خالل الفترة. وتحتسب ربحية المتوسط المرجح لعدد األسهم القائ

ادية القائمة خالل الفترة زائدا  المتوسط المرجح الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم الع

دية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. وحيث إنه ليس لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العا

 ابقة. هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متط
 

 

 المنتهية فيالثالثة أشهر 
  سبتمبر 30

 التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 2020 2019  2020 2019 
      

شركة )خسارة( ربح الفترة الخاص بمساهمي ال

 1,306,127 (13,912,203) األم )دينار كويتي(

 

(19,772,078) 4,334 

 ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

األسهم العادية القائمة خالل  المتوسط المرجح لعدد 

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

 

322,000,000 322,000,000 

 ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

ة السهم األساسية والمخففة )خسارة( ربحي

 فلس  4 فلس  (43) )فلس(

 

 فلس  0.01 فلس  (61)

 ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
 

لم يتم اجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية وتاريخ التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية 

 قد يتطلب إعادة ادراج ربحية السهم.  المرحلية المكثفة المجمعة مما
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 ات استثماريةوعقار استخدامأصل حق   7
 

 ستخداماالأصل حق أ. 
 

مشغل   من قبل  يقع في المملكة العربية السعودية ويعمل كفندقمستأجر  "برج القبلة" وهو عقار  يتمثل أصل حق االستخدام في  

   . 2030فبراير  28إلى  2029أكتوبر  1 أشهر اعتبارا من 5، و"برج زمزم" لفترة عالمي فنادق
 

 :  والحركات خالل الفترة ةاالستخدام المسجل يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية ألصل حق 
 

 

   سبتمبر 30
2020 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 66,375,239 66,375,239 53,849,054 في بداية الفترة/ السنة 

     - (9,371,749)     - تحويل إلى عقارات استثمارية

     - 1,772,540     - تحويل من عقد تأجير تشغيلي مدفوع مقدما  

     - (246,740) (1,707,463) انخفاض قيمة أصل حق استخدام 

     - (1,449,542)     - خصم مستلم عن مدفوعات عقود تأجير مستقبلية

 (2,168,414) (3,309,184) (2,126,807) (4استهالك أصل حق االستخدام )إيضاح 

 73,833 124,188 46,877 )نفقات رأسمالية(  إضافات

 80,324 (45,698) 547,826 فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ────────── ────────── ────────── 

 64,360,982 53,849,054 50,609,487 في نهاية الفترة/ السنة
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 . انخفاض قيمة الموجودات  36لمتطلبات انخفاض القيمة الواردة في معيار المحاسبة الدولي  حق االستخدام  تخضع موجودات  
 

تم إجراء  لموجودات حق االستخدام بالمملكة العربية السعودية. 2019أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة في ديسمبر 

والخبرة الحديثة في مواقع وفئات العقارات الالزمة المعترف بها المؤهالت المهنية التقييم من قبل خبير مستقل معتمد يتسم ب

من خالل التدفقات  . تم تحديد المبلغ الممكن استرداده للموجودات بناءا على احتساب القيمة أثناء االستخدام تقييمها التي يتم

 عة. النقدية المتوق
 

، والتدابير ذات الصلة التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء 19-جائحة كوفيدل، ونتيجة 2باإليضاح وفقا  للتفاصيل المبينة 

ما  2020أبريل  1بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من الخاصة بها الفيروس، فقد أوقفت المجموعة مؤقتا  عمليات الفنادق 

ضاع المالية للمجموعة، وزيادة عدم التيقن حول الوضع االقتصادي. وقد استدعى ذلك إجراء ي األو أدى إلى تدهور جوهري ف

،  ااختبارات انخفاض القيمة لبعض الموجودات غير المالية مثل أصل حق االستخدام واالستثمار في الشركات الزميلة. وبهذ

 ختلف وحدات إنتاج النقد. يمة لمفقد قامت المجموعة بتعيين خبير تقييم إلجراء تقييم انخفاض الق
 

 ستثمارية االعقارات الب. 

 
   سبتمبر 30

2020 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 15,621,744 15,621,744 22,588,450 في بداية الفترة/ السنة 

      -   9,371,749      -   تحويل من موجودات حق االستخدام 

 (1,151,421) (2,403,468) (5,463,247) صافي الخسائر من إعادة قياس القيمة العادلة 

 14,854 (1,575) 59,397 فروق تحويل عمالت أجنبية
 ────────── ────────── ────────── 

 14,485,177 22,588,450 17,184,600 في نهاية الفترة/ السنة
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

من قبل   تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةاالستثمارية بشكل مستقل في  تحديد القيمة العادلة للعقارات    تم (أ

بواسطة طريقة  . تم تحديد القيمة العادلة مقيمين مستقلين معتمدين متخصصين في تقييم مثل هذا النوع من العقارات

 .باستخدام مدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة وفقا  للمبين أدناه خصومةالتدفقات النقدية الم
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 أصل حق استخدام وعقارات استثمارية )تتمة(  7
 

 العقارات االستثمارية )تتمة(ب. 

دينار  8,967,670: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 8,572,037تم رهن العقارات االستثمارية ذات قيمة دفترية بمبلغ 

 (. 11دينار كويتي( مقابل دائني التمويل اإلسالمي )إيضاح  9,231,425: 2019 سبتمبر 30يتي وكو
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية 
  سبتمبر  30في 

 التسعة أشهر المنتهية 
 سبتمبر 30في 

 2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 (1,151,421) (5,463,247)  (388,339) (3,813,810) من إعادة قياس القيمة العادلة صافي الخسائر 

 1,494,076 1,495,503   503,906 487,565 إيرادات تأجير ناتجة من العقارات االستثمارية 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

العقارات صافي )الخسائر( اإليرادات الناتجة من 

 342,655 (3,967,744)  115,567 (3,326,245) االستثمارية
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

التزامات تعاقدية لشراء أو إنشاء  لديها ليس لدى المجموعة أي قيود على إمكانية استرداد عقاراتها االستثمارية، كما ال توجد 

 ات عليها. أو إدخال تحسين تهاأو صيان هاأو تطوير عقارات استثمارية أو إلصالح
 

 الستثمارية للمجموعة: يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للعقارات ا
 

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام

 
 المجموع 

المدخالت 
 الجوهرية 

 غير الملحوظة 
 (3)المستوى 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

  2020سبتمبر  30
  

 عقارات استثمارية 
  

 8,572,037 8,572,037 لة الكويت دو -

 8,612,563 8,612,563 المملكة العربية السعودية -

 
─────── ─────── 

 
17,184,600 17,184,600 

 
═══════ ═══════ 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31
  

 عقارات استثمارية 
  

 8,967,670 8,967,670 دولة الكويت  -

 13,620,780 13,620,780 المملكة العربية السعودية -

 
─────── ─────── 

 
22,588,450 22,588,450 

 
═══════ ═══════ 

  2019سبتمبر  30
  

 عقارات استثمارية 
  

 9,231,425 9,231,425 دولة الكويت  -

 5,253,752 5,253,752 المملكة العربية السعودية -

 
─────── ─────── 

 
14,485,177 14,485,177 

 
═══════ ═══════ 
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 استثمارية )تتمة(أصل حق استخدام وعقارات   7
 

 ب. العقارات االستثمارية )تتمة(
 

 وصف آليات التقييم المستخدمة واالفتراضات الرئيسية المطبقة الحتساب القيمة أثناء االستخدام وقياسات القيمة العادلة: 
 

 أسلوب التقييم نوع العقار 
المدخالت الجوهرية غير 

نطاقال  الملحوظة  

   

 سبتمبر   30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

    اصل حق االستخدام  .أ

المملكة العربية السعودية   –برج القبلة      

 الفندق 
التدفقات النقدية 

 المخصومة

  متوسط سعر الغرف المقدر

 562  -  450 528  -  322 بالريال السعودي

 معدل النمو طويل األجل 

 %4.90 - %2.00 %90 - %3.00 لإليرادات لكل غرفة*

  76 - %74 % 76 - %41 معدل اإلشغال % 

  9.50 %10 معدل الخصم% 

   2.00 %2.00 معدل التضخم% 

   59 - %57 %57 - %47 مجمل الربح التشغيلي% 

     

     ب. العقارات االستثمارية 

 أرض بدولة الكويت 
طريقة المقارنة 

 السعر لكل متر مربع  بالسوق

 يتيدينار كو3,250 

 دينار كويتي 3,460  

 دينار كويتي 3,400 

 دينار كويتي 3,600

    

  ستة طوابق في برج

الصفوة، المملكة العربية 

 السعودية
التدفقات النقدية  

 المخصومة 

تم تحديد القيمة العادلة استنادا  إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة 

% 15بنسبة خصم  بواسطة التدفقات النقدية الثابتة تعاقديا  ومعدل

(2019 :15%) 

  مجمع تجاري، المملكة

 العربية السعودية
التدفقات النقدية  

 المخصومة 

   معدل اإليجار السنوي

المقدر بالريال السعودي  

 5,278 - 1,000 2,773 - 857 لكل متر مربع

    95 - %50 %95 - %3 معدل اإلشغال% 

    9.50 %10 معدل الخصم% 
 

 . معدل اإليرادات = اإليرادات مقابل كل غرفة متاحة النمو طويل األجل في * 
 

المقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة للعقار استناد ا إلى المعامالت المماثلة. يستند أسلوب المقارنة بالسوق  لطريقةوفقا  

عن تكلفة العقار البديل المماثل. إن   إلى مبدأ االستبدال الذي بموجبه ال يقوم المشتري المحتمل بدفع أي مبلغ للعقار بما يزيد

 وحدة المقارنة المطبقة من قبل المجموعة هي السعر لكل متر مربع.
 

مزايا ومطلوبات الملكية على بالتدفقات النقدية المخصومة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام افتراضات تتعلق طريقة وفقا ل

إن وجدت. وتتضمن هذه الطريقة توقع مجموعة من التدفقات  -مة النهائية بما في ذلك سعر البيع أو القي األصلمدى عمر 

عة من التدفقات النقدية المتوقعة، يتم تطبيق معدل خصم مستقى من السوق النقدية لملكية أحد العقارات. وعلى هذه المجمو

 بصورة منفصلة ويختلف عن معدل الخصم.  البيع    عائدلتحديد القيمة الحالية لإليرادات المرتبطة باألصل. وعادة ما يتم تحديد  
 

والصادرة من خالل أحداث مثل المراجعات التقييمية   ويتم تحديد فترة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات النقدية الواردة

ما يتم تحديد الفترة لإليجارات أو تجديد عقد التأجير أو أعمال إعادة التأجير أو إعادة التطوير أو التجديد ذات الصلة. عادة 

ة على أنها إجمالي اإليرادات المناسبة بناء على أداء السوق الذي يميز فئة العقار. ويتم عادة تقدير التدفقات النقدية الدوري

ناقصا الشغور والمصروفات غير المستردة وخسائر التحصيل وحوافز التأجير وتكلفة الصيانة وتكاليف الوكالة والعموالت 

مصروفات التشغيل واإلدارة. وبناء عليه، يتم خصم مجموعة من صافي إيرادات التشغيل وتقدير القيمة النهائية وغيرها من 

 إن وجدت.  –ي نهاية فترة التوقع المتوقعة ف

  



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

 المجمعة )غير مدققة( المرحلية المكثفة  إيضاحات حول المعلومات المالية

  2020 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

15 

 

 أصل حق استخدام وعقارات استثمارية )تتمة(  7
 

 ب. العقارات االستثمارية )تتمة(
 

  الحساسية للتغيرات في االفتراضات 
 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومةلعقارات التي تم تقييمها باستخدام ا
أسعار الغرف المقدرة ومعدل النمو طويل األجل لإليرادات للغرف المتاحة    متوسط  في  المحتمل بصورة معقولةإن االنخفاض  

قيمة  إضافي في ى انخفاض إلستؤدي ومعدل اإلشغال ومجمل ربح التشغيل والزيادة في الربح والزيادة في معدل التضخم 
  .العقار المستأجر

 

 ارية المقدرة يكون مصحوبا بما يلي: بشكل عام، فإن التغير في االفتراض الذي تم وضعه للقيمة اإليج
 

  وعائد البيع( معدل الشغور طويل األجلتغير اتجاهي مماثل في( 
  نمو اإليجار السنوي ومعدل الخصمتغير مقابل في معدل   
 

 لتي تم تقييمها باستخدام طريقة المقارنة بالسوق العقارات ا
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات باستخدام طريقة المقارنة بالسوق. إن الزيادة )النقص( في السعر المقدر للمتر المربع فقط 

 سوف يؤدي الى زيادة )نقص( جوهري في القيمة العادلة على أساس موازي. 
 

 التقييم وعدم التأكد منظروف السوق 
إن العقارات االستثمارية وموجودات حق االستخدام للمجموعة المسجلة في بنود منفصلة، والمدرجة ضمن االستثمار في 

من قبل خبير تقييم مستقل وهو شركة   2020سبتمبر    30شركات زميلة )يشار إليها معا  باسم "العقارات"( تم إعادة تقييمها في  
( وتقييم المعهد الملكي " )الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينتقييمرات وفقا لقواعد "ييم العقال السعودية لتقاجونز النج الس

)"المعايير"( وطبقا  إلرشادات معايير التقييم  2020المعايير العالمية التي تسري اعتبارا من يناير  –للمساحين القانونيين 
ف النظر عن تاريخ الحيازة. ويتضمن ذلك الفحص المادي لكافة  لفترة بصريتم إعادة تقييم كافة العقارات في نهاية االدولية. 

، يتم تقييم كافة العقارات على أساس أعلى  13العقارات مرة واحدة سنويا  على األقل. وطبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 وأفضل استخدام.  

 

جوهرية على نشاط السوق ما أدى الى عدم   بصورة 19-، فقد أثر تفشي فيروس كوفيد2020سبتمبر  30لغرض التقييم في 
التيقن المتعلق بتقييم العقارات. وبالتالي، فقد أدرج خبراء التقييم بند يتعلق بعدم التيقن المادي حول تقييم العقارات ضمن تقرير 

 التقييم الصادر من جانبهم، والذي يتضمن ما يلي: 
 

ية االعتماد بشكل كبير على األدلة السوقية السابقة ألغراض المقارنة بحيث يمكننا تقديم "كما في تاريخ التقييم، نعتقد عدم إمكان
، فإننا نواجه مجموعة من الظروف غير المسبوقة 19-آراء موثوق فيها. في الواقع، وفي إطار الوضع الحالي لتفشي كوفيد

تنادا  إلى "عدم التأكد المادي من التقييم" استنادا  لكل من عليها. ولهذا، فقد قمنا بوضع تقييمنا اسإلصدار أحكام التقييم بناءا 
من كتاب المؤسسة الملكية للمساحين  VPGA 10وتطبيقات إرشادات ممارس التقييم  VPS 3التقييم الفني ومعايير األداء 

لى من الحرص عن  ا يرتبط بمستوى أقل من التأكد ومستوى أع. وبالتالي، فإن تقييمنRICS Red Book Globalالقانونيين 
على سوق العقارات، فإننا  19-المعدالت الطبيعية المعتادة. وفي ضوء عدم إمكانية التعرف على التأثير المستقبلي لكوفيد

  نوصي باالستمرار في مراجعة تقييم هذه العقارات على أساس متكرر.
 

مالئمة االفتراضات التي تم تطبيقها. ويتم عقد تفصيلية لتقييم كل عقار لغرض التحقق من أجرت اللجنة التنفيذية مراجعة 
يتم إجراء   اللتأكد من مراعاة كافة المعلومات المتاحة ذات الصلة، كم مراجعة واختبار التقييماتلاجتماعات مع خبراء التقييم 

فاض اإليجارات ص، فقد تم مناقشة التأثير على تقييم انخمراجعة تفصيلية للتحقق من معقولية التقييمات. على وجه الخصو
 ووافقت اللجنة على النتائج التي توصل إليها خبراء التقييم. . 19-نتيجة تفشي كوفيد

 

 استثمار في شركات زميلة 8
 

لدى المجموعة أيضا حصص في عدد من الشركات الزميلة العاملة في المملكة العربية السعودية ويتم المحاسبة عنها باستخدام 
 طريقة حقوق الملكية. 

 

والتدابير ذات الصلة التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء  19-، ونظراُ لجائحة كوفيد2قا  للمبين في اإليضاح رقم وف
نظرا  لتدهور  2020أبريل  1اعتبارا من عملياتها مؤقتا  الشركات الزميلة في المملكة العربية السعودية  أوقفت الفيروس، فقد

ذلك إلى إجراء اختبارات   استدعى. وبالتالي، فقد  وزيادة عدم التيقن حول الوضع االقتصادياألوضاع المالية للشركات الزميلة  
 حق االستخدام. انخفاض القيمة لبعض الموجودات غير المالية مثل موجودات 

 

دينار كويتي، وترجع بصورة  8,328,671خالل الفترة، سجلت المجموعة حصة في الخسائر من الشركات الزميلة بمبلغ 
يسية لخسائر انخفاض القيمة لمختلف وحدات انتاج النقد. رئ



 

 وشركاتها التابعة ش.م.ك.ع.منشآت للمشاريع العقارية شركة 
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 طراف ذات عالقة إفصاحات األ 9
 

وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون  وأعضاء مجلس اإلدارةوالشركات الزميلة  للشركة األم الكبرى والشركة األم الكبرى مثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسييني

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

 أطراف ذات عالقة:   لدىرصدة القائمة يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت واأل
  

 
المساهم الرئيسي 

لشركة األم ل
 الكبرى

 شركات
 زميلة

 أطراف أخرى 
 ذات عالقة

 أشهر المنتهية في التسعة
 سبتمبر 30

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي :بيان األرباح أو الخسائر
      

 470,556 194,796 194,796     -     -  إدارة أتعابإيرادات 

 6,058 461     -     - 461 رادات تمويل إي

 (2,037,779) (1,786,884)     -     - (1,786,884) تكاليف تمويل

 (151,026) (44,204) (44,204)      -     - مصروفات أتعاب إدارة 
 

 

المساهم الرئيسي 
 للشركة األم 

 الشركة األم الكبرى
المساهمون 
 الرئيسيون

 شركات ال
 زميلةال

 خرى األراف طاأل
 ذات عالقة

   سبتمبر 30
2020 

 (ة)مدقق
 ديسمبر  31

2019 
  سبتمبر 30
 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

         بيان المركز المالي:

ألرباح أو أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل ا

 3,499,194  3,647,906 1,600,759 1,600,759     -     -     -     - الخسائر  

أصل مالي مدرج بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 818,033  833,964 671,409 527,497     - 143,912     -     - الشاملة األخرى   

 5,956,760  4,036,327 2,573,506     -     -     -     - 2,573,506 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 4,861,429  2,830,720 1,651,787 1,649,719     - 1,034 1,034     - مدينون ومدفوعات مقدما  

 1,057,870  1,402,476 2,681,018 3,128 2,619,706 58,184     -     - دائنون ومصروفات مستحقة 

 45,234,000  43,056,267 43,054,009     -     -     -     - 43,054,009 دائنو تمويل إسالمي
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 إفصاحات األطراف ذات عالقة )تتمة( 9
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا

ومسئولية تخطيط وتوجيه  صالحيةلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ممن لديهم جيتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء م

   ومراقبة أنشطة المجموعة.
 

 فيما يلي مجمل قيمة المعامالت واالرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا:  
 

 

 الرصيد القائم كما في 
 سبتمبر 30 

 

 للفترة قيمة المعامالت 
  سبتمبر 30المنتهية في 

 
2020 2019 

 

2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 

 دينار كويتي دينار كويتي
      

 382,179 343,415  115,155 122,562 يا قصيرة األجلومزارواتب 

 47,815 28,431  385,881 342,660 مكافأة نهاية الخدمة  
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 465,222 501,036  371,846 429,994 

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

أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ للعضو المستقل من  مكافأة  بدفع    2020مايو    7نعقد بتاريخ  مجلس اإلدارة في اجتماعه الم  أوصى

. وتم اعتماد هذه المكافأة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 2019ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  10,000

 . 2020 يويون 25العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

 رأس المال  10

 

  سبتمبر   30
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
ديسمبر   31  

2019 

 دينار كويتي

  سبتمبر   30
2019 

 دينار كويتي

 322,000,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 

: 2019سبتمبر  30سهم و 322,000,000: 2019ديسمبر  31سهم )

 32,200,000 32,200,000 322,000,000 .فلس للسهم مدفوعة نقدا 100سهم( بقيمة  322,000,000
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  سالميإتمويل دائنو  11

 

  سبتمبر   30
2020 

 دينار كويتي

 )مدققة(
ديسمبر   31  

2019 

 دينار كويتي

  سبتمبر   30
2019 

 دينار كويتي

    متداولة

 5,405,407 5,433,508 5,124,719 دائنو مرابحة 

 2,180,000 2,409,934 2,409,934 دائنو تورق

      -   (25,834)      -   ناقصا : تكاليف تمويل مؤجلة مستحقة

 
─────── ─────── ─────── 

 
7,534,653 7,817,608 7,585,407 

 
─────── ─────── ─────── 

    متداولةغير 

 43,054,000 40,644,066 40,644,075 دائنو تورق

 
─────── ─────── ─────── 

 
48,178,728 48,461,674 50,639,407 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 :2019  سبتمبر  30و  %5.75:  2019ديسمبر    31% )5.5التمويل اإلسالمي متوسط تكلفة تمويل بنسبة  دائني  أرصدة    تحمل

 سنويا وهي مدرجة بالدينار الكويتي.( 6%
 

 43بقيمة دفترية بمبلغ تسهيل التورق ورية للمجموعة. العقارات االستثما بعض بضمان مكفولةإن أرصدة دائني المرابحة 

مكفول بضمان بعض العقارات االستثمارية للمجموعة واالستثمار في شركة زميلة وشركات تابعة، وما مليون دينار كويتي 

. المجمعة لمكثفةالمعلومات المالية المرحلية اإلجراءات القانونية ذات الصلة قيد التنفيذ كما في تاريخ اعتماد هذه زالت ا

 سنوات.  8يستحق هذا التسهيل السداد على شرائح خالل 
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 دائنو تمويل إسالمي )تتمة( 11
 

بدأت المجموعة حاليا  في عقد مناقشات مع جهة اإلقراض إلعادة هيكلة شروط سداد الدين. إال أن اإلدارة لم تحصل على  

 لتصريح بإصدار هذه المعلومات المالية. موافقة رسمية من جهة اإلقراض على ذلك كما في تاريخ ا
 

 التزامات ومطلوبات محتملة 12
 

، قام مقاول أحد عقارات المجموعة في المملكة العربية السعودية برفع دعوى  2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

دينار كويتي( للتأخير في تنفيذ  مليون 41مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  501للمطالبة بتعويض من الشركة األم بمبلغ 

مليون  627المتعلقة بالمشروع. قامت الشركة األم برفع مطالبة مضادة بمبلغ  مشروع معين والتكاليف األخرى ذات الصلة

مليون دينار كويتي( ضد نفس المقاول للتأخير في تسليم المشروع والخسائر التشغيلية الناتجة    51لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  

تاريخ التصريح بإصدار   كما فيالدعوى جارية  التأخير. تم إحالة النزاع إلى لجنة التحكيم السعودية وما زالت إجراءات عن

هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. على الرغم من ذلك، ونظرا للتباين الجوهري في التقارير الفنية المقدمة من 

  مؤيدا    2020فبراير    2في    النهائي  لتحكيم السعودية بتعيين خبير فني متخصص أصدر تقريرهطرفي النزاع، فقد قامت لجنة ا

 حد كبير.  إلى األملموقف الشركة 
 

يصدر الحكم في الدعوى لصالح   أن -وليس من المرجح  -المجموعة استشارة مستشارها القانوني بأنه من المحتمل  تلقت

 ة. لقاء أي التزام في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعالمجموعة. وعليه، لم يتم احتساب مخصص 
 

 القيمة العادلة  قياس  13
 

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لنقل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في 

 تاريخ القياس. 
 

 لة الجدول الهرمي لقياس القيمة العاد
ضمن الجدول الهرمي للقيمة  أو اإلفصاح عنها  التي يتم تسجيل قيمتها العادلة  الموجودات المالية وغير المالية  تصنيف كافة    يتم

 كما هو موضح أدناه استناد ا إلى مدخالت أدنى المستويات التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: ، العادلة
 

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

  الجدول الهرمي التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلةأقل مستوى من مدخالت فيها أساليب تقييم تكون  - 2المستوى 

 ، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرةملحوظة المعروضة
 

 الجدول الهرمي التي تعتبر جوهرية بالنسبة لقياس القيمة خالت أقل مستوى من مدفيها أساليب تقييم تكون  - 3 المستوى

 ملحوظةالعادلة غير 
 

 هناك وفق ا للقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت يتم تسجيلهاالتي للموجودات والمطلوبات بالنسبة 

مدخالت أقل مستوى من اليم التصنيف )استناد ا إلى  تحويالت قد حدثت بين المستويات في الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقي

 مالية. معلوماتالتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 
 

المدخالت المستخدمة من قبل المجموعة لقياس القيمة لم يتم إجراء أي تغييرات على عمليات التقييم أو آليات التقييم وأنواع 

 رة. العادلة خالل الفت
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 القيمة العادلة )تتمة(قياس  13
 

 األدوات المالية  13.1

يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف تلك التي تقارب قيمتها 

 الدفترية قيمتها العادلة بصورة معقولة. 
 

  قياس القيمة العادلة باستخدام  

 

 أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 
 (1)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 المجموع (3)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      2020سبتمبر    30كما في 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 2,550,133 2,550,133     -     - او الخسائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 671,409 527,497     - 143,912 اإليرادات الشاملة األخرى 

     

     )مدققة(   2019ديسمبر    31كما في  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 4,749,684 4,749,684     -     - او الخسائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 833,964 648,100     - 185,864 اإليرادات الشاملة األخرى 

     

      2019سبتمبر    30كما في  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 4,622,979 4,622,979     -     - او الخسائر 

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات 

 818,033 648,100     - 169,933 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة، كما لم يتم  2والمستوى  1خالل الفترة، لم يتم إجراء أي تحويالت بين المستوى 

 العادلة.  لقياس القيمة  3إجراء أي تحويالت من او إلى المستوى 
 

  3مطابقة القيمة العادلة للبنود ضمن المستوى 

من الجدول الهرمي لقياس  3يعرض الجدول التالي مطابقة كافة التحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى 

 القيمة العادلة في بداية ونهاية فترة المعلومات المالية: 
 

 األسهم غير المسعرة  

  2020سبتمبر  30

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 األرباح او الخسائر 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

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

     - (120,603) ى  إعادة القياس المسجل ضمن اإليرادات الشاملة األخر

 (1,990,247)     - إعادة القياس المسجل ضمن األرباح او الخسائر 

 (209,304)     - المشتريات/ المبيعات/ االسترداد )بالصافي(

 ─────── ─────── 

 2,550,133 527,497  2020سبتمبر  30كما في 

 ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة )تتمة(قياس  13
 

 األدوات المالية )تتمة(  13.1
 

 )تتمة( 3مطابقة القيمة العادلة للبنود ضمن المستوى 
 

 األسهم غير المسعرة  

 2019ديسمبر  31

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 األرباح او الخسائر 

 دينار كويتي كويتيدينار  

   

 )معاد إدراجه نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  2019يناير  1كما في 

 4,953,030 648,100  ( 9المالية   

 122,911     - إعادة القياس المسجل ضمن األرباح او الخسائر  

 (326,257)     - المشتريات/ المبيعات/ االسترداد )بالصافي(

 ─────── ─────── 

 4,749,684 648,100 2019ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

 األسهم غير المسعرة  

  2019سبتمبر  30

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى 

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
 األرباح او الخسائر 

 ار كويتيدين دينار كويتي 

   

 4,953,030 648,100 2019يناير  1كما في 

 (25,801)     - إعادة القياس المسجل ضمن األرباح او الخسائر  

 (304,250)     - المشتريات/ المبيعات/ االسترداد )بالصافي(

 ─────── ─────── 

 4,622,979 648,100 2019سبتمبر  30كما في 

 ═══════ ═══════ 
 

اإلدارة إلى أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة انتهت 

حيث أن أغلب هذه الموجودات والمطلوبات ذات فترة استحقاق قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها فورا بناءا على الحركة في  

 معدالت الربح السوقية. 
 

، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام آليات تقييم مناسبة، تعتمد على مدخالت 3ات المالية المصنفة ضمن المستوى  لألدو  بالنسبة

%. وبناءا على هذا التحليل، 5متنوعة. وقد أجرت المجموعة تحليل الحساسية من خالل التباين بين عوامل المدخالت بنسبة 

 لية المرحلية المكثفة المجمعة. ت المافال يوجد أي تأثير مادي على المعلوما
 

 الموجودات غير المالية  13.2

تتمثل الموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة في العقارات االستثمارية. يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

ملحوظة المستخدمة في تقدير القيمة العادلة.  غير المن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة نظرا  للمدخالت    3ضمت المستوى  

وقد تم عرض وصف آلليات التقييم المطبقة والمعلومات الكمية المتعلقة بالمدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في  

 . 7قياس القيمة العادلة والحساسية للتغيرات في االفتراضات ضمن اإليضاح رقم 
 

 القطاعاتمعلومات  14
 

الكويت والمملكة العربية السعودية بصورة  دولة وهو ،تنظم المجموعة عملياتها حسب اإلقليم الجغرافيدارة، ألغراض اإل

 رئيسية. 
 

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

بصورة رئيسية باألنشطة العقارية وبالتالي لم يتم عرض أية معلومات  -الزميلة  ك شركاتهابما في ذل -تضطلع المجموعة 

 عن قطاعات األعمال.  
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 معلومات القطاعات )تتمة( 14
 

 
 )غير مدققة( 2020سبتمبر  30

 

 

 الكويتدولة 

المملكة العربية 
 اإلجمالي السعودية

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 الخسائر  بيان األرباح او
   

 4,092,845 3,889,792 203,053 اإليرادات 
 

════════ ════════ ════════ 

 (23,446,699) (21,361,688) (2,085,011) نتائج القطاع

 

════════ ════════ ════════ 

    معلومات أخرى

 (2,240,145) (2,126,807) (113,338) استهالك وإطفاء 
 

════════ ════════ ════════ 

 (1,804,494) (1,804,494)     - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 

════════ ════════ ════════ 

 (1,987,869) (1,987,869)     - انخفاض قيمة أصل حق االستخدام 
 

════════ ════════ ════════ 
    

  الماليبيان المركز 
   

 109,075,168 93,381,602 15,693,566 إجمالي الموجودات
 

════════ ════════ ════════ 

 88,352,645 60,759,758 27,592,887 إجمالي المطلوبات
 

════════ ════════ ════════ 
 

 
 )مدققة(  2019ديسمبر  31

 

 

 الكويتدولة 

المملكة العربية 
 اإلجمالي السعودية

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

  ربيان األرباح أو الخسائ
   

 15,576,302 14,955,120 621,182 اإليرادات 
 

════════ ════════ ════════ 

 (1,527,853) (53,321) (1,474,532) نتائج القطاع
 

════════ ════════ ════════ 

    معلومات أخرى

 (3,395,719) (3,309,184) (86,535) استهالك وإطفاء 
 

════════ ════════ ════════ 

 (492,176) (360,808) (131,368) سائر االئتمان المتوقعةمخصص خ
 

════════ ════════ ════════ 

 (246,740) (246,740)     -  انخفاض القيمة
 

════════ ════════ ════════ 
    

  المركز الماليبيان 
   

 129,773,877 112,023,078 17,750,799 إجمالي الموجودات
 

════════ ════════ ════════ 

 85,426,111 63,804,399 21,621,712 إجمالي المطلوبات

 
════════ ════════ ════════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 14
 )غير مدققة(  2019سبتمبر  30 

 

 

 الكويتدولة 

المملكة العربية 
 اإلجمالي السعودية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     الخسائربيان األرباح أو 

 12,293,456 11,770,105 523,351 اإليرادات 
 ════════ ════════ ════════ 

 167,132 (1,817,627) 1,984,759 نتائج القطاع
 ════════ ════════ ════════ 

    معلومات أخرى 

 (2,231,501) (2,168,414) (63,087) استهالك وإطفاء 
 ════════ ════════ ════════ 

 (112,926) (112,926)  -     صص خسائر االئتمان المتوقعة مخ
 ════════ ════════ ════════ 
    

     بيان المركز المالي

 139,078,352 123,422,972 15,655,380 إجمالي الموجودات
 ════════ ════════ ════════ 

 94,515,256 63,932,881 30,582,375 إجمالي المطلوبات

 ════════ ════════ ════════ 

 




