
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 وشركاتها التابعة 
  

 البيانات المالية المجمعة 

 2022ديسمبر  31



 

 

 الحسابات المستقل    بتقرير مراق
 المساهمينإلى حضرات السادة 

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

 حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ير  تقر
 

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

في   المجمع كما  المالي  المركز  بيان  تتكون من  الخسائروبيانات    2022ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي  أو  والدخل    األرباح 

المجمعة النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  بذلك   الشامل  المنتهية  المالية للسنة  البيانات  واإليضاحات حول  التاريخ 

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 
 

ع بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن  رأينا،  المجمع في  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  ادلة، 

في  للم كما  ا   2022ديسمبر    31جموعة  المالي  أدائها  وفقاً وعن  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمعة  النقدية  وتدفقاتها  لمجمع 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
ية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في التدقيق الدول  وفقاً لمعايير  بأعمال التدقيق لقد قمنا  

المجمعة""مسؤوليات مقسم   المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات عن  المجموعة  .  راقب  لميثاقونحن مستقلون عن  األخالقيات    وفًقا 
المهنيينالدولي  المهنية   عن   للمحاسبين  ا   الصادر  لمعالمجلس  للمحاسبينلدولي  المهنية  األخالقيات  ذلك   ايير  في  )بما  المهنيين 

وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة  )"الميثاق"(.  معايير االستقاللية الدولية(  

 بداء رأي التدقيق. التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إ
 

 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية  
أن المجموعة تعرضت بصورة جوهرية لمخاطر الدين    يبينحول البيانات المالية المجمعة الذي    2نلفت االنتباه الى االيضاح رقم  

بمبلغ   المتداولة  موجوداتها  المتداولة  مطلوباتها  كوي   23,931,951وتجاوزت  كويتي  29,011,831:  2021)تي  دينار  .  (دينار 

للمجموعة المتراكمة  الخسائر  المجمعة    وبلغت  المالية  البيانات  تاريخ  )  18,863,805في  كويتي    20,069,832:  2021دينار 

رة  حول قد، تشير هذه االحداث أو الظروف إلى وجود عدم تأكد مادي قد يثير شكاً كبيراً  2دينار كويتي(. وفقا للمبين في االيضاح  

 نا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر. أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. إن رأي متابعةالمجموعة على 

 

 أمور التدقيق الرئيسية
المالية المجمعة   للبيانات  التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا  للسنة  إن أمور 

بداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه  ألمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإم عرض هذه اتية. والحال

 األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
 

، بما في  "المالية المجمعةتدقيق البيانات  عن    الحسابات  مسؤوليات مراقب"في قسم  نا  ريرفي تق  مسئوليات المبينةاللقد قمنا بالوفاء ب

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر  

إ المجمعة.  المالية  البيانات  في  المادية  نتائاألخطاء  اإلجران  ذلك  في  بما  بها،  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  إجراءات  تم  ج  التي  ءات 

 األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة. تنفيذها لمعالجة
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 تمة(العقارية ش.م.ك.ع. )تشاريع شركة منشآت للم
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 اختبار انخفاض قيمة أصل حق االستخدام (أ

يرادات  إكفندق يعمل على توليد    تشغيلهيتم    2022ديسمبر    31المحتفظ به من قبل المجموعة كما في    أصل حق االستخدامإن  

 ،يدرج أصل حق االستخدام بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمةيات الفندق.  من عمل

االيضاح   في  المبينة  المحاسبية  السياسات  في  وقياسها  االستخدام  بموجودات حق  االعتراف  اإلفصاح عن  يتم    3إن وجدت. 

ة لتحديد المبلغ الممكن استرداده ألصل حق االستخدام بناًء على انخفاض القيم  راختباإجراء    حول البيانات المالية المجمعة. تم

عتمد  التي تنموذج التدفقات النقدية المخصومة  استناداً إلى طريقة    أثناء االستخدامالقيمة    تم تحديد  حساب القيمة اثناء االستخدام.

، ومعدل  اإلشغال، ومعدل  لكل غرفة متاحة يرادات  اإلو  ،غرفةسعر ال  على التقديرات واالفتراضات مثل متوسطحد كبير  إلى  

 الخصم.  
 

عرض   االستخدام تم  حق  االستخدام ألصل  أثناء  القيمة  لتقدير  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  الجوهرية  واالفتراضات  الطرق 

اض  اختبار انخف  ةعملي  وتعقيد  أصل حق االستخدامهمية  أحول البيانات المالية المجمعة. وفي ضوء    10ضمن االيضاح رقم  

ب المتعلقة  اإلفصاحات  وأهمية  في  قيمته  المستخدمة  االستخداماالفتراضات  أثناء  القيمة  فإننا  تقدير  اختبار ،  عملية  اعتبرنا 

 أمور التدقيق الرئيسية.  انخفاض قيمة أصل حق االستخدام من
 

إجراءات  من  بهاتدقيق  ال  كجزء  قمنا  قمنا  التي  بي،  دقة  البتقييم  مراعاتها لاعقار  انات  تم  و  تي  المجموعة  قبل  تم  من  التي 

القيمةكمدخالت ألغراض  استخدامها   انخفاض  بتقييم  قمنا.  اختبار  للتحقق من    أيضاً  اإلدارة  به  قامت  الذي  الحساسية  تحليل 

سية وعوامل  يالرئ  فتراضاتاالفتراضات الرئيسية، باإلضافة إلى تقييم معقولية االفي  التغيرات المحتملة بصورة معقولة    تأثير

التأكد  عد التقديرات  م  بها.  من  خبروالمرتبطة  الداخلي  ن  والمختص  اؤناشارك  التدقيق  بالتقييم  مجموعة  من  بغرض كجزء 

 اختبار االفتراضات والتقديرات المستخدمة. المساعدة في تدقيق عملية اختبار انخفاض قيمة أصل حق االستخدام من خالل 
 

 ريةتقييم العقارات االستثما (ب

البناء ومركز العقارات االستثمارية من أرض بدولة الكويت محتفظ بها لغرض زيادة قيمتها الرأسمالية، وعقار مكتمل    نكوتت

ساس أبالمملكة العربية السعودية محتفظ به لتحقيق ايرادات تأجير. يتم قياس هذه العقارات بالقيمة العادلة على  وق مكتمل  تس

فترة الالمجمع في    األرباح أو الخسائرفي القيمة العادلة ضمن بيان    اتغيرناتجة من الت  رخسائ  رباح أو أمع تسجيل أي    فردي

خاللها تنشأ  إدار .  التي  لعقاراتها وتستعين  العادلة  القيمة  لتقدير  المهنية  المؤهالت  ذوي  من  خارجيين  بمقيمين  المجموعة  ة 

 االستثمارية وذلك على أساس سنوي. 
 

التدفقات النقدية المخصومة،  باستخدام طريقة بالمملكة العربية السعودية    ينالواقعومركز التسوق  قار  علة للالقيمة العاد تم تحديد  

العادلة   القيمة  الكويت  في حين تم تحديد  الواقع بدولة  إلى األدلةللعقار  التي تستند  بالسوق  المقارنة  السوقية    باستخدام طريقة 

وفوب المعدلة  المقارنة  االسعار  بوامعللقا  استخدام  المرتبطة  عرض  ل  تم  وحالته.  وموقعه  العقار  طبيعة  مثل  الطرق  السوق 

 10رقم  االيضاح    ضمنلعقارات االستثمارية  ل  دير القيمة العادلةلتقاالفتراضات الجوهرية المستخدمة من قبل خبراء التقييم  و

المجمعة. وفي ضوء   المالية  البيانات  للبياأحول  االستثمارية  العقارات  اهمية  المجمعةلنات  تقييمها،    مالية  عملية  وتعقيد  ككل 

ب المتعلقة  اإلفصاحات  التقييموأهمية  عملية  في  المستخدمة  فإننا  االفتراضات  أحد  اعتبرنا،  االستثمارية  العقارات  أمور   تقييم 

 التدقيق الرئيسية. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 تمة(العقارية ش.م.ك.ع. )ت شاريعشركة منشآت للم
 

 المجمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة(  تقييم العقارات االستثمارية (ب

إجراءات من  بهاتدقيق  ال  كجزء  قمنا  بتقييمالتي  قمنا  التقييم    ،  عملية  التقييموضوعية  خبراء  ونزاهة  واستقاللية  م وكفاءة 

دقة    رجيين.االخ بتقييم  قمنا  ببيانات  الكما  إلى    اتالعقارالخاصة  بتقديمها  المجموعة  قامت  المستقلين التي  التقييم  خبراء 

بتقييم  التقييم.    ألغراضوالمستخدمة كمدخالت   أيضا  الذي  وقمنا  الحساسية  للتحقق من  أجرته  تحليل  التغيرات  يأثتاإلدارة  ر 

من  يسية وعوامل عدم التأكد  باإلضافة إلى تقييم معقولية االفتراضات الرئالرئيسية،    تتراضااالف  فيالمحتملة بصورة معقولة  

   . المرتبطة بهاالتقديرات 
 

 ستثمار في شركات زميلةاختبار انخفاض قيمة اال (ج

تحدد    ،ملكيةطريقة حقوق البعد تطبيق    يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.

لتسجيل    المجموعة دليل موضوعي  وجد  إذا  بين ما  الفرق  إلى  استنادا  زميلة  في شركة  القيمة الستثمارها  انخفاض  خسائر 

 بناءً يتم تحديد القيمة الممكن استردادها للشركات الزميلة الجوهرية    المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية.

القيمة   احتسابها بصورة رئيسية من أصل حقدام والتي  خاالستثناء  أعلى  الصلة  يتم  تقييم  االستخدام ذي  تم  أصل حق  . وقد 

ويستند التقييم بصورة كبيرة إلى التقديرات واالفتراضات مثل بناًء على احتساب القيمة أثناء االستخدام    االستخدام ذي الصلة

 الخصم.  ت، ومعدالاإلشغالومعدل  ،متاحةالناتجة من كل غرفة يرادات اال، وسعر الغرفةمتوسط 
 

في   الحصة  الشركات إن  عمليات  نتائج  في  المجموعة  حصة  وتعكس  للمجموعة  بالنسبة  جوهرية  الزميلة  الشركات  نتائج 

المالية   المعلومات  إلى  بالهامة    حكام . وفي ضوء األالزميلة  لشركاتلالزميلة استنادا  الممكن استردادهالمتعلقة  القيمة  ا تحديد 

النتائجأ تثمار في شركات زميلة، وسلال في  الحصة  الدفترية  همية  الزميلة    والقيمة  الشركات  في  المجموعة  بالنسبة الستثمار 

 أمور التدقيق الرئيسية. أحدفإننا نعتبر هذا االمر  ككل،لبيانات المالية المجمعة للمجموعة ل
 

إجراءات من  بالح  كجزء  يتعلق  فيما  بها  قمنا  التي  فيالتدقيق  زميلة،    صة  شركات  مفصلة رسلنا  أفقد  نتائج  تدقيق   تعليمات 

بالمجموعة الحسابات  خاصة  للمجموعة  ل  لمراقبي  الزميلة  جوهريةلشركات  تعتبر  المجمعة.    والتي  المالية  للبيانات  بالنسبة 

البيانات  غلة ألالمادية ذات الص  خطاء مخاطر األوالهامة    التدقيقالمجموعة مجاالت  ب  التدقيق الخاصةحددت تعليمات   راض 

وكذلك متطلبات إعداد التقارير للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، ولتقييم مدى انخفاض القيمة الدفترية   لمجمعة للمجموعةالمالية ا

الصلة،   ذي  االستخدام  استردادها ألصل حق  الممكن  القيمة  إلى  تستند  التي  الزميلة  تنفيذ  للشركات  على  إتم  تدقيق  جراءات 

المج ب  موعة.مستوى  من  قمنا  بيانات  التحقق  ودقة  إلى  العقارات  المجموعة  من  المستقلين  المقدمة  والمستخدمة المقيمين 

التقييم.  ك للتحقق من    وقمنا بتقييممدخالت ألغراض  الذي قامت به اإلدارة  الحساسية  المحتملة بصورة تأثير  تحليل  التغيرات 

 .  تقديرات المتعلقة بهامن العدم التأكد  اضات الرئيسية وعواملراالفتتقييم معقولية ومعقولة في االفتراضات الرئيسية؛ 
 

الداخليشارك خبراء  وقد   قيمة أصل حق  التدقيق    فريق عملمع  لدينا    ينالتقييم  انخفاض  اختبار  تدقيق  في  المساعدة  بغرض 

مالية المجمعة معلومات  ال  ناتحول البيا  11االستخدام بما في ذلك االفتراضات والتقديرات المستخدمة. يعرض االيضاح رقم  

 الشركات الزميلة ومطابقتها بالقيمة الدفترية لالستثمار في البيانات المالية المجمعة. مالية موجزة عن 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 ة المجمعة )تتمة( الي المتقرير حول تدقيق البيانات 
 

 2022مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى 
السنوي  التقرير  في  الواردة  المعلومات  من  األخرى  المعلومات  تتكون  األخرى.  المعلومات  هذه  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  إن 

لسنة   ال2022للمجموعة  وتقرير مراقب  المجمعة  المالية  البيانات  لقد حصلنا    باتحسا، بخالف  إدارة حولها.  تقرير مجلس  على 

مراقب  تقرير  تاريخ  بعد  السنوي  التقرير  أقسام  باقي  على  الحصول  ونتوقع  الحسابات،  مراقب  تقرير  تاريخ  قبل  األم،  الشركة 

 الحسابات.
 

 ولها. ق حدقيالمعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة ت شملإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال ي
 

إذا كانت    المبينة أعاله وتحديد ما  المعلومات األخرى  االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي  

ا.  بشأنه  أخطاء ماديةأثناء التدقيق أو وجود أي  حسبما وصل إليه علمنا  مع البيانات المالية المجمعة أو    ماديةغير متوافقة بصورة  

على المعلومات األخرى    في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها  أي أخطاء ماديةصلنا إلى وجود  توما  ا  وإذ

الحسابات تقرير مراقب  تاريخ  قبل  علينا  والتي حصلنا عليها  يتعين  فإنه  الوقائعإدراج  ،  لدينا  في تقريرنا  تلك  ليس  ما يستوجب  . 

 الشأن.  بهذايتعلق  يماا فإدراجه في تقريرن
   

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة  
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  

عداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن ورية إلضر  ارةأدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلد

 الغش أو الخطأ. 
 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية 

قة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  المتعل  موراألمع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن  

 اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
 

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

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  

يد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال  إلى تأك صلتولاأو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن 

تنشأ  وقد  وجودها.  حال  في  المادية  األخطاء  باكتشاف  دائًما  تنتهي  سوف  الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقاً  التدقيق  عملية  أن  يضمن 

مجمعة على القرارات   ردية أوفة  ورصباألخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر  

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 ة( تتم ) ةعتقرير حول تدقيق البيانات المالية المجم
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

ما  كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا ب 

 يلي: 
 

 البيانا في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  اتحديد  ولمات  ووضع  الخطأ  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  تنفيذ لية 

يق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إجراءات التدق

الناتج عن ذلك  اكتشاف  عدم  مخاطر  تفوق  الغش  ناتج عن  مادي  اكتشاف خطأ  عدم  قد خطأال  إن مخاطر  الغش  إن  ؛ حيث 

 ل أو تجاوز الرقابة الداخلية. يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضلي
 

   إبداء لغرض  ليس  ولكن  للظروف  المالئمة  التدقيق  إجراءات  لوضع  التدقيق  بعملية  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  أدوات  فهم 

 جموعة.  المدى  الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية ل
 

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

 اإلدارة. 
 

  التدقيق التي حصلنا إلى أدلة  التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً 

أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة حدبت  ها،علي الظروف والذي يمكن  أو  إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث  يد ما 

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن  

صاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة  فاإل ات،نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحساب

الحسابات. على   تقرير مراقب  تاريخ  عليها حتى  التي حصلنا  التدقيق  أدلة  إلى  تدقيقنا  نتائج  اإلفصاحات. تستند  عدم مالئمة 

المجموعة   توقف  في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  مبدأ بعتامعن  الرغم  أساس  على  أعمالها  ة 

 االستمرارية.
 

  المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت تقييم العرض الشامل للبيانات 

 ل. البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العاد
 

 ول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  حصال

للمجموعة  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  مسؤولون  ونحن  المجمعة.  المالية  البيانات  حول 

 ق. عن رأي التدقي فقطونتحمل المسؤولية 
 

نا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة  نإ

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
 

بيان الحوكمة  عن  للمسؤولين  أيًضا  ً نقدم  أيًضا   ابالتزامند  فيي  ا ونبلغهم  باالستقاللية،  يختص  فيما  الصلة  ذات  األخالقية  بالمتطلبات 

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد 

ً سبامن التدابير ذات الصلة، متى كان ذلكو اتمصادر التهديد  .   ا
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات  

الحسابات   تقرير مراقب  في  األمور  هذه  نفصح عن  إننا  الرئيسية.  التدقيق  أمور  تعتبر هي  ولذلك  الحالية،  للسنة  المجمعة  المالية 

لقانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  ا لم يمنع اما  بن  الخاص

يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

 العامة له. 
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 ل ابات المستقسلحب امراق  تقرير

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  

تقرير م في  الواردة  والبيانات  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  منتظمة  بدفاتر محاسبية  تحتفظ  األم  الشركة  إن  أيضاً  رأينا   جلس في 

كافة  إد على  حصلنا  قد  وأننا  الدفاتر.  هذه  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بهذه  يتعلق  فيما  األم  الشركة  ارة 

ات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي لومات واإليضاحالمع

، عقد التأسيس والنظام والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1م  رق  كاتيتطلبها قانون الشر

لم   ،، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناماة لهاألساسي للشركة األم والتعديالت الالحق

، أو لعقد التأسيس  والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له    2016  سنةل  1تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  

على وجه قد يكون له تأثيراً   2022ديسمبر    31، خالل السنة المنتهية في  ماوالنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة له

  مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

ً   يننب بشأن هيئة أسواق المال    2010لسنة    7مخالفات ألحكام القانون رقم    ةلم يرد إلى علمنا وجود أي  أنه  أنه خالل تدقيقنا،  أيضا

المنتهية في   المتعلقة به خالل السنة  على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو    2022ديسمبر    31والتعليمات 

 مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2023 مارس 20

 الكويت

 

 



 اتها التابعةوشركشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع.  
 

 

 ا من هذه البيانات المالية المجمعة.ءً تشكل جز 25إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المجمع  الخسائرأو  األرباحبيان 

 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 

 
 2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح 

 
   

  3,598,406 12,132,408 5 ات تشغيل دراإي

 (5,487,005) (9,163,917) 5 تكاليف تشغيل  

  ─────── ─────── 

 (1,888,599) 2,968,491  )الخسارة(  مجمل الربح
    

 275,291 464,257 19 ة إداراتعاب 

 368,034 505,587  ات من صكوك يرادصافي اإل

 492,475 939,043 10.2 ية من عقارات استثمارالربح صافي 

أو   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح إعادة تقييم خسارة

 (701,635) (165,148)  الخسائر

      -    310,601  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرربح محقق من استثمارات مدرجة 

 6,360 17,095    حسابات ادخارات من إيراد

 3,616,102 613,707 18 إطفاء مطلوبات مالية من ح رب

 (9,551,847)      -    18   مخصص دعوى قضائية

 (1,529,249) 765,577 11 حصة في نتائج شركات زميلة 

 376,365 826,849 6   أخرىات إيراد

 (1,802,420) (1,254,024) 7 ية إدارمصروفات عمومية و

 (1,700,081) (1,462,005) 13 عة توقالم تمانئر االخسائ مخصصتحميل صافي 

 (83,654) (79,293)  مصروفات استهالك  

 (24,799) (66,761)  تخفيض مخزون  

      -    (275)  تخفيض عقارات للمتاجرة 

 (1,459,973) (1,639,968) 16 يف تمويل لدائني التمويل اإلسالمي لتكا

 (863,287) (872,088) 17 تكاليف تمويل اللتزامات تأجير 

 (97,714) 169,677  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 
 ─────── ─────── 

 (14,568,631) 2,041,322  ة  دارقبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل  (لخسارةلربح )اا
    

 (93,882) (523,716) 8  تحميل مصروفات ضرائب

      -    (88,197)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

      -    (34,815)  الزكاة

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

  
─────── ─────── 

 السنة  (خسارةربح )
 

1,384,594 (14,672,513) 

  
═══════ ═══════ 

 الخاص بــ:  
 

  

 مساهمي الشركة األم 
 

1,206,027 (10,806,843) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

178,567  (3,865,670) 

  
─────── ─────── 

  
1,384,594 (14,672,513) 

  
═══════ ═══════ 

    

 فلس (33.56) فلس 3.75 9 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم السهم ( خسارةربح )

 
 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 
 



 اتها التابعةوشركشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع.  
 

 

 ا من هذه البيانات المالية المجمعة.ءً تشكل جز 25إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 (14,672,513) 1,384,594 السنة ( خسارةربح )

 ─────── ─────── 

   أخرىات شاملة  إيراد )خسائر(  

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

 43,179 (410,779) ة جنبي ليات أ فروق التحويل الناتجة من تحويل عم 

 ─────── ─────── 

أو   األرباحإلى    للسنة والتي قد يتم إعادة تصنيفها  خرىات الشاملة األ يراد اإل )الخسائر(  صافي  

 43,179 (410,779) الخسائر في فترات الحقة  

 ─────── ─────── 

   في فترات الحقة: ر  ائ خس ال أو    األرباح إلى    لن يتم إعادة تصنيفها  أخرى شاملة  إيرادات    ( خسائر ) 

ات يراد بالقيمة العادلة من خالل اإلمن أدوات حقوق الملكية المصنفة  الربح    (الخسارة ) صافي  

 56,816 (40,603) خرىالشاملة األ 

 ─────── ─────── 

األ اإليرادات    ( الخسائر) صافي   تصنيفها   خرى الشاملة  إعادة  يتم  لن  أو   األرباح إلى    التي 

 56,816 (40,603) حقة  ت ال ي فترا الخسائر ف 

 ─────── ─────── 

 99,995 (451,382) للسنة  أخرىشاملة إيرادات  (خسائر )

 ─────── ─────── 

 (14,572,518) 933,212 الشاملة للسنة)الخسائر( األرباح  إجمالي

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ:

 (10,719,806) 908,282 مساهمي الشركة األم 

 (3,852,712)  24,930 مسيطرة الغير الحصص  

 ─────── ─────── 

 933,212 (14,572,518) 

 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

  ا من هذه البيانات المالية المجمعة.تشكل جزءً  25إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان المركز المالي المجمع

  2022 ديسمبر 31كما في 
  

  2022  2021 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 
    الموجودات  

    موجودات غير متداولة  

  221,009 146,266  اثاث ومعدات  

  46,353,799 44,593,736 10.1 حق االستخدام   أصل

  15,033,637 14,698,037 10.2 عقارات استثمارية  

 17,989,328 18,733,541 11 استثمار في شركات زميلة  

 1,444,349 731,709 12   أوراق مالية استثمارات في

  
─────── ─────── 

  
78,903,289 81,042,122 

  ─────── ─────── 

    موجودات متداولة  

 1,501,198 2,482,785 13 مدينون ومدفوعات مقدما  

  547,729 547,454  عقارات للمتاجرة  

  522,320 455,559  مخزون 

  3,603,582 8,014,280  لدى البنوك والنقد  أرصدة

  ─────── ─────── 

  
11,500,078 6,174,829 

  ─────── ─────── 

 87,216,951 90,403,367  الموجودات   إجمالي

  
═══════ ═══════ 

    حقوق الملكية والمطلوبات  

    حقوق الملكية 

 32,200,000 32,200,000 14 رأس المال  

 (309,291) (309,291) 14 احتياطي آخر  

 (2,075,652) (2,116,255) 14 احتياطي القيمة العادلة  

 (158,049) (415,191) 14 ة  أجنبيمالت احتياطي تحويل ع

 (20,069,832) (18,863,805)  خسائر متراكمة  

  ─────── ─────── 

 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 
 

10,495,458 9,587,176 

 (12,200,107) (12,175,177) 15 الحصص غير المسيطرة  

  
─────── ─────── 

  العجز إجمالي
 

(1,679,719) (2,612,931) 

  ─────── ─────── 

 المطلوبات  
   

    مطلوبات غير متداولة  

 599,355 656,797  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 35,544,066 37,456,979 16 دائنو تمويل إسالمي 

 13,516,056 13,497,386 17 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي  

 4,983,745 5,039,895 18 دائنون ومصروفات مستحقة  

  ─────── ─────── 

  56,651,057 54,643,222 

  
─────── ─────── 

    مطلوبات متداولة  

 12,322,253 9,248,259 16 دائنو تمويل إسالمي 

 1,012,548 1,349,128 17 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي  

 21,851,859 24,834,642 18 دائنون ومصروفات مستحقة  

  ─────── ─────── 

  
35,432,029 35,186,660 

  
─────── ─────── 

 89,829,882 92,083,086  المطلوبات   إجمالي

  ─────── ─────── 

 87,216,951 90,403,367  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

  
═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  صيمي نواف مساعد عبد العزيز الع

 ة  دارجلس اإل رئيس م
  عبد المحسن العيسى   عيسى نجيب 

 الرئيس التنفيذي



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 25إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس 
 المال 

 عالوة
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 اجباري 

 احتياطي 
 آخر

 احتياطي  
 لة العادالقيمة  

تحويل   ي ياطاحت
 عمالت أجنبية 

 خسائر  

 متراكمة 

 اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 العجز 

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

           

 (2,612,931) (12,200,107)  9,587,176 (20,069,832) (158,049) (2,075,652) (309,291)     -        -    32,200,000   2022يناير    1كما في  

 1,384,594 178,567 1,206,027 1,206,027     -        -        -        -        -        -    السنة   ربح

 (451,382) (153,637) (297,745)     -    (257,142) (40,603)     -        -        -        -    للسنة  أخرىشاملة  خسائر

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

 933,212 24,930 908,282 1,206,027 (257,142) (40,603)     -        -        -        -    ات الشاملة للسنة يراد)الخسائر( اإل إجمالي

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

 (1,679,719) (12,175,177) 10,495,458 (18,863,805) (415,191) (2,116,255) (309,291)     -        -    32,200,000   2022ديسمبر  31في 

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

           

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

 (14,672,513) (3,865,670) (10,806,843) (10,806,843)     -        -        -        -        -        -    سنة  ة الخسار

 99,995 12,958 87,037     -    30,221 56,816     -        -        -        -    للسنة  أخرىات شاملة إيراد

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

 (14,572,518) (3,852,712) (10,719,806) (10,806,843) 30,221 56,816     -        -        -        -    ات الشاملة للسنة يراد)الخسائر( اإل إجمالي

     -        -        -    24,339,162     -        -        -    (11,939,162)     -        -    المتراكمة إطفاء جزئي للخسائر 

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

 (2,612,931) (12,200,107) 9,587,176 (20,069,832) (158,049) (2,075,652) (309,291)     -        -    32,200,000   2021ديسمبر  31في 

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

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة. 25إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
 

11 

 

 بيان التدفقات النقدية المجمع

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2022 2021 

 يتيو ك ار  دين تيدينار كوي  اتح إيضا  

    أنشطة التشغيل 
 (14,568,631) 2,041,322  ة  دار قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل (الخسارةالربح )

    بصافي التدفقات النقدية:  قبل الضرائب (الخسارة) الربح تعديالت لمطابقة

 2,698,893 2,754,678 10.1 حق االستخدام   أصلاستهالك 

 1,545,101 335,600 10.2 دلة لعقارات استثمارية  قيمة العاس القيا إعادة الخسارة من فيصا

 701,635 165,148  الخسائر أو  من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح غير محققة خسارة 

      - (310,601)  ائراألرباح أو الخسربح محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (6,360) (17,095)   حسابات ادخارات من إيراد

 1,529,249 (765,577) 11 حصة في نتائج شركات زميلة  

 83,654 79,293  استهالك اثاث ومعدات  

 (3,616,102) (613,707) 18 ربح من إطفاء مطلوبات مالية  

 9,551,847      - 18 مخصص دعوى قضائية 

      - 275  ة تخفيض عقارات للمتاجر

 (737)      -  ربح بيع اثاث ومعدات  

 1,459,973 1,639,968    لدائني تمويل إسالميتكاليف تمويل 

 863,287 872,088 17 اللتزامات تأجير  تكاليف تمويل

 24,799 66,761  تخفيض قيمة مخزون 

 97,714 (169,677)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 1,700,081 1,462,005 13 متوقعة  ال مان تر االئمخصص خسائصافي تحميل 

 222,397 149,067  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  
─────── ─────── 

  7,689,548 2,286,800 

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 (232,041) (2,443,592)  مدينون ومدفوعات مقدما  

 5,307      -  مخزون  

 1,360,659 2,737,771  حقة  ات مستدائنون ومصروف

  ─────── ─────── 

 3,420,725 7,983,727  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات 

 (354,753) (90,953)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 (400,733) (163,426)  ضرائب مدفوعة 

  
─────── ─────── 

 2,665,239 7,729,348  غيل  تش ة الن أنشطصافي التدفقات النقدية الناتجة م

  
─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار  
   

 (39,458) (47,713)  شراء اثاث ومعدات  

 (42,924) (36,451) 10 حق االستخدام   أصلإلى  إضافات

 ر  الخسائأو  من استرداد رأسمال لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح متحصالت
 817,491 -      

 المحصل من بيع اثاث ومعدات  
 45,667 738 

 حسابات ادخار ات مستلمة من إيراد
 17,095 6,360 

 
 

─────── ─────── 

 أنشطة االستثمار  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
 796,089 (75,284) 

  
─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

 (300,000) (1,161,081) 16 سالمي  ل إتمويدائني  صافي سداد 

 (525,754) (1,369,529)  سداد التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي 

 (1,453,061) (1,588,664) 16 تكاليف تمويل مدفوعة  

 مساهمي الشركة األم إلى  توزيعات أرباح مدفوعة
 (683) (6,158) 

  
─────── ─────── 

 (2,284,973) (4,119,957)  في أنشطة التمويل  مة ستخد ية الم صافي التدفقات النقد

  
─────── ─────── 

 304,982 4,405,480   لدى البنوك والنقد  رصدةالزيادة في األ

 3,300,397 3,603,582  يناير   1لدى البنوك والنقد في   رصدةاأل

 (1,797) 5,218  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 
 

─────── ─────── 

 3,603,582 8,014,280  ديسمبر  31لبنوك والنقد في ى الد  صدةراأل

  
═══════ ═══════ 

 بنود غير نقدية: 
 

  
      - (644,275) 10.1 تعديل على موجودات حق االستخدام نتيجة إعادة قياس عقود التأجير 

      - 644,275 17 على مطلوبات التأجير نتيجة إعادة قياس عقود التأجير تعديل 
 

 

 

 

 



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

 ة المجمع ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

12 

 

  والمجموعة كة حول الشرمعلومات  1
 

 معلومات حول الشركة  1.1
 

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

في  إ)يشار  التابعة   المنتهية  للسنة  "المجموعة"(  بـ  معا  ً   2022ديسمبر    31ليها  الصداراإلس  مجل  رلقرا  وفقا ف ة   ي ادر 

 . ةتعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنويويحق لمساهمي الشركة األم ، 2023مارس  20
 

المجمعة  البيانات المالية    2022  مايو  18اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  

. لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات لألرباح من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية  2021سمبر  دي  31في    تهيةالمنللسنة  

 العمومية السنوية. 
 

عامةشركة  الإن   تأسيسها    األم هي شركة مساهمة  دولة  تم  في  مقرها  تداول    الكويت،ويقع  علناأسهمويتم  بورصة  في    ها 

شرق، وعنوانها    -  شارع مبارك الكبير  –طابق الميزانين    –  تي اس  برج أيفي  ألم  كة اتب المسجل للشرالكويت. يقع المك

 الكويت.   15464دسمان،  1393 هو البريدي
 

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

 ولة الكويت.قرها في دقع ما وي قفلة تم تأسيسهرف"( وهي شركة مساهمة م)"عا
 

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

 كالتالي: 
 

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

عننياب وك  ة  بمالغير  ذلك  القوانينل  في  عليها  المنصوص  األحكام  يخالف  ال  االعتبار  آالحالية    ا  في  التي  القيود  خذا 

 هذه القوانين. انصت عليه

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

   افر الشروط المطلوبة في رية بكافة أنواعها على أن تتوالعقا  التلمجافي ااالستشارات  ال  أعمإعداد الدراسات وتقديم

 مقدمي هذه الخدمة. 

 ة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.  إدارتملك و 

 انيكية والميكية لمدنال اي ذلك األعما فالقيام بجميع أعمال الصيانة والمتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم بم

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

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

والمطاعم   والمعارض  السكنية  معالمج اوكافتيريات  والوالحدائق  السياحيت  والمشروعات والمنتجعات  والصحية  ة 

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

 والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.  

 وزارة التجارة   ك حسب األنظمة المعمول بها فيية وذلقارالع  األمريع الشركة  مشاتنظيم المعارض العقارية المتعلقة ب

   .والصناعة

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

  تها. إدارالسكنية والتجارية وتملك المجمعات 

 اق المالهيئة أسوقة افموى الحصول علد بع ة الصناديق االستثمارية العقارية وذلكإدارإنشاء و  . 

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

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

 لشركة األم.  قبل ا
 

 لمجموعة معلومات حول ا 1.2
 

 أ( الشركات الزميلة  
 

 األنشطة الرئيسية   حصة الملكية %  بلد التأسيس  االسم  

  2022 2021  
     

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

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

 

 



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

 ة المجمع ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 والمجموعة )تتمة( حول الشركةمعلومات  1
 

 معلومات حول المجموعة )تتمة( 1.2
 

 ( الشركات التابعة ب

 تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة:  

 األنشطة الرئيسية  حصة الملكية %  بلد التأسيس  االسم  

  2022 2021  

     محتفظ بها مباشرة:  

 حدودةالم والتقالمشاريع والم شركة منشآت ل

لكة ممال

العربية  

 %99 %99 السعودية 
أنشطة المقاوالت 

 واألنشطة العقارية 

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

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

 ريةعقا شركة %100 %100 الكويت  قيد التصفية

 أنشطة عقارية  %40 %40 الكويت  ركة محاصة الصفوة"( *  الصفوة )"ش ة محاصشركة 

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

 %100 %100 الكويت  العالمية"(
أنشطة التجارة العامة  

 والمقاوالت 

 قارية أنشطة ع %62.81 %62.81 الكويت  (21 إيضاحشركة محاصة القبلة )
     

     ة شركة ماس العالمي ا من خاللبه تفظحم

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

 شركة ماس األولى ذ.م.م.

المملكة 

العربية  

 ة مشاريع إدار %100 %100 السعودية 

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

 ة مشاريع إدار - %100 مصر .م.م. ذ التجاريستثمار لال العالميةشركة الزمزم 
 

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

ى  ا علأيضً رة  ، ولديها القدة(دارب اإل)العائد على االستثمار وأتعا   ةالمتغير  اتشركة المحاصة وتتعرض للمخاطر على العائد

العائدات من خالل  أثير على  الت لذلك، تم تجميع شركة محاصة السيطرة على    ممارسةتلك  فيها. ونتيجة  المستثمر  الشركة 

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

 المفهوم المحاسبي األساسي  2
 

المنتهية في   المتداولة  وزت ا، تجا2022ديسمبر    31للسنة  المتداولة بمبلغ  لمطلوبات    23,931,951للمجموعة موجوداتها 

إضافة المجمعة  ،  ما سبقإلى    دينار كويتي.  المالية  البيانات  تاريخ  في  للمجموعة  المتراكمة  الخسائر    18,863,805بلغت 

 .  دينار كويتي
 

المتاحة    أفضلل على  للحصو  اإلدارةتسعى   الملتقييم  المعلومات  لمواجهت خاهذه  المناسبة  التدابير  اتخذت  طر وتنفيذ  ها. وقد 

 والحفاظ على النقد وتعزيز مركز السيولة.  ضمان أفضل عوائد ممكنةلات جراءمن اإل اً زالت تتخذ عدد المجموعة بالفعل وما
 

 التفصي  بإعدادة  دارقامت اإل النقدية  التدفقات  البيانات  داريح بإصيخ التصشهر اعتبارا من تار  12لي لمدة  تحليل  ر هذه 

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

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

 .اليةالت اً رشه 12لمدة 
 

 المبلغ وجزئياً    ةداراإل  تمقا التفاوض مع مؤسسة مالية  بسداد قسط أصل  جدولة    إلعادةعالقة    لطرف ذينجحت في 

 .  إلى انخفاض في المطلوبات المتداولة أدىمما صل مبلغ دائني التمويل اإلسالمي أداد سشروط 
 

 الت في  الفندق  عمليات  اإلداتستمر  وتتوقع  والتحسن،  التحمزيدًا  رة  عافي  قامت سيمن  ذلك،  على  عالوة  تدريجياً.  نات 

 لتكاليف في الفنادق التي تملكها وتديرها المجموعة.اإلدارة بتنفيذ عدد من إجراءات توفير ا
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 )تتمة(المفهوم المحاسبي األساسي  2
 

اإل التيقن  دارتقر  باستمرار عوامل عدم  بقدرةة  على    المتعلقة  بمتطلباتالمجموعة  التمالوفاء  وها  تمويلإعويلية  سداد  أو    ادة 

فقد انتهت  على الحقائق والظروف المعروفة في هذه المرحلة،    على الرغم من ذلك، وبناءً   .تسهيالتها البنكية عند استحقاقها

اصلة  وعة لديها الموارد الكافية لمومبرر وقائم على توقع معقول بأن المجمق افتراض مبدأ االستمرارية  طبيأن تإلى    ةداراإل

ة عملها على أساس مبدأ لم تتمكن المجموعة ألي سبب من األسباب من مواصل  وإذافي المستقبل القريب.  غيلي  تشودها الوج

االستمرارية، فقد يؤثر ذلك على قدرة المجموعة على تحقيق الموجودات قيمتها المسجلة واطفاء المطلوبات في سياق العمل  

 معة للمجموعة.  مجالية النات المبالمبالغ المدرجة في البيا تادالمع
 

 السياسات المحاسبية الهامة عداد وأساس اإل 3
 

 أساس اإلعداد 3.1
 

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

   الدولية.
 

لمبنات المالية المجمعة وفد البياتم إعدا في أوراق مالية   اتواالستثمارالعقارات االستثمارية  باستثناء    التاريخية  ةلفدأ التكقاً 

العادلة.   للقيمة  قياسها وفقا  الرئيسية وعملة  والتي تم  العملة  أيًضا  الكويتي وهو  بالدينار  المجمعة  المالية  البيانات  تم عرض 

 العرض للشركة األم. 
 

 ات فصاحواإلية التغيرات في السياسات المحاسب 3.2

المحاسبية    إن المجمعة    المطبقة السياسات  المالية  البيانات  هذه  إعداد  لفي  السابقة،  مماثلة  المالية  السنة  في  المستخدمة  تلك 

يار أو تفسير أو  . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع2022يناير    1باستثناء تطبيق معايير جديدة تسري اعتباًرا من  

 ر بعد.ن لم يستعديل صدر ولك
 

 المطبقة من قبل المجموعة  والتعديالت والتفسيراتالجديدة المعايير  3.2.1

سنة   في  مرة  ألول  والتفسيرات  التعديالت  من  العديد  المجمعة    2022تسري  المالية  البيانات  على  تأثير  لها  ليس  أنه  إال 

 للمجموعة.
 

 16معيار المحاسبة الدولي ت على تعديال – المقصودخدام دات: المتحصالت قبل االستالممتلكات والمنشآت والمع
الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت من بيع   المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود  التعديل على  يحظر 

  تقصدها   ًرا على التشغيل بالطريقة التياألصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قاد

  من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. وبدالً  دارة.اإل
 

تطبق   االنتقالية،  لألحكام  والمعدات  المجموعةوفقاً  والمنشآت  الممتلكات  بنود  على  فقط  رجعي  بأثر  المتاحة   التعديالت 

 ولى المعروضة في حالة قيام المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(. أللفترة ابداية الالستخدام في أو بعد 
 

حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود منتجة من خالل   عةللمجمو  البيانات المالية المجمعةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 ة الفترة األولى المعروضة.ايبعد بد م في أوشآت والمعدات المتاحة لالستخداالممتلكات والمن 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية    9المعيار  "نسبة    –األدوات  اختبار  ضمن  االعتراف 10الرسوم  إلغاء  حالة  في   "%
 بالمطلوبات المالية

  اللتزام شروط ا  ييم الذي تجريه حول مدى اختالفيتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التق

ة أو  لمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددا

ض نيابةً عن  ةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرالمستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتمل

 .  اآلخرالطرف 
 

 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 39ق بمعيار المحاسبة الدولي ثل مقترح فيما يتعلمما  تعديلهناك س لي
 

لألحكام   فترة    االنتقالية،وفقًا  بداية  بعد  أو  في  تبادلها  أو  تعديلها  تم  التي  المالية  المطلوبات  على  التعديل  المجموعة  تطبق 

ال المبدئي(.ألول مرة  تعديل  لابتطبيق    ةالمنشأفيها    تقومالتي    ةالسنويمالية  البيانات  التطبيق  ا   )تاريخ  لهذه  لتعديالت  لم يكن 

 .الفترةيكن هناك تعديالت على األدوات المالية لدى المجموعة خالل  تأثير على البيانات المالية للمجموعة، حيث لم 
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 )تتمة(مة أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الها 3
 

 تسر بعدلكن لم معايير صادرة و  3.3
 

صدار البيانات المالية المجمعة  إالمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ  فيما يلي  

  ية المفعول.ذلك عندما تصبح سار أمكنللمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة متى 
 

 يف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة: تصن1لي ود اسبة الار المحتعديالت على معي
  1من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69تعديالت على الفقرات من    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 توضح التعديالت ما يلي:لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. و
 

  التسوية؛جيل حق تأصود بمقالما 

 ؛المجمعة  بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية ال 

 يف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل؛نلن يتأثر ذلك التص 

 يؤثر  حقوق ملكية وذلك في حالة أال    يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة

 ى تصنيفها.عللتزام اال
 

بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات  فترات  على  التعديالت  بأثر    2023يناير    1تسري  تطبيقها  ويجب 
كانت المجموعة ترغب   اإذرجعي. تعمل المجموعة حالياً على تقييم تأثير التعديالت على السياسات المحاسبية الحالية وما  

 القروض القائمة من عدمه.   ضمن اتفاقياتا تعهداتهتقييم  في إعادة
 

 تعريف التقديرات المحاسبية :8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
فبراير   في  الدولي  المحاسبة  الدولي    2021أصدر مجلس معايير  المحاسبة  تعريف    8تعديالت على معيار  فيها  قدم  والتي 

التغيرات في التقديرات والتغيرات المحاسبية في السياسات المحاسبية   ينتمييز ب يالت القديرات المحاسبية". توضح التعد"الت
 ف تستخدم المنشآت أساليب القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية. وتصحيح األخطاء. كما توضح التعديالت كي

 

وتنطبق على التغييرات    2023ير  ناي  1بعد  في أو    السنوية التي تبدأ  المجمعة  ليةتسري التعديالت على فترات البيانات الما
ال بعفي  أو  في  تحدث  التي  المحاسبية  التقديرات  في  المحاسبية  والتغيرات  المبكر  سياسات  بالتطبيق  ويسمح  الفترة.  بداية  د 

 طالما تم اإلفصاح عن تلك الحقيقة. 
 

 . عةللمجمو المجمعةالمالية  ير مادي على البياناتن يكون للتعديالت تأث أليس من المتوقع 
 

 الهامةالسياسات المحاسبية  3.4
 

 أساس التجميع 3.4.1
من   كل  المجمعة  المالية  البيانات  للشركةتتضمن  المالية  في  األم  البيانات  كما  التابعة  المالية    وشركاتها  البيانات  تاريخ 

اركتها في الشركة مشيرة من  دات متغ يكون لها حقوق في عائأو    مخاطر. تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة للالمجمعة
رتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة  لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيط  المستثمر فيها ويكون

 محددة، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: 
 

 فيها )أة علسيطرال المستثمر  الشركة  الحقوى  الحالي  الحالية على توجيه األنشطة ذات  يةق  القدرة  الصلة    التي تمنحها 
 الخاصة بالشركة المستثمر فيها( 

 حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها، و أو  تعرض لمخاطرال 
  فيها في التأثير على عائداتها.القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر 
 

ة عنــدما تحــتفظ المجموعــ السيطرة، ولدعم هذا االفتــراض، وإلى    ية حقوق التصويت تؤديافتراض أن أغلبناك  عام هبشكل  
حقوق مماثلــة للشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة فــي اعتبارهــا كافــة المعلومــات أو    بأقل من أغلبية حقوق التصويت

 فيها بما في ذلك:ر المستثمالشركة لة عند تقييم مدى سيطرتها على والظروف ذات الص
 

  اآلخرين في الشركة المستثمر فيها التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصويت )الترتيبات( الترتيب 
 خرى الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األ 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

الم اييم مدى سيطرتها على اجموعة تقتعيد  المعلومات والظروف تشير ف  لمستثمر لشركة  إذا كانت  وجود إلى    يها في حالة 
واحد عامل  في  على أو    تغيرات  المجموعة  تحصل  عندما  التابعة  الشركة  تجميع  يبدأ  للسيطرة.  الثالثة  العوامل  من  أكثر 

عندما   السيطرة  هذه  وتتوقف  التابعة  الشركة  على  الش السيطرة  على  سيطرتها  المجموعة  التتفقد  وركة    إدراج م  يتابعة. 
واإل والمطلوبات  التابعة    اتيرادالموجودات  بالشركة  المتعلقة  حيازتها والمصروفات  تم  في  أو    التي  السنة  خالل  بيعها 

المجمعة   المالية  الالبيانات  على  المجموعة  سيطرة  توقف  تاريخ  حتى  السيطرة  على  المجموعة  حصول  تاريخ  شركة  من 
 التابعة.
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 حاسبية الهامة )تتمة(الماسات د والسيأساس اإلعدا 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 التجميع )تتمة(أساس  3.4.1

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

ت عند الضرورة على البيانات المالية ديالتع  إجراء. ويتم  يد عجز في الحصص غير المسيطرةصرإلى    حتى إن أدى ذلك

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

وا الملكية  وحقوق  المجموعة  بين شركات  فيما  والمطلوبات  والتدفقات  اتيرادإلالموجودات  المالنقدي  والمصروفات  قة تعلة 

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

 السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 
 

بما في  )الصلة  الموجودات ذات  االعتراف ب  غاءلإعندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة، تعمل المجموعة على  
خسائر ناتجة أو    (، والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغير ذلك من بنود حقوق الملكية مع تحقق أي أرباحلك الشهرةذ

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

 ص غير المسيطرة  دمج األعمال وحيازة الحص 3.4.2

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

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

الحصص  قياس  المشت  المجموعة  الشركة  في  المسيطرة  إمغير  قيمة  أو    العادلة  بالقيمة  اراة  صافي  في  الحصة  بنسبة 

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

ال الموجودات والمطلوبات  بتقييم  تقوم  فإنها  أعمال،  المجموعة بحيازة  تقوم  التحديد  عندما  لغرض  المقدرة  صنيف لتوامالية 

التعسب  المنا للشروط  فصل وفقاً  هذا  ويتضمن  الحيازة.  تاريخ  في  كما  الصلة  ذات  والشروط  االقتصادية  والظروف  اقدية 

 المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

حقو   إذا أي  قياس  فيعاد  مراحل،  على  االعمال  دمج  تنفيذ  بالتم  سابقا  بها  محتفظ  ملكية  فالعا  مةقي ق  تدلة  الحيازة، ي  اريخ 

 الخسائر المجمع.  أو  الخسائر الناتجة في بيان األرباحأو  جل األرباحوتس
 

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

التسوالمحاسبة عف كحقوق ملكية وتتم  المحتمل المصن المقابل المحتمل المصنف  قة ضمن حقوق الملكية. يتمثالالحية  ن  ل 

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

األ  إدراجمع   في  العادلة  القيمة  في  طبأو    رباحالتغيرات  للمعياالخسائر  الدولقاً  لر  المالية  لتقاري  ا9ير  قياس  ويتم  لمقابل  . 

للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية   9المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية   وفقاً 

 ر.الخسائأو  ضمن األرباحالعادلة التغيرات في القيمة  إدراجمجمعة مع 
 

ب مبدئياً  الشهرة  قياس  المسيطرة وأي    إجماليمثل زيادة  ت)التي    التكلفةيتم  للحصص غير  المدرجة  والقيمة  المحول  المقابل 

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

التي الموجودات  لصافي  المقا  العادلة  مجمل  يتجاوز  حيازتها  المحتم  تعيبل  تقييم    دول،  تحديد   صحةمدى  المجموعة 

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

ن عيازتها  ي تمت حصافي الموجودات التة العادلة لزيادة القيمإلى    االعتراف بها في تاريخ الحيازة. إذا انتهت إعادة التقييم

 الخسائر.  أو  الربح في األرباح إدراجلمحول، يتم مجمل المقابل ا
 

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

الق المستبعدة في  بالعملية  للعملية عند تحديالمرتبطة  الدفترية  الربح يمة  قياس الناتجة عن ا ارة  الخسأو    د  العملية. يتم  ستبعاد 

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

المحتمل قياس االلتزام  العاد  في عملية دمج أعمال   المسجل  يتم مبدئياً  لقيمته  بالياسه ال لة. ويتم قوفقاً  الممحقا  جل وفقا  سبلغ 
الدولي   المحاسبة  معيار  أحكام  المحتملة  37لمتطلبات  والموجودات  المحتملة  والمطلوبات  المسجل أو    المخصصات  المبلغ 

 أيهما أعلى.  اتاديربات االعتراف باإل وفقا لمتطلالمسجل اإلطفاء المتراكم )متى كان ذلك مالئماً( مبدئياً ناقصاً 
 

  اتيرادإلاب ترافاالع 3.4.3

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

ها مقابل اتإيراد  تقديم الخدمات. تقوم المجموعة بتقييم ترتيباتأو    الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع

أنها تعمل كشركة أساسية في إلى    كوكيل. انتهت المجموعةأو    ا كانت تعمل كشركة أساسيةذدد ما إلكي تح  معايير محددة

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 ات )تتمة(يرادإلاالعتراف با 3.4.3
 دى المجموعة على ما يلي:ل رئيسيةلدخل التشتمل مصادر ا

 

 ات فنادقإيراد 
 ات تأجيرإيراد 
 ات من عقود مع عمالءإيراد 

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

 

 العناصر. بة عن كل عنصر من هذه فيما يلي طريقة المحاس
 

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

المجموعة  منشآتمن   قبل  من  الضيافة  مقدمة  خدمات  من  باإلكجزء  االعتراف  يتم  با  اتيراد.  إشغا المتعلقة  عند  ل  لغرف 
 رطبات عند بيعها. طعمة والممن األ تايرادإل يتم االعتراف با  الغرف بينما

 

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

إضافة االستثماري.  العقار  بملكية  الباطن  تأجيرالإلى    المجموعة  تلجأ ذلك،  إلى    المرتبطة  تالذري  ماتث االس  لعقارل  من  م  ي 
الباطن  شهراً من تاريخ البدء. يتم تصنيف عقود التأجير من    12حيازته بموجب عقود تأجير رئيسية ذات مدة تأجير تتجاوز  

تمويلي تأجير  بالرجوعأو    كعقود  تأجير تشغيلي  الرئيإلى    كعقود  التأجير  الناتج من عقد  االستخدام  بدال من أصل حق  سي 
 يتم تصنيف كافة عقود التأجير من الباطن لدى المجموعة كعقود تأجير تشغيلي.لصلة. اري ذي ااالستثمالعقار إلى  الرجوع

 

ر الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط الثابت على مدى  ات التأجيإيرادتتم المحاسبة عن  
ويتم   التأجير  عقد  اإلإدراجمدة  "صافي  ضمن  ميراد ها  ال ات  األاالس  راتعقان  بيان  في  نتيجة  أو    رباحتثمارية"  الخسائر 

التشغيلية التي يتم تسجإيراد، باستثناء  لطبيعتها  المحتملة  التأجير  المبدئية يلها عندما تنشأات  المباشرة  التكاليف  . يتم تسجيل 
س األساس الذي فأجير بن عقد التتيب له كمصروفات على مدى فترة  المتكبدة في التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والتر

 ات التأجير. إيراديتم به تسجيل 
 

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

 ويتم الوفاء بالتزامات األداء. 
 

 االقتراض  تكاليف رسملة  3.4.4
إنشاء  أو    المتعلقة مباشرةً بشراء  كمصروفات عند تكبدها. ويتم رسملة تكاليف االقتراض   قتراضف االتكالييل  تسج  دةً عا  يتم

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

 

 اض.االقتر م تكبد مصروفات لألصل وتكاليفتي 
 البيع قيد التنفيذ. أو  نشطة الضرورية إلعداد األصل لالستخدام المقصود منهاأل تكون 
 

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

 

ستمرار في اإلنشاء، تتوقف  من الممكن استخدام كل جزء على حدة أثناء اال  نحل ويكوعلى مراعندما يتم اإلنشاء تدريجياً  
، فإنه يتم استخدام المعدل الفعلي على ذلك  محددتمام الجزء بالكامل. بالنسبة لالقتراض المتعلق بأصل  رسملة كل جزء عند إ

 مرجح لتكلفة االقتراض. السط متو الاالقتراض وإال يتم استخدام 
 

 نات المالية المجمعةفترة البيا ث بعد داأح 3.4.5
حول ظروف وقعت    للتصريح بإصدارهالمجمعة وقبل اعتمادها  إذا تلقت المجموعة أي معلومات بعد فترة البيانات المالية ا

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

المالية المجمعة، باإلضافةى  إل  أدت البيانات  الظروف في ضوء   تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلكإلى    التعديل بعد فترة 
تعديالت بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة، لن تقوم المجموعة إلى    وع أي أحداث ال تؤديقحالة و  يدة. فيالمعلومات الجد

أو   الية المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره الماليبتغيير المبالغ المسجلة في البيانات الم
 كن. إن أم - هذا التقييم إجراءنية بيان عدم إمكا
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 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(عداد واأساس اإل 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 العمالت األجنبية   3.4.6

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

ل الرئيسية  العملة  كما بتحديد  قي  ها،  الرئيسية. ايتم  العملة  تلك  باستخدام  شركة  لكل  المالية  البيانات  في  المدرجة  البنود  س 

  األرباحإلى    الخسائر المعاد تصنيفها أو    باشرة للتجميع وعند بيع شركة أجنبية تعكس األرباح تستخدم المجموعة الطريقة الم

 ريقة. ج عن استخدام هذه الطالخسائر المبلغ الناتأو 
 

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

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

و الرئيسية  لسالعملة  التسويةالفو  الصرفعر  فقاً  من  الناتجة  الفروق  وتسجل  المجمعة.  المالية  البيانات  تاريخ  في  أو    ري 

 الخسائر. أو  تحويل البنود النقدية في األرباح
 

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

سبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار وبالنئية.  مبدمالت الالمعا

غير النقدية    الخسارة الناتجة من تحويل البنودأو    الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح

الخسارة الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند )أي ان فروق تحويل  أو    ع تحقق الربحاشى ما يتمبم  العادلةالمقاسة بالقيمة  

يضا تحققها في  أالخسائر يتم  أو    األرباحخرى أو  الشاملة األ  اتيرادخسائر قيمتها العادلة في اإلأو    البنود التي تدرج أرباح

 التوالي(. على ائر الخسأو  األرباحخرى أو الشاملة األ اتيراداإل
 

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

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

االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات المقدمة. في حالة  أو    غير النقديئي لألصل  داف المبباالعترالمجموعة  فيه  

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

 مقدما. 
 

 مجموعةشركات ال
الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إلى    طلوبات للشركات األجنبيةمدات والالموجو   عند التجميع، يتم تحويل

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

 عملية. عند بيع  خرىالشاملة األ  اتيراداإل  ميع ضمنرض التجألجنبية الناتجة عن التحويل بغتدرج فروق تحويل العمالت ا

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

ت  ا المطلوبجودات والعادلة للقيمة الدفترية للمو  م معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت على القيمةتت

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

 المالية المجمعة.البيانات في تاريخ 
 

 الضرائب  3.4.7
 

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ( 1)
  وفقاً للحساب المعدل استناداً الشركة األم  نة الخاص ببح السر   من%  1ة  كويت للتقدم العلمي بنسبسسة الحصة مؤيتم احتساب  

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

 .د الحصة من ربح السنة عند تحدي جباريالاالحتياطي اإلى  واالقتطاعة دارومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

 ة دعم العمالة الوطنية ريب( ض2)
الوطنية بنسبة   العمالة  للقانون رقم  2.5تحتسب ضريبة دعم  الخاص بالشركة األم وفقا  السنة    2000لسنة    19% من ربح 

 .2006لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار 
 

 الزكاة ( 3)
سري  الذي ي  58/2007المالية رقم    ر وزارةقا لقراح السنة الخاص بالشركة األم وف% من رب1تحتسب حصة الزكاة بنسبة  

 . 2007ديسمبر  10اعتبارا من 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 الضرائب )تتمة( 3.4.7
 

 على الشركات التابعة األجنبية  الضرائب( 4)
 

 والزكاة  الحاليةالضرائب 
ا علضا  حتسابيتم  للقوانين   العملياتلى  ريبة  وفقاً  عليها  والمنصوص  المطبقة  الضرائب  معدالت  أساس  على  األجنبية 

التابعة.   الشركات  هذه  فيها  تعمل  التي  البلدان  في  السارية  والتعليمات  عملياتها واألنظمة  على  للزكاة  المجموعة  تخضع 
للوائح طبقا  عن    األجنبية  الصادرة  الزكاالزكاة  والضرهيئة  أيضاً  بالمملمارك  والج  يبة ة  تخضع  كما  السعودية  العربية  كة 

صافي حقوق الملكية بواسطة  إلى    استناداأو    % على الربح المعدل الخاضع للزكاة2.5للتفسيرات. يتم فرض الزكاة بنسبة  
أعلى. أيهما  الزكاة(  )وعاء  الزكاة  في الئحة  المحدد  دخل    ضعتخ   األساس  لضريبة  أيًضا  لوائح لوفقًا    الشركاتالمجموعة 

 .مصلحة الضرائب المصريةالصادرة عن   ئب المصرية المعمول بهاالضرا
 

 ضريبة القيمة المضافة 
القيمة المضافة  أال تكون ضريبة القيمة المضافة    فيما عدا   يتم تسجيل المصروفات والموجودات بالصافي بعد مبلغ ضريبة 

ضريبية وفي هذه الحالة يتم تسجيل ضريبة القيمة المضافة لاالجهة    رداد منخدمات قابلة لالستأو    موجودات  المتكبدة لشراء
المصروفات متى أمكن ذلك. أو    كجزء من تكلفة حيازة األصل المدينة والدائنة   رصدةاأل  إدراج يتم  وعندما    كجزء من بند 

ضري مبلغ  صافي  ضمن  المدرج  المضافة  القيمة  ضريبة  منبمبلغ  المستردة  يتم  ،    ةييبالضر  الجهةى  إل  المستحقةأو    بة 
 .المجمع الدائنة في بيان المركز الماليأو  المدينة رصدةها كجزء من األإدراج

 

 متداولة وغير متداولة إلى  تصنيف الموجودات والمطلوبات 3.4.8
يكون    تداولة.متداولة/غير مإلى    بعد تصنيفهاالموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع    إدراجتقوم المجموعة ب

 صل متداوالً عندما: األ
 

 استهالكه خالل دورة التشغيل المعتادة،  أو  هناك نية لبيعهأو  يكون من المتوقع تحقيقه 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
 أوالمجمعة المالية البياناتحقيقه خالل اثني عشر شهراً من تاريخ من المتوقع ت ، 
 استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد  أو    منع تبادلهما لم يتم  معادل  د  نقأو    ديكون عبارة عن نق

 .  المجمعة المالية البياناتفترة 
 

 كموجودات غير متداولة.  خرىتُصنف كافة الموجودات األ
 

 يعتبر االلتزام متداوالً عندما:  
 

 ةالمعتادلتشغيل تزام خالل دورة اقع تسوية االليكون من المتو  ، 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
  أو  ،المجمعة المالية البياناتيجب تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة 
 المجمعة اليةالم البياناتتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من فترة ليس هناك حق غير مشروط ل 
 

 كمطلوبات غير متداولة.  خرىلوبات األطافة المتصنيف كتقوم المجموعة ب
 

 يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 
 

 ومعدات أثاث  3.4.9
ة، إن ر المتراكمة لالنخفاض في القيمناقصاً االستهالك المتراكم والخسائبالصافي بعد  بالتكلفة،  المعدات  االثاث و  إدراجيتم  

 جدت.و
 

 قيمها التخريدية كما يلي: إلى  ب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجوداتتسيح
 

  سنوات  5 - 3من  أثاث وتركيبات 
  سنوات  4 - 3من  كمبيوتر أجهزة 

 

تغيرات في الظروف  أو    اثدوجود أحي حالة  لغرض تحديد انخفاض القيمة ف  اتوالمعدلألثاث    الدفتريةيتم مراجعة القيمة  
مسجلة   دفتريةالقد تكون غير قابلة لالسترداد. فإذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر وعندما تكون القيمة  الدفتريةأن القيمة إلى  تشير

 ة العادل  القيمة  استرداده الذي يتمثل فيالممكن  مبلغها  إلى    بأكثر من مبلغها المقدر الممكن استرداده، تخفض قيمة الموجودات
 م أيهما أكبر. قيمتها أثناء االستخداأو  ناقصاً التكاليف حتى البيع
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 أثاث ومعدات )تتمة( 3.4.9

لمحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم  يتم االتي  ات  والمعد  ستبدال جزء من أحد بنود االثاثيتم رسملة المصروفات المتكبدة ال

 للجزء المستبدل.  دفتريةالشطب القيمة 
 

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

 عند تكبدها.  اتروفكمص عمجمال رسائالخأو  األرباح بيان في خرىاألوتسجل كافة المصروفات 
 

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

 ل )المحتسبة بالفرق بين صافيصاألاالعتراف بإلغاء  خسائر ناتجة عن  أو    بيعه. تدرج أي أرباحأو    مستقبلية من استخدامه

 األصل.االعتراف بإلغاء عند المجمع الخسائر أو  األرباح بيان لألصل( في  دفتريةالوالقيمة  ت البيعمتحصال
 

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

 .   كان ذلك مالئًما  متىالمستقبل 
 

 جير لتأد اعقو 3.4.10

يمثلالمجمتقوم   العقد  إذا كان  ما  بتقييم  العقد  بداية  في  العقد ينص على حق أو    وعة  إذا كان  أي  تأجير،  ينطوي على عقد 

 السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.
 

 المجموعة كمستأجر
بالتطبق المجموعة طريقة فرد للقياس واالعتراف  التافة عقنسبة لكية  التأجير قصيرة  أجيود  وعقود    األجلر باستثناء عقود 

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

 .ساسيةاالستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األ
 

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

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

تتضمن   التأجير.  لمطلوبات  مبقياس  االستخدام  حق  موجودات  مطلولتكلفة  الغ  المبدئية تأجبات  والتكاليف  المسجل،  ير 

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

الثاب القسط  أساس  على  االستخدام  حق  موجودات  استهالك  واألعميتم  التأجير  فترة  مدى  على  المقدرة ت  اإلنتاجية  ار 

  .أقصر أيهما تللموجودا
 

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

 يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
 

أيًضا االستخدام  السياإلى    تتعرض موجودات حق  القيمة. راجع  في  الاالنخفاض  )ابة  محاسبيسات  انخفاض  (  3.4.16لقسم 

 قيمة الموجودات غير المالية. 
 

 ( مطلوبات التأجير 2
التي يتعين سدادها في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير  

ك المدفوعات الثابتة بطبيعتها( ناقًصا أي  ذل  بما فيابتة )تضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثعلى مدى مدة عقد التأجير. ت

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

أيًضا سعر ممارسة خيارالقيمة   التأجير  قبل    التخريدية. تتضمن مدفوعات  المؤكد ممارسته من  رة  عة بصوالمجموالشراء 

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

( في سعر كمصروفات )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزونأو    مؤشرلى  إ  يتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم  .  وث السداديستدعي حد  شرط الذي ل ا أو    ث الفترة التي يقع فيها الحد

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

البدء، التأجي  بسهولة. بعد تاريخ  لتعك يتم زيادة مبلغ مطلوبات  المقدمة. م اس تراكر  التأجير  قيمة مدفوعات  لفائدة وتخفيض 

و  أ  تغير في مدة عقد التأجيرأو    ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديلإلى    باإلضافة

حديد تخدم لتمعدل مسو  أ  مؤشر لية الناتجة من حدوث التغير في  في مدفوعات التأجير )أي التغيرات في المدفوعات المستقب

 .  في تقييم خيار لشراء األصل األساسيأو  مدفوعات التأجير هذه(
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  3.4
 

 عقود التأجير )تتمة( 3.4.10

 قيمةمنخفضة ال ألجل وعقود الموجوداتعقود التأجير قصيرة ا( 3
االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ  وعة إعفاء  بق المجمطت

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

مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة   إدراجتبر منخفضة القيمة. يتم  تع  ة التيلمكتبيلقيمة على عقود تأجير المعدات اا

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

 المجموعة كمؤجر 
التأجير التي ال تقوم الم مة المرتبطة بملكية األصل يتم تصنيفها  لهازايا ار والمجموعة بموجبها بنقل كافة المخاطإن عقود 

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

في  يراداإل األرباحات  المجمع  أو    بيان  التشغيلالخسائر  البسبب طبيعتها  التكاليف  المية. تضاف  أثناء  دة  المتكبباشرة  مبدئية 

ها على مدى فترة التأجير ل يالقيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم تسجإلى    التفاوض حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له

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

 استثمارية  راتعقا 3.4.11

ات تأجير. ويتم تصنيف العقار  إيرادرض اكتساب  مكتمل ومركز تسوق محتفظ بهما لغ  قاري من عستثماريتكون العقار اال

 ات تأجير إيرادومركز التسوق المحتفظ بهما بموجب عقد التأجير كعقار استثماري في حالة االحتفاظ بهما لغرض اكتساب  

الرأسماليةأو   قيمتهما  بدالً من  أو    لرفع  فيالبيغرض  للغرضين معاً  األعمياس  ع  العاديق  اإلنتاجأو    ال  في  أو    لالستخدام 

 ية. ارإدألغراض 
 

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

رة  صوببهما    حتفاظوإنما يتم اال  العادياق األعمال  في عملياتها وليس لغرض البيع في سيأو    االستخدام من قبل المجموعة

إيجارا اكتساب  لغرض  ارئيسية  هذا  تأجير  يتم  هنا ت.  وليست  للمستأجرين  جوهرية  بصورة  التسوق  ومركز  نية   كلمبنى 

 لبيعهما في سياق األعمال العادي.
 

 ً الحقا المعاملة.  تكاليف  فيها  بما  بالتكلفة  مبدئياً  االستثمارية  العقارات  المبدئيتدرج  لالعتراف  ات  قارلعا  إدراجيتم    ، 

الخسائر الناتجة  أو    تدرج األرباحالتي تعكس ظروف السوق في تاريخ البيانات المالية المجمعة.  دلة  ارية بالقيمة العااالستثم

تأثير الضريبي  في فترة حدوثها بما في ذلك الالخسائر  أو    في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في األرباح   ات من التغير

المالية المجمعالبيان  هذهاد  عدإل  المقابل. ولغرض القيمة  ات  العادلة، يتم تخفيض  للقيمة  ة وبهدف تجنب االحتساب المزدوج 

يتم تحديد  ات التأجير على أساس طريقة القسط الثابت. إيرادات المستحقة الناتجة من طريقة محاسبة يرادالعادلة المحتسبة باإل

د يستعين بنموذج تقييم يتماشى مع طبيعة  مستقل خارجي معتم  بل مقيمن قه ماؤجرتقييم سنوي يتم إإلى    استنادا  القيمة العادلة

 .  واستخدام العقار االستثماري
 

عقــار إلــى  من العقار االستثماري في حالة التغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل مــن عقــار اســتثماريإلى أو    تتم التحويالت

العقار العادلة في تاريخ التغييــر فــي االســتعمال. لالحقة تكون قيمة  حاسبة اللمبة  نسالدرة للعقار بفإن التكلفة المق  يشغله المالك

للسياسة المبينة تحت بنــد إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراً استثماريًا، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقاً 

  االستخدام.في التغيير  خ " حتى تارياألثاث والمعدات"
 

إ السيطرة(  المستلمعندما يتم بيعها )أي تاريخ حصول    العقارات االستثماريةاالعتراف بلغاء  يتم  عندما يتم سحب أو    على 

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

يتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم    .إلغاء االعترافة  في فتر  الخسائرأو    رباحفترية لألصل في األع والقيمة الدمتحصالت البي

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

 . 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 ة()تتم لهامةبية ااإلعداد والسياسات المحاسأساس  3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3.4
 

 استثمار في شركات زميلة  3.4.12

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

 سيطرة مشتركة على تلك السياسات. أو  رةبسيط لتمتعدون اة المستثمر فيها ولكنها ية للشركوالتشغيلالسياسات المالية 
 

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

 الشركات التابعة. 
 

ة حقوق الملكية، يدرج  لطريقفقاً  ية. وستخدام طريقة حقوق الملكزميلة بافي شركة  المجموعة    اتيتم المحاسبة عن استثمار

التغيرات في حصة المجموعة    إدراجلالستثمار لكي يتم    دفتريةالالتكلفة. ويتم تعديل القيمة  االستثمار في شركة زميلة مبدئيًا ب

المت  إدراجمن صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم   القيمة  علقة بالشركةالشهرة    يةتردفال  الزميلة ضمن 

 اختبارها بصورة فردية لتحديد انخفاض القيمة.أو  وال يتم إطفاؤهاثمار لالست
 

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

ذلك، عند إلى    للمجموعة. إضافة  خرىألملة االشا  اتيرادمن اإلثمر فيها يعرض كجزء  لتلك الشركات المست  خرىالشاملة األ

، متى أمكن ذلك، أي تغيراتحصتها في  إدراجالمجموعة بوجود تغير مسجل مباشرةً في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم 

الملكية حقوق  في  التغيرات  بيان  في  عنها  األرالمجمع  واإلفصاح  استبعاد  ويتم  ال.  غير  والخسائر  الناتجباح  عن محققة  ة 

 ة. بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلمالت المعا
 

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

 ات التابعة للشركة الزميلة. الشركة في مسيطرائر بعد الضريبة والحصص غير الخسالأو  ربح التشغيل وهو يمثل األرباح
 

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

دد ة، تحلملكيقوق ابعد تطبيق طريقة ح  .المجموعة قبل من المستخدمة تلك للشركة الزميلة مع المحاسبية لتتماشى السياسات

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

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

الزميلة  احتساوعة بالمجموجد ذلك الدليل، تقوم   للشركة  الممكن استردادها  القيمة  القيمة بالفرق بين  ب مبلغ االنخفاض في 

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

ته العادلة. كما تسجل  متبقي بقيم  أي استثمار  راجدإالزميلة، تقوم المجموعة بقياس وعند فقد التأثير الملموس على الشركة  

القيمة   بين  فرق  المتبقي    دفتريةالأي  العادلة لالستثمار  والقيمة  الملموس  التأثير  فقد  عند  الزميلة  والمتحصالت من  للشركة 

 المجمع.الخسائر أو  األرباحالبيع في بيان 
 

 مخزون ال 3.4.13

 صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل.أو  فقاً للتكلفةيمه وم تقي( ويتحقوق تقاسم الوقت )الصكوك لمخزونيمثل ا
 

 جــراءالطبيعي ناقصاً التكاليف المقدرة الضرورية إلصافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال 

 البيع.
 

 س الالحقلمبدئي والقيااالعتراف ا – األدوات المالية 3.4.14

 .أخرىأداة حقوق ملكية لمنشأة أو  ة والتزام مالي ينشأ عنه أصل مالي لمنشأ أي عقدهي  ماليةاألداة ال
 

 الموجودات المالية  (1
 والقياس المبدئي  المبدئي االعتراف

المطفأة للتكلفة  وفقاً  الحقاً  وتقاس  المبدئي  االعتراف  عند  المالية  الموجودات  تصنيف  خالل  أو    يتم  من  العادلة  بالقيمة 

 الخسائر.أو  القيمة العادلة من خالل األرباحخرى أو األالشاملة  تارادياإل
 

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

تلك التي أو    ل جوهري ند تموين ب تتضم  التي ال  خرىالموجودات األ  ستثناءته. باداراألعمال المستخدم من قبل المجموعة إل

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

األرباح من خالل  العادلة  بالقيمة  المدرج  غير  المالي  األصل  حالة  وباالخسائأو    في  األر.  للموجودات    ال تي  ال  خرىلنسبة 

  تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقاً لسعر المعاملة.أو  تمويل جوهري تضمن بندت
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4

 تتمة(حق )دئي والقياس الالاالعتراف المب – األدوات المالية 3.4.14
 

 الموجودات المالية )تتمة( ( 1
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي )تتمة(

المالي   األصل  تصنيف  المطفأةلغرض  بالتكلفة  اإلأو    وقياسه  خالل  من  العادلة  األيرادبالقيمة  الشاملة  أن  خرىات  يجب   ،

"مدفوعات  إلى    يؤدي تمثل  نقدية  علتدفقات  فقط"  والفائدة  المبلغ  المى أصأصل  ال  يشارلقائمبلغ  باختبار إلى    .  التقييم  هذا 

األدا إجراؤه على مستوى  فقط ويتم  والفائدة  المبلغ  التدفقات مدفوعات أصل  المالية ذات  الموجودات  يتم تصنيف وقياس  ة. 

ض النظر  بغر  سائالخأو    العادلة من خالل األرباح  النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقاً للقيمة

 عن نموذج األعمال.
 

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

النقدية سوف تنتج من   التدفقات  التعاقديتدفقات نقدية. ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت  النقدية  التدفقات  بيع  أو    ةتحصيل 

 لمطفأة ضمن نموذج أعمال يهدف كليهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة اأو    ةدات الماليالموجو

المإلى   بالموجودات  االحتفاظ  يتم  حين  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  المالية  بالموجودات  المصنفة  االحتفاظ  الية 

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  إلى    في نموذج أعمال يهدف  خرى ات الشاملة األيراداإلخالل  ة من  لعادلوالمقاسة بالقيمة ا

 والبيع. 
 

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

فبالع االعتيارف  )بالطريقة  األسواق  تدية(  ي  تاريخ  سجيلهيتم  أساس  المجموعة التسويةا على  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  أي   ،

 ل.األص تسليمأو  باستالم
 

 القياس الالحق 

 فئات: ثالثإلى  ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية
 

  الدين(موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات 
 بالق مدرجة  مالية  اموجودات  من  لعادل يمة  اإلة  األيرادخالل  الشاملة  إعادة    خرىات  والخسائر   إدراجمع  األرباح 

 المتراكمة )أدوات الدين(
 اإل خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  األيرادموجودات  الشاملة  إعادة    خرىات  والخسائر    إدراجدون  األرباح 

 عتراف )أدوات حقوق الملكية( المتراكمة عند إلغاء اال
 الخسائر أو  من خالل األرباحة بالقيمة العادلة لية مدرجمات وداموج 

 

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

 بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( أ( موجودات مالية مدرجة 
المو قياس  الحقا  المدريتم  المالية  بالتكلفة  جودات  باالمطفجة  هذه  ستخداأة  تتعرض  كما  الفعلي،  الفائدة  معدل  طريقة  م 

 تعديلهأو    الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصلأو    مة. وتسجل األرباح والخسائر في األرباحالموجودات النخفاض القي

 نخفاض قيمته.  اأو 
 

بال  تتضمن المدرجة  المالية  األالموجودات  المجموعة  لدى  المطفأة  التجاريين    والنقدالبنوك    دىل  ةصدرتكلفة  والمدينين 

 .  خرىالمدينة األ رصدةواأل

 

 )أدوات حقوق الملكية( خرىات الشاملة األيرادب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
حقوق وات  كأد  مأسهإللغاء تصنيف استثماراتها في  عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل ل

التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة   خرى ات الشاملة األيرادقيمة العادلة من خالل اإللكية مصنفة بالم

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

 حدة. 
 

إع أبدا  يتم  والاألرب  راجدإادة  ال  الماليةاح  الموجودات  لهذه  األرباح  الخسائر.  أو    األرباحإلى    خسائر  توزيعات  وتسجل 

المجموعة من هذه  أو    ات في بيان األرباحإيرادك الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد  المجمع عندما يثبت  الخسائر 

. خرىات الشاملة األيرادجل هذه األرباح في اإلة، تسالحالهذه    لجزء من تكلفة األصل المالي. وفيالمتحصالت كاسترداد  

 ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. خرىات الشاملة األيرادلملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإلإن أدوات حقوق ا
 

 غير قابل لإللغاء.   فئة على نحوضمن هذه ال أسهماختارت المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في 
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 محاسبية الهامة )تتمة(والسياسات ال عدادس اإلأسا 3
 

 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  3.4

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.14
 

 ( الموجودات المالية )تتمة( 1
 

 القياس الالحق )تتمة(

 خسائر لاأو  األرباح بالقيمة العادلة من خاللج( موجودات مالية مدرجة 
الخسائر في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة  أو    العادلة من خالل األرباحالموجودات المالية المدرجة بالقيمة    رجتد

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

بع تتضمن  الفئة  اهذه  في  االستثمارات  لم  سهمألض  بالقيم  مجموعةال  تختر  التي  كمدرجة  خالل  تصنيفها  من  العادلة  ة 

 ات فوائدإيراد على نحو غير قابل لإللغاء. ويتم تسجيل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي    خرىات الشاملة األيراداإل

 الخسائر. أو  ات توزيعات أرباح ضمن األرباحأو إيراد
 

 عترافإلغاء اال
إلغاء االعتر المالي المجممن بي  عادالستباف )أي ايتم  الماليان المركز  أو    ع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل 

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

  تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة أو    من األصل  قديةت النتدفقاحقوقها في استالم اليل  موعة بتحو تقوم المج

مادي تأخير  دون  كافة إلى    بالكامل  بتحويل  المجموعة  تقوم  أن  )أ(  وإما  والدفع"  "القبض  ترتيب  بموجب  آخر  طرف 
لهامة لألصل  يا االمزااطر واالحتفاظ بكافة المخأو    ة بتحويل)ب( ال تقوم المجموعأو    المخاطر والمزايا الهامة لألصل

 لى األصل.ولكنها فقدت السيطرة ع
 

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

ال أو    بتحويل  موعةالمج  تقوم  ي مدى ذلك. عندما ال ملكية وإلى أتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا 

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

بتسجيل االلتزام تم قياس ذي الصلة. ي  بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ 

 لتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. مرتبط به على أساس يعكس الحقوق واالم اللتزال واالاألصل المحو
 

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

 أيهما أقل.  للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده
 

 ةلمالي دات اانخفاض قيمة الموجو
ف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  ترتع

 الخسائر كما يلي: أو  األرباح
 

  بما في ذلك موجودات العقودتجاريون مدينون 
  تكلفة المطفأةمقاسة وفقاً لل أخرىموجودات مالية 
 

ذلك، ليس لدى المجموعة استثمارات في دين مقاسة  إلى  لخسائر االئتمان المتوقعة. إضافة سهمي األرات فال تخضع االستثما
 . خرىات الشاملة األيرادوفقاً للقيمة العادلة من خالل اإل

 

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

الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب العقد وكافة إلى    الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعةو  أ  احاألرب

ا الفائدة  لسعر  تقريبية  بنسبة  مخصومة  استالمها،  المجموعة  تتوقع  الذي  النقدية  تتالتدفقات  سوف  األصلي.  ضمن  لفعلي 

التي تشكل جزءا ال يتجزأ   خرىالتعزيزات االئتمانية األأو    ة الناتجة من بيع الضماننقديات اللتدفقالمتوقعة ا  التدفقات النقدية

 من الشروط التعاقدية. 
 

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

على مدى المتوقعة  كاألداعمر    االئتمان  استناداة.  المجموعة مصفوفة مخصصات  المجموعة  إلى    ما حددت   السابقةخبرة 

األصل    ةداراإلتعامل    والبيئة االقتصادية.  رصدةباألبخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة  

األصل المالي    ةداراإلومع ذلك، قد تعتبر  اً.  يوم  365ة  ة لمدتأخر في سداد المدفوعات التعاقديالمالي كأصل متعثر في حالة ال

الداخلية المعلومات  تشير  أن  حالة  في  وذلك  الحاالت،  بعض  في  متعثر  استالم  إلى    الخارجية أو    كأصل  احتمالية  عدم 

الق التعاقدية  للمبالغ  تعزيزات  المجموعة  أي  مراعاة  قبل  بالكامل  المجمائمة  قبل  من  بها  محتفظ  شطب  ويتم  وعة.  ائتمانية 

 األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
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 ة اليت المالمطلوبا( 2
 

 المبدئي والقياس  افعتراال

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

 ق المالئم. مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة تحوط فعالة وفأو  دائنينأو  قروض وسلفأو 
 

ال المطلوبات  التم  موعةللمج   ماليةتتضمن  التأجير  عقد  بموجب  ودائني التزامات  المستحقة  والمصروفات  والدائنين  ويلي 

 التمويل اإلسالمي.  
 

العادلة،   بالقيمة  مبدئيا  المالية  المطلوبات  كافة  الدائنين.تسجل  حالة  في  بالمعاملة  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  بعد   وبالصافي 

ا لعقود  المحاسبية  السياسة  يتر  لتأجيراجع  باالفيما  نطاق  علق  في  تقع  والتي ال  التأجير  لمطلوبات  والقياس  المبدئي  عتراف 

 . 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 القياس الالحق 

 فئتين:إلى  الالحق، يتم تصنيف المطلوبات الماليةألغراض القياس 
 

 رالخسائأو  عادلة من خالل األرباحمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة ال 

 كلفة المطفأة )بما في ذلك دائني التمويل اإلسالمي( ة مدرجة بالتت ماليوبامطل 
 

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

 طاً بالمجموعة.المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتبا
 

 تكلفة المطفأة بال مدرجةية الالمطلوبات المال
 دائنو التمويل اإلسالمي 

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

األرب تسجيل  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  بواسطة  األرباحالمطفأة  في  والخسائر  عنالخساأو    اح  عتراف الا  إلغاءد  ئر 

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

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

تالفعلي   األرباحالت  كاليفضمن  بيان  في  تتضمن  المجمع  الخسائرأو    مويل  للمجموعة   أرصدة.  اإلسالمي  التمويل  دائني 

 التورق والمرابحة. 
 

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

 لم تصدر. أو 
 

  افعتراال ءإلغا

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

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

الفرق في  و  أ  يلالتبد هذا    ير، يتم معاملةبشكل كب  التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج 

 الخسائر المجمع.أو  صلة في بيان األرباحالقيمة الدفترية ذات ال
 

 األدوات الماليةمقاصة ( 3

ركز المالي المجمع فقط  الم  بيان  لغ فيصافي المب  إدراجات المالية ويتم  مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوب  إجراءيتم  

بعن حاليًا  ملزم  قانوني  الصافي    إجراءد وجود حق  أساس  على  للسداد  النية  وتتوفر  المسجلة  المبالغ  على  تحقيق  لالمقاصة 

 الموجودات وتسوية االلتزامات في آن واحد.  
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 هامة )تتمة(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية ال 3
 

 تتمة(ة )الهامسبية السياسات المحا 3.4
 

 المالية   غير انخفاض قيمة الموجودات 3.4.15
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا يوجد مؤشر على أن األصل قد انخفضت قيمته. فإذا ما وجد هذا  

الحاجةأو    المؤشر، ال  إجراءإلى    عند  السنوي  تقوم  االختبار  القيمة،  بتقنخفاض  االمجموعة  استرداده  ال  لمبلغدير  ممكن 

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

المبلغ الممكن استرداده لكل أصل فرد لتدفقات نقديةي ما لم يكن األصل ماالستخدام أيهما أعلى. يحدد  ة  واردة مستقل  نتجاً 

الموجوداتكبينحو    على من  إنتاجها  يتم  التي  تلك  عن  األأو    ر  الموجودات  الدفترية خرىمجموعات  القيمة  تزيد  عندما   .

ما قيمته ويخفضأو    ألصل  انخفضت  قد  األصل  يعتبر  استرداده،  الممكن  المبلغ  النقد عن  الممكن  مبلغإلى    وحدة إلنتاج  ه 

 استرداده. 
 

االستخد أثناء  القيمة  تقييم  تعند  اام،  المقدرةلتدخصم  المستقبلية  النقدية  قبل إلى    فقات  معدل خصم  باستخدام  الحالية  قيمتها 

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

الحديثة. وفي حاة معام مراعا  البيع، يتم  يفتكال السوق  إمكلة عد الت  المعامالت، يتمانيم  استخدام نموذج    ة تحديد مثل هذه 

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

 ً  . خرىة المتاحة األمؤشرات القيمة العادلأو  علنا
 

يتم إعدادها بصورة منفصلة  موازنات التفصيلية والحسابات التقديرية التي  ال  ة علىالقيميستند احتساب المجموعة النخفاض  

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

سنوات.  والحسابات   خمس  فترة  عادة  ويالتقديرية  األجل  طويل  نمو  معدل  حساب  تطيتم  النقدية  لتوبيقه  تم  التدفقات  قع 

 المستقبلية بعد السنة الخامسة.
 

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

، تقوم المجموعة بتقدير ؤشرا المثل هذ قد انخفضت. فإذا ما توفر مأو    دةقيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجوخسائر انخفاض ال

وحدة إنتاج النقد. يتم رد خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في أو    سترداده لألصلالمبلغ الممكن ا

الممكن المبلغ  لتحديد  المستخدمة  منذ    االفتراضات  لألصل  خ  إدراجاسترداده  مآخر  الرسارة  يكون  القيمة.  انخفاض  د ن 

استبحيودًا  محد الممكن  مبلغه  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  ال  الممكن ث  كان من  التي  الدفترية  القيمة  تتجاوز  رداده وال 

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

   األصل بمبلغ معاد تقييمه حيث تتم معاملة الرد كزيادة إعادة تقييم. راجدإم لم يتع ما الخسائر المجمأو  ي بيان األرباحف
 

تشير   وعندما  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  في  كما  سنوياً  القيمة  في  االنخفاض  لتحديد  الشهرة  اختبار  إلى    الظروفيتم 

المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد    ييمل تقمن خالة  . يتم تحديد انخفاض قيمة الشهراحتمال انخفاض القيمة الدفترية

تر نقد(  إنتاج  قيمتها  )أو مجموعة وحدات  أقل من  النقد  إنتاج  لوحدة  استرداده  الممكن  المبلغ  يكون  عندما  الشهرة.  بها  تبط 

 المستقبلية.ات الفترة في انخفاض القيمة ذات الصلة بالشهر يل خسارة انخفاض القيمة. ال يمكن رد خسائرالدفترية، يتم تسج
 

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

 فاض القيمة الدفترية. ية انخاحتمالإلى  نتاج النقد وعندما تشير الظروفتاريخ البيانات المالية المجمعة على مستوى وحدة إ
 

 البنوك والنقد  دى ل رصدةألا 3.4.16

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

 أقل. أو  قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر
 

 دلة  قياس القيمة العا 3.4.17

منظمة بين المشاركين في السوق   لمدفوع لنقل التزام ما في معاملةاأو    يع أصل مان بتلم مالمس   القيمة العادلة هي السعرإن  

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

 االلتزام، أو أو  سي لألصلالنقل في السوق الرئيأو  البيع 

 االلتزام. أو  ر مالءمة لألصلالنقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثأو  بيعال 
 

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

لألصل العادلة  القيمة  قياس  باستخدامأو    يتم  للمشا  االلتزام  الممكن  من  التي  السوقاالفتراضات  في  عند استخدامه  ركين  ا 

 االقتصادية المثلى.  مصلحتهمااللتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق  أو  تسعير األصل
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 )تتمة( س القيمة العادلة قيا 3.4.17
قي العيراعي  القيمة  لأل اس  المالي  ادلة  غير  استخدام  صل  خالل  من  اقتصادية  منافع  إنتاج  على  السوق  في  المشارك  قدرة 

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

 

ال للظروتستخدم  مالئمة  تقييم  أساليب  يتوفرمجموعة  والتي  بي  ف  لقيالها  كافية  أقصى انات  تحقيق  مع  العادلة،  القيمة  س 
 استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.

 

العادلة قيمتها  قياس  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  كافة  البأو    تصنف  في  عنها  المالية  االفصاح  ضمن  المجمعة  يانات 
للقيم  الجدول العادالهرمي  استناداً لة،  ة  يلي،  كما  المدخالت  إلى    والمبين  من  مستوى  القيمة أقل  لقياس  أهمية  يمثل  والذي 

 العادلة ككل: 
 

  المطلوبات المطابقة؛أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات: 1المستوى 
   أ2المستوى أقل مستوى م:  بها  تقييم يكون  المدخالت واساليب  العادلة ملحوًظا بشكل  يمثلذي  ن  القيمة  لقياس  أهمية  ل 

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

المدر والمطلوبات  للموجودات  المالية  بالنسبة  البيانات  في  متكررعالمجمعة  جة  أساس  تحدد  لى  كانت ،  إذا  ما  المجموعة 
أقل مستوى من المدخالت  إلى    التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً 

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

الم غير  المالية  لألدوات  تحدبالنسبة  يتم  القيسعرة،  بالرجوعيد  العادلة  مماثلإلى    مة  الستثمار  السوقية  التدفقات  أو    القيمة 
 أسعار المتداولين.  خرى أو نماذج التقييم المالئمة األأو  النقدية المخصومة

 

 10.2  يضاحراجع اإلددة من قبل خبراء تقييم مستقلين )أساليب التقييم المحإلى    للموجودات غير الماليةتستند القيمة العادلة  
 .)التفاصيلزيد من لم
 

طبيعة وسمات ومخاطر  إلى    لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استنادًا
 الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. االلتزام ومستوى أو  األصل

 

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 3.4.18
المجمو مكافتقدم  الخدمة  عة  نهاية  يستندلأة  المكافأة  هذه  استحقاق  إن  مدة  إلى    موظفيها.  وطول  للموظفين  النهائي  الراتب 

لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين  الخدمة ويخضع إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة المتوقعة طبقاً  التكاليف   . إن 
إلى   وهذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ المستحقترة الخدمة.  ى مدى ففات مستحقة عللهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصرو

 كل موظف نتيجة إلنهاء خدماته في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 

اشتراكاتو  ذلك،إلى    إضافة بتقديم  المجموعة  تقوم  الكويتيين،  لموظفيها  االجتماعيل  العامة  لهيئةاإلى    بالنسبة  ة لتأمينات 
كنسب مئويةوتحتسب  وتسجل كمصروف  ة  االشتراكات  بهذه  محددة  المجموعة  التزامات  إن  الموظفين.  مرتبات  عند    اتمن 

 استحقاقها. 
 

 المحتملةوالموجودات لمطلوبات  ا 3.4.19
ق الصادر  فصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلالمحتملة  المطلوبات    إدراجال يتم  

 مستبعداً.  تضمنة لمنافع اقتصادية ارد المللمو
 

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

 

 مخصصات ال 3.4.20
عل يكون  عندما  المخصصات  حالي  تسجل  التزام  المجموعة  لحن  (استدالليو  أ  قانوني)ى  أن  تيجة  المرجح  ومن  سابق  دث 

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

 

وفقاً  ب بحيث يعكس،  ات باستخدام معدل حالي قبل الضرائماديا، يتم خصم المخصص  موالإذا كان تأثير القيمة الزمنية لأل
عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت  ما هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.ل

 كتكلفة تمويل. 



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

 ة المجمع ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

 

28 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 تتمة(السياسات المحاسبية الهامة ) 3.4
 

 توزيعات األرباح   3.4.21

يتم إرادة المجموعة. وفقا لقانون الشركات،  إلى    م بسداد توزيعات األرباح عندما ال تخضع التوزيعاتالتزاسجل المجموعة  ت

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

 قوق الملكية. ح
 

ت على  الموافقة  األرباتم  للسوزيعات  المجمعة  ح  المالية  البيانات  تاريخ  بعد  تاريخ نة  بعد  وقع  كحدث  عنها  اإلفصاح  وتم 

 البيانات المالية المجمعة. 
 

   معلومات القطاعات 3.4.22

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

ا المحددقطاعات  من  لتشغيل  المقدمةإدارقبل  ة  الداخلية  التقارير  مع  تتفق  األداء  وتقييم  الموارد  لتوزيع  المجموعة  إلى    ة 

التشغيل. ويتم تجميع قط التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة مسئول اتخاذ قرارات  التشغيل  اعات 

 ا. ع تقارير حولهداد تقارير حولها كقطاعات يمكن رفالعمالء وإع
 

 ربحية السهم   3.4.23

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

 العادية القائمة خالل السنة.  
 

ا الربح  بقسمة  المخففة  السهم  ربحية  احتساب  للشركة  يتم  العاديين  بالمساهمين  تعد  األملخاص  ال)بعد  األيل  على   سهم فائدة 

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

 عادية.   إلى أسهم مخففةالعادية المحتملة ال سهمعند تحويل كافة األالعادية التي كان سيتم إصدارها  
 

 واالفتراضات المحاسبية الهامة  ديراتاألحكام والتق       4
 

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

المرفقة والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح  اتيرادالمسجلة لإل المطلوبات    واإلفصاح  ات    إن   .المحتملةعن 

أو   للموجودات  دفتريةالمادي في القيمة  تعديل    إجراءن هذه االفتراضات والتقديرات قد ينتج عنه نتائج تتطلب  د بشأعدم التأك

 . الفترات المستقبليةفي  ةالمتأثر المطلوبات
 

  الهامةاألحكام  4.1

تأثير األكثر جوهرية على ها التالية والتي لة باتخاذ األحكام الدار، قامت اإلتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  في إطار

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة. 
 

 تصنيف الموجودات المالية  
قييم  تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله وتإلى  تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا

 فقط على أصل المبلغ القائم. والفائدةل مدفوعات أصل المبلغ ي تمثة لألصل المالما إذا كانت الشروط التعاقدي
 

 المجموعة كمستأجر –تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد 
رة عقد  جانب أي فترات تتضمن خيار مد فتى  إل   مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجيرتحدد المجموعة  

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

 بصورة معقولة من ممارسته. 
 

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

أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة االنهاء  أو    لتجديديار اقولة ممارسة خمع

ر جوهري تغيأو    د تاريخ بداية التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدثبعاإلنهاء.  أو    خيار التجديد

س نطاق  ضمن  يقع  الظروف  المجموعةفي  التجديدويؤث  يطرة  خيار  ممارسة(  عدم  )أو  ممارسة  على  قدرتها  على  أو    ر 

 . االنهاء
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 المحاسبية الهامة )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات        4
 

 األحكام الهامة )تتمة( 4.1
 

 تصنيف العقارات 
الة قرارً دارتتخذ اإل للمتاجرعقار لتحديد سواء كان يجب تصنيفه  ا عند حيازة  للتطوير  أو  ة كعقار  عقار  أو    عقار محتفظ به 

 استثماري. 
 

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

 ية التطوير.ة بتصنيف العقار كعقار قيد التطوير إذا تم حيازته بندارتقوم اإل 
 

 اإل بتصنيفدارتقوم  كعقار  ة  لتحقيق  است  العقار  حيازته  تم  إذا  تأجيره  اتإيرادثماري  قيمته أو    من  ارتفاع  بغرض 

محأو    الرأسمالية غير  مستقبلي  اإلددالستخدام  تقوم  كما  مستأجر  دار،  كعقار  العقار  بتصنيف  لغرض    إذاة  حيازته  تم 

 . ةنقدية تشغيلي لتوليد تدفقاتأو  ضمن عمليات دامهاستخاالستخدام في المستقبل ومن المقدر 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية  
مبدأ  إدارقامت   أساس  على  عملياتها  مواصلة  على  المجموعة  قدرة  بتقييم  المجموعة  وانتهتة  أن إلى    االستمرارية  قناعة 

جمعة على قد تم اعداد البيانات المالية المالمجموعة لديها الموارد الالزمة لمواصلة عملها في المستقبل القريب. وبالتالي، ف

 أ االستمرارية.  مبد أساس
 

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

داث وقعت من  ات التي من المحتمل أن تنشأ عن أح االعتراف بالمخصصات. والموجودات المحتملة هي الموجودأو    محتملة

فقط عند وقوعبل وق المجموعةأو    يتأكد وجودها  أحداث مستقبلية غير مؤكدة تخرج عن نطاق سيطرة  ويتم    انعدام وقوع 

 اإلفصاح عنها إذا كانت التدفقات الواردة للمنافع االقتصادية أمراً مرجحاً.
 

وعندما يكون تحويل المنافع  بقة  األحداث السا  لة االلتزامات الحالية الناشئة عنكما قد تسجل المجموعة المخصصات في حا

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

 الية المجمعة.ات حول البيانات الميضاحيتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة ضمن اإل
 

لاللتزاما يكون  عن  قد  الناتجة  عنهاالمطت  اإلفصاح  تم  التي  المحتملة  ً أو    لوبات  حاليا بها  االعتراف  يتم  لم  التي  أو   تلك 

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

األمور الفعلية والقانونية التي تخرج عن   د منالبت في العديالمجموعة  ة  إدارلقضائية يتطلب من  المحاسبية على الدعاوى ا

ات القانونية وفي  جراءدعاوى القضائية القائمة عقب أي تطورات تطرأ في اإلنطاق سيطرتها. وعليه، تراجع المجموعة ال

في بياناتها    اإلفصاحات والمخصصات ذات الصلة  اجإدرتاريخ كل بيانات مالية مجمعة، وذلك من أجل تقييم مدى ضرورة  

  المخصصات طبيعة التقاضي أو    لية المجمعة. ومن بين العوامل التي يتم مراعاتها في اتخاذ القرارات حول اإلفصاحاتالما

واإلأو    المطالبةأو   اإل  جراءالربط  في  ينظر  الذي  االختصاص  نطاق  في  الصادرة  المحتملة  والنتيجة  ات  جراءالقانوني 

تطور الحق لتاريخ البيانات المالية المجمعة ولكن يسبق تاريخ إصدار أي    ى )بما في ذلكالقضائية وكذلك تطور سير الدعو

ا البيانات  باإلضافةتلك  المجمعة(  وأي  أو    آراءإلى    لمالية  المماثلة  بالدعاوى  والخبرة  القانونيين  المستشارين  نظر  وجهات 

 الربط ذي الصلة. أو   الدعوىأو  ئيةات القضاجراءل سبل التعامل مع اإلة المجموعة حوإدارقرار صادر عن  
 

 التقديرات واالفتراضات   4.2

الرئيسية   االفتراضات  عرض  األتم  الرئيسية  والمصادر  المستقبلية  باألسباب  تتعلق  التقديرات   خرىالتي  من  التأكد  لعدم 

ت كبيرة  مخاطر  لها  والتي  المجمعة  المالية  البيانات  الق  إجراءإلى    ؤديبتاريخ  على  مادي  الدفترية  تعديل  جودات للمويمة 

البيانات المالية المجمعة أدناه. تستند  بصلة  ل نود ذات افي الب  الفرديةات  يضاحاإلوالمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة في  

افتراضاتها وتقديراتها في  اإلى    المجموعة  المالية  البيانات  إعداد  المتاحة عند  قد  المؤشرات  ذلك،  الرغم من  لمجمعة. على 

ج نطاق سيطرة  ظروف خارأو  اضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق فترلف الظروف واالتخت

 المجموعة. تنعكس مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقت حدوثها. 
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 ة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتم       4
 

 تمة( )تالتقديرات واالفتراضات  4.2
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد  –ر تأجيعقود ال
تحديد معدل   المجموعة  بإمكان  المتزايد  ليس  االقتراض  تستخدم معدل  فإنها  وبالتالي،  بسهولة  التأجير  بعقد  المرتبط  الفائدة 

ا المتزايد هو معدل  االقتراض  التأجير. ومعدل  المجموعة سلقياس مطلوبات عقود  التي سيكون على    داده لالقتراض لفائدة 

زمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة الال  موالمدار فترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان مماثل، للحصول على األ  على

لى  مرتبط بأصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي "يتعين" ع

يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس  أو    ما ال تتوفر معدالت ملحوظةحين  وضع التقديراتالمجموعة "سداده" والذي يتطلب  

وشروط عقد التأجير. وتقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد بواسطة المدخالت الملحوظة عند توفرها وال    بنود

 ة بالمنشأة. بد من توفره لوضع بعض التقديرات المرتبط
 

 زميلة  ال شركاتالانخفاض قيمة 

 إدراجسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا حاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاالم يتم

ي موجودات  الشركات الزميلة بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل التغيرات فيما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صاف

م ما إذا بيانات مالية مجمعة تقييكل  في القيمة. يجب على المجموعة في تاريخ    خفاضأي خسائر لالنالشركة الزميلة ناقصاً  

ة بتقدير المبلغ الممكن استرداده للشركة  داروجد أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه المؤشرات، تقوم اإل

خفاض القيمة وتحديد المبالغ الممكن ت انن تحديد مؤشراخسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. إ الزميلة لغرض تحديد حجم  

 وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.ة دارتطلب من اإلياستردادها 
 

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

إلى    احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيعالقيمة أثناء االستخدام، أيهما أكبر. يستند  أو    اً تكاليف البيعناقص  العادلة قيمة  ال

مماثلة لموجودات  مكافئة  بشروط  معامالت  في  الملزمة  المبيعات  معامالت  من  المتاحة  األسعار   إلى  استناداً أو    البيانات 

 ً ناقصا السوق  في  اإلالمعروضة  التكاليف  االستخدامضاف  أثناء  القيمة  احتساب  يستند  األصل.  لبيع  التدفقات نموذج  إلى    ية 

المخصومة.   الهيكلة النقدية  إعادة  أنشطة  على  القادمة وال تشتمل  الخمس سنوات  لفترة  الموازنة  النقدية من  التدفقات  تؤخذ 

النقد وف ت الهامة التي ساالستثمارات المستقبلية  أو    ة بعدالتي لم تلتزم بها المجموع عزز من أداء الموجودات لوحدة إنتاج 

المخصومة  النقدية  التدفقات  لنموذج  المستخدم  الخصم  لمعدل  حساسية  ذو  استرداده  الممكن  المبلغ  إن  اختبارها.  يتم  التي 

فتراضات  اال تم اإلفصاح عنتخدم ألغراض االستقراء.  لنمو المسوكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل ا

الرئيسية المستخدمة في تحديد المبلغ الممكن استرداده ألصل حق االستخدام بما في ذلك تحليل الحساسية وشرحها بمزيد من  

 .10.2 يضاحالتفصيل ضمن اإل
 

  خرىينة األالمد رصدة للمدينين التجاريين واألمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
بتطبيق  المجموعة  مبسطة    تقوم  المتوقعة  الحت طريقة  االئتمان  التجاريين واألساب خسائر  األ  رصدةللمدينين  .  خرىالمدينة 

 وبالتالي، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تعمل على تسجيل مخصص خسائر استنادا

االئتمان  إلى   بالمتوقعة  خسائر  تاريخ كل  في  األداة  مالية معلى مدى عمر  بإنشاء مصفوفة جمعةيانات  المجموعة  قامت   .

تستند والبيئة إلى    مخصصات  بالمدينين  المتعلقة  المستقبلية  العوامل  مقابل  تعديلها  ويتم  االئتمان  بخسائر  السابقة  خبرتها 

 االقتصادية. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

 يمة العادلة لألدوات المالية قياس الق
اإلتست أدارخدم  ذلك  سالية  ويتضمن  نشط(.  أسعار سوق  لها  تتوفر  )عندما ال  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  لتحديد  تقييم  ب 

المشارك يتبعها  التي  الطريقة  مع  تتوافق  وافتراضات  تقديرات  لوضع  ووضع  المالية.  األداة  تسعير  في  السوق  في  هذه  ن 

الإلى    ةدارت، تستند اإلاالفتراضا البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة.  مكاملحوظة قدر اإلالبيانات  ن، إال أن هذه 

الفعلية التي  دارالحالة، تقوم اإل  تلكوفي   العادلة المقدرة عن األسعار  القيم  المتاحة. قد تختلف  المعلومات  ة باستخدام أفضل 

 تاريخ البيانات المالية المجمعة.ة متكافئة في سيتم تحقيقها في معامل
 

 الستثمارية ات اتقييم العقار
ومبادئ المعيار   المعروفةيتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من خالل خبراء تقييم عقارات باستخدام آليات التقييم  

 قياس القيمة العادلة.  13الدولي للتقارير المالية 
 

االستثما العقارات  قياس  عدم  تقي  خبراءقبل  من    المعدةالتقديرات  إلى    استنادارية  يتم  حالة  في  إال  المستقلين،  العقارات  يم 

ا الجوهرية  الطرق واالفتراضات  القيم بصورة موثوق منها. تم عرض  التقييم إمكانية تحديد هذه  لمستخدمة من قبل خبراء 

 .10 يضاحلتقدير القيمة العادلة للعقار االستثماري في اإل
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 امة )تتمة(لهت المحاسبية ااألحكام والتقديرات واالفتراضا       4
 

 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات 4.2
 

 الضرائب

المجموعة   السعوديةللزكاة  تخضع  العربية  المملكة  مصر  في  في  الشركات  دخل  جوهرية وضريبة  أحكام  اتخاذ  ويتعين   .

عادي والتي السياق األعمال  ت الحسابية التي تم إجراؤها خالل  ، حيث هناك العديد من المعامالت والعملياالضرائبلتحديد  

استيعاب  إلى    استنادا  المتوقعة  الضريبةااللتزامات عن    المجموعةوتسجل    النهائية لها بشكل مؤكد.  الضريبةال يمكن تحديد  

 ذي الصلة واالستشارات التي تتلقاها من المستشار الضريبي. الضرائبة لقانون داراإل
 

حالة  األ  في  لهذه  النهائية  النتيجة  القيماختالف  عن  مخصصاتة  مور  على  الفروق  هذه  تؤثر  سوف  كاة زال  الدفترية، 

 الضرائب في الفترة التي يتم فيها تحديدها.و
 

 ات وتكاليف تشغيل إيراد 5
 2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   ات التشغيل إيراد

 3,598,406 12,132,408 ات فندق إيراد
 ════════ ════════ 

   الخدمات أو  نوع البضاعة

 2,952,659 9,078,313 ات غرف إيراد

 512,390 2,896,365 أطعمة ومرطبات 

 133,357 157,730 أخرى ات فندق إيراد

 ─────── ─────── 

 3,598,406 12,132,408 التشغيليةات يراداإل إجمالي

 ════════ ════════ 

    اتاديرباإلتوقيت االعتراف 

 3,598,406 12,132,408 ية معينة نة في نقطة زمات الفنادق المكتسبإيراد
 ════════ ════════ 

   األسواق الجغرافية

 3,598,406 12,132,408 المملكة العربية السعودية
 ════════ ════════ 
   

   تكاليف التشغيل  

 (2,788,112) (6,409,239) تكاليف تشغيل الفنادق  

 (2,698,893) (2,754,678) (10)إيضاح حق االستخدام  أصلاستهالك 
 ─────── ─────── 
 (9,163,917) (5,487,005) 
 ════════ ════════ 

 

  أخرىات إيراد 6
 2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 187,148 194,557 عموالتات إيراد

 163,598 260,636 اتعاب إدارة صكوك

 25,619 180,656 أخرى ت اإيراد

      -  191,000 ار* تعويض إيج
 ─────── ─────── 

 826,849 376,365 
 ════════ ════════ 

 

، وهي شركة تابعة للمجموعة، كجزء من تعويض اإليجار شركة محاصة الصفوةيمثل تعويض اإليجار المبالغ التي استلمتها   * 
حتــى  2020مــارس  14ن تــرة مــ للف 19-كوفيد واألنشطة االقتصادية نتيجة لوباء  الممنوح من المؤجر، بسبب تعطل األعمال

 .شركة محاصة الصفوة، عن الفندق المستأجر من قبل 2022مارس  05
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 ية إدارمصروفات عمومية و 7
 

واإلتتضمن   العمومية  بمبلغ  دارالمصروفات  الموظفين  تكاليف  )  901,524ية  كويتي  ر دينا  1,005,135:  2021دينار 
 كويتي(.  

 

 ضريبية   مصروفاتتحميل مخصص   8
 

التي  إلى    نادااست المستحقة المجموعة    عليها  حصلتاالستشارة  الزكاة  فقط  المجموعة  فقد سجلت  الضريبي،  المستشار  من 
والجماركل والضريبة  الزكاة  السعودية  ب  هيئة  العربية  في  المملكة  المنتهية  ن  فإذلك،  إلى    إضافة.  2022ديسمبر    31للسنة 

مصلحة الضرائب المصرية وفقا للقوانين إلى  ائب الدخل للشركاتاد ضرمسئولة عن سد في مصرللمجموعة الشركة التابعة 
 الضريبية المصرية.  

 

  ( دينار كويتي  93,882:  2021)دينار كويتي    523,716مصروف ضريبة الشركات بمبلغ  خالل السنة  سجلت المجموعة  
 . جمعالخسائر المأو  في بيان األرباح

 

 السهم   )خسارة( ربحية 9
 

ربت مبالغ  )خسارة(بقسمة  األساسية  السهم  خسارة(  )حية  حتسب  األم    ربح  الشركة  بمساهمي  الخاص  المتوسط عالسنة  لى 
لعدد األ السنة.    سهمالمرجح  القائمة خالل  بقسمة  )خسارة(  تحتسب مبالغ ربحية  العادية  المخففة  السنة   ربح )خسارة(السهم 

اليهالل السنة  دية القائمة خالعا  سهمح لعدد األمي الشركة األم على المتوسط المرجالخاص بمساه المتوسط المرجح   مضافاً 
خذا في االعتبار آعادية.    إلى أسهم  العادية المحتملة المخففة  سهمالعادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األ  سهملعدد األ

 متماثلة. السهم األساسية والمخففة )خسارة( عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية 
 2022 2021 

   

 (10,806,843) 1,206,027 السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(  ربح )خسارة(

 

─────── ─────── 

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

─────── ─────── 

 (33.56) 3.75 )فلس(سية والمخففة  السهم األسا   )خسارة(  ربحية 

 

════════ ════════ 
  

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

 

 وعقارات استثمارية  أصل حق االستخدام 10
 

 االستخدام حق أصل 10.1
  

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

 .2030فبراير 
 

تطبي الدعند  المعيار  لق  رقم  ولي  المالية  اإليجار  16لتقارير  مقدًما عقود  المدفوع  التشغيلي  اإليجار  عقد  إعادة تصنيف  تم   ،
فيما يتعلق باألصل إلى   الموجوداتالمتعلق ببرج زمزم إلى أصل حق االستخدام وتم تحويل أي رصيد في فائض إعادة تقييم  

 ين.لمتراكمة في حقوق المساهمالخسائر ا
 

 قيمة الدفترية ألصل حق االستخدام المسجل والحركات خالل السنة:  لي الض الجدول التايعر
 2022 2021 
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 49,079,942 46,353,799 يناير   1كما في 

 (2,698,893) (2,754,678) ( 5 إيضاححق االستخدام ) أصلاستهالك 

      - 644,275 دة قياس إعا

 42,924 36,451 إضافات  

 (70,174) 313,889 وق التحويل فر
 ─────── ─────── 

 46,353,799 44,593,736 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 
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 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة( 10
 

 )تتمة( حق االستخدام أصل 10.1
  

نخفاض القيمة، ويتم تعديله مقابل أي إعادة قياس ئر اك متراكم وخساستخدام بالتكلفة ناقصا أي استهالحق اال  أصليتم قياس  
التأجير. يستهلك   الثابت على مدى فترة االيجار اعتبارا من تاريخ توافر    أصل لمطلوبات  حق االستخدام على أساس القسط 

لالستخدام المالية  األصل  البيانات  تاريخ  في  كما  االالمجمع.  عقد  من  المتبقية  الفترة  بلغت  ال  يجارة  سنة    18.92  قبلةلبرج 
 سنة(.  19.92: 2021)
 

القيمة وتقوم المجموعة بتقييمه على أساس سنوي. يتم    أصليتعرض   التقييم لغرض تحديد   إجراءحق االستخدام النخفاض 
ن لمبيمخصومة وفقا لستخدام طريقة التدفقات النقدية الللعقارات الواقعة في المملكة العربية السعودية با  القيمة أثناء االستخدام

األساليب الداخلية مع   تتوافقالتقييم الداخلي للمجموعة.    إدارةمن قبل  داخليًا  أدناه. تم وضع تقديرات القيمة أثناء االستخدام  
قبل   المستخدمة من  السن  المقيمينتلك  تغييرات    واتالخارجيين في  التقييممن  فيالسابقة ولم تكن هناك  نماذج  هجية  تتوافق   .

 . انخفاض قيمة الموجودات"" 36مع مبادئ معيار المحاسبة الدولي ستخدام اال القيمة أثناء تقدير
 

التقييم   على  القيمة  إدارة  أجرته  التيبناًء  في  انخفاض  مؤشرات  أي  تحديد  يتم  لم  للمجموعة،  الداخلي  ستواصل   .التقييم 
الت على  التأثير  تقييم  مدخالالمجموعة  إلى  باإلضافة  النقدية  في  دفقات  التقييم  السنويةالفتت  ربع  حيث  رات    تطرأ   ماالقادمة 

 ار. معلومات جديدة يجب أخذها في االعتب
 

 العقارات االستثمارية  10.2
 

 يعرض الجدول التالي الحركة في العقارات االستثمارية: 
 

 2022 2021 
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 16,582,932 15,033,637 اير  ين 1كما في 

 (1,545,101) (335,600) قياس القيمة العادلة   عادةالخسارة من إ صافي

 (4,194)      -  فروق التحويل
 ─────── ─────── 

 15,033,637 14,698,037 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 
 

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

  طبقةج التقييم الملعقارات الخاضعة للتقييم. إن نماذلمؤهالت المهنية ذات الصلة والخبرة في المواقع وفئات امعتمدين لديهم ا
 "قياس القيمة العادلة".  13تتسق مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

استثمارية    رهنتم   قدرها  عقارات  دفترية  )  8,572,037بقيمة  كويتي  دينار كويتي( كضمان    8,572,037:  2021دينار 
   (.16 إيضاحسالمي )إمقابل دائني تمويل 

 

الظ فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  القائمة  المستقبلية  االفروف  بالتطورات  المتعلقة  نشأت  تراضات  سيطرة    جخارالتي  نطاق 

 المجموعة. تنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند وقوعها.  
 2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 (1,545,101) (335,600) صافي الخسارة من إعادة قياس القيمة العادلة 

 2,037,576 1,274,643 من العقارات االستثمارية  اتجة ت التأجير الن ا إيراد صافي  

 

─────── ─────── 

 492,475 939,043 الناتج من العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة الربح  صافي  
 

════════ ════════ 

 

تطوير أو   انشاءأو  دية لشراءتعاقيها التزامات ليس لدرداد عقاراتها االستثمارية لم تضع المجموعة أي قيود على إمكانية است

 التزام بعمليات اإلصالح والصيانة والتحديثات. أو  عقارات استثمارية،
 

 . 23.2 يضاحاإل الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إفصاحاتتم عرض 
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 وعقارات استثمارية )تتمة(أصل حق االستخدام  10
 

 )تتمة(ية ثمارلعقارات االستا 10.2
 

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

 حق االستخدام:  ألصلالقيمة اثناء االستخدام الحتساب 
 

 أسلوب التقييم   نوع العقار 

 جوهرية  المدخالت ال 

 النطاق  غير الملحوظة  

  
 

2022 2021 

  االستخدامل حق أص. أ
   

 المملكة العربية السعودية –برج القبلة 
   

 فندق •

التدفقات النقدية  

 المخصومة  

 المتوسط المقدر لسعر الغرفة 

 664 - 350 664 - 438 بالريال السعودي 
   76 - %50 %76 - %64 معدل االشغال% 

  10 %10   معدل الخصم% 
   2 %2.5 معدل التضخم% 
   49 - %43 %50 - %44 شغيل  الت مجمل ربح% 
     

     ب. عقارات استثمارية  

أرض بمنطقة الشرق في  •

 دولة الكويت 
المقارنة  طريقة 

 دينار كويتي 3,250 دينار كويتي 3,250 المتر المربع   سعر  بالسوق  
   

التسوق، • المملكة    مركز 

 وديةالعربية السع
التدفقات النقدية  

 المخصومة  

 مقدر  ي الالسنو االيجار

بالريال السعودي للمتر  

 15,100 - 1,650 20,300 - 1,650 المربع 
    90 - %10 %95 - %14 معدل االشغال% 
    9.50 %12 معدل الخصم% 

 

القيمة العادلة على أساس المعامالت الم المقارنة بالسوقةقارنطبقًا لطريقة المقارنة بالسوق، يتم تقدير  إلى   . وتستند طريقة 

  . لن يقوم المشتري المحتمل بدفع أي مبلغ مقابل العقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثلل والذي بموجبه  تبدامبدأ االس

 وتمثل وحدة المقارنة المطبقة من قبل المجموعة سعر المتر المربع. 
 

المخصومة، يتم النقدية  التدفقات  ا  وفقا لطريقة  العادلة باستخدام  القيمة  الملكية على مزب  فتراضات تتعلقتقدير  ايا ومطلوبات 

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

المتوقع النقدية  التدفقات  المجموعة من  العقارات. وعلى هذه  لملكية أحد  االنقدية  لسوق ة، يتم تطبيق معدل خصم مستقى من 

 .  ات المرتبطة باألصل. وعادة ما يتم تحديد عائد البيع بصورة منفصلة ويختلف عن معدل الخصميرادة الحالية لإللقيملتحديد ا
 

ال مثل  أحداث  خالل  من  والصادرة  الواردة  النقدية  للتدفقات  المحدد  والتوقيت  النقدية  التدفقات  فترة  تحديد  مراجعات  ويتم 

التجديد ذات الصلة. عادة ما يتم تحديد أو    إعادة التطويرأو    أعمال إعادة التأجيرأو    جيرجديد عقد التأتأو    التقييمية لإليجارات

أنها   على  الدورية  النقدية  التدفقات  تقدير  عادة  ويتم  العقار.  فئة  يميز  الذي  السوق  أداء  على  بناء  المناسبة    إجمالي الفترة 

نايراداإل المسترات  والمصروفات غير  الشغور  التقصا  الوك  حصيلدة وخسائر  وتكاليف  الصيانة  وتكلفة  التأجير  الة  وحوافز 

واإل التشغيل  يتم خصم مجموعة من صافي  داروالعموالت وغيرها من مصروفات  عليه،  وبناء  وتقدير  إيرادة.  التشغيل  ات 

  إن وجدت. –القيمة النهائية المتوقعة في نهاية فترة التوقع 
 

 القيمة أثناء االستخدام ألصل حق االستخدام  اباتالمستخدمة لحسالحساسية لالفتراضات الرئيسية 
 حق االستخدام يتسم بالحساسية الشديدة لالفتراضات االتية:   ألصلإن حساب القيمة اثناء االستخدام 

 

 ل امعدالت االشغ 
  المعدل بالمخاطر معدل الخصم 
   مجمل ربح التشغيل 
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 تتمة(حق االستخدام وعقارات استثمارية )أصل  10
 

 )تتمة(ارات االستثمارية لعقا 10.2
 

 لالفتراضات الرئيسية المستخدمة لحسابات القيمة أثناء االستخدام ألصل حق االستخدام )تتمة(الحساسية 
 المتعلقة باالفتراضات الرئيسية للمبلغ الممكن استرداده:  التأثيراتفيما يلي 

  

 االشغال االشغال    -معدل  في معدالت  االنخفاض  يؤديإن  في  نخفاإلى    قد  الضيافة.  إيراداض  انخفاض ولن  ات  يؤدي 
 .موجودات حق االستخدامقيمة في انخفاض  أي إلى  %5معدل االشغال بنسبة 

 انخفاض القيمة بمبلغ  إلى    يتؤد% سوف    12إلى    %2قبل الضرائب بنسبة    إن الزيادة في معدل الخصم  -معدل الخصم
 دينار كويتي.   404,856

 التش ربح  االن  -  غيلمجمل  في  خفاإن  يؤديض  قد  مجمل إلى    الطلب  في  االنخفاض  إن  الهامش.  مجمل  في  انخفاض 
 . موجودات حق االستخدامانخفاض في قيمة أي إلى   يؤدي لن% 5الهامش بنسبة 

 

  3ة ضمن المستوى  الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثماري
. إن التغيرات المحتملة بصورة  ةاالستثماري  اتدير المدخالت لتحديد القيمة العادلة للعقارتق  ام جوهرية عنديجب استخدام احك

ؤثر على تثابتة سوف    خرىمع االحتفاظ باالفتراضات األمعقولة في تاريخ البيانات المالية المجمعة لالفتراضات ذات الصلة  
   ه.اغ المبينة أدنوفقا للمبال  االستثماريلعقار للة  القيمة العاد

 

 التغير في االفتراضات في قياس القيمة العادلة لمركز التسوق، المملكة العربية السعودية:
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 النقص   الزيادة    النقص  الزيادة   
 دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي  دينار كويتي  
      

: الحركة  2021%، و2ة بنسبة : الحرك2022معدل الخصم )
 1,218,409 (1,022,712)  1,064,267 (850,597) %( 2بنسبة 

: الحركة 2021%، و5: الحركة بنسبة 2022معدل االشغال )
 (585,133) 509,695  )545,84(4 4545,84 %( 5بنسبة 

 

المتداخلة بين المدخالت غ القي يوجد نوع من العالقة  لل ير الملحوظة المستخدمة لقياس  العادلة  حيث تؤدي  التجاري.    عقارمة 

عدم سداد االيجار وارتفاع معدالت  تخفيض فترات  إلى    زيادة في معدالت االيجار السوقية، وقد تؤديإلى    الزيادة في الطلب

  قص معدالت االيجار السوقية.زيادة فترات عدم سداد االيجار ونإلى  االشغال كما يؤدي النقص في معدالتاالشغال. 
 

 :العادلة قيمةدول الهرمي للالج

العادلة   القيمة  قياسات  تصنيف  التسوقتم  المستوى    لمركز  بناءً   3ضمن  العادلة  القيمة  لقياس  الهرمي  الجدول  على    من 

من   2رق ضمن المستوى  آليات التقييم المستخدمة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة لألرض الواقعة بمنطقة الش إلى    المدخالت

 عادلة بناء على بيانات المبيعات المعروضة في السوق.  ة الي لقياس القيمالجدول الهرم
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 المجموع   

األسعار المعلنة في  
أسواق نشطة  

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية  
الملحوظة  
 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير  

الملحوظة  
 (3المستوى )

 دينار كويتي  ي كويتدينار  كويتي دينار  دينار كويتي  

     

     2022ديسمبر  31

 6,126,000 8,572,037      - 14,698,037 عقارات استثمارية  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

       2021ديسمبر  31

 6,461,600 8,572,037      - 15,033,637 عقارات استثمارية  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



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

 ة المجمع ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 استثمار في شركات زميلة  11
 

 القيمة الدفترية  حصة الملكية %  بلد التأسيس  االسم 

  2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي    
      

 16,928,461 17,984,346 %36.69 %36.69 الكويت  )"زمزم"( 2013شركة محاصة زمزم 

 1,060,867 749,195 %32.60 %32.60 الكويت  )"أثمان"( ..مشركة أثمان الخليجية ذ.م

    
─────── ─────── 

    
18,733,541 17,989,328 

    ════════ ════════ 
 

 إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:
 2022 2021 

 دينار كويتي  يتيدينار كو 
   

 19,513,809 17,989,328 اير ين 1كما في 

 (1,529,249) 765,577 ( الخسائراألرباح )  حصة في

 4,768 (21,364) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

 17,989,328 18,733,541 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 

 



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

 المجمعة  ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 ()تتمة استثمار في شركات زميلة 11
 

 قة حقوق الملكية: المالية حول استثمار المجموعة في شركات زميلة قبل االستبعادات/ التعديالت فيما بين الشركات، والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريالمعلومات  ل التالي ملخصيوضح الجدو
 

 المجموع  أثمان  زمزم  

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي  كويتيدينار  دينار كويتي  دينار كويتي ي دينار كويت دينار كويتي 
       

 49,111,999  42,442,147 3,162,133  2,206,285 45,949,866 40,235,862 موجودات غير متداولة 

 10,889,393 19,819,537 93,405  93,405 10,795,988 19,726,132 موجودات متداولة

 (10,610,211) (10,948,947) (1,000) (1,300) (10,609,211) (10,947,647) لوبات متداولة مط 

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

 49,391,181 51,312,737 3,254,538 2,298,390 46,136,643 49,014,347 حقوق الملكية

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

   %32.60 %32.60 %36.69 %36.69 الملكية % حصة المجموعة في حقوق  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,989,328 18,733,541 1,060,867 749,195 16,928,461 17,984,346 القيمة الدفترية الستثمار المجموعة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 5,569,651  19,773,885     - - 5,569,651 19,773,885 اتراد ي اإل 

 (7,674,685) (10,827,115) (2,397,882) (953,019) (5,276,803) (9,874,096) / الخسائر  ات يراد تكلفة اإل 

 (5,902,994) (5,981,623)     - - (5,902,994) (5,981,623) اإلطفاء وانخفاض القيمة

 (47,838) (974,395)     - (300) (47,838) (974,095) ئبة وتحميل ضرا ر إدا ية وأتعاب  إدار مصروفات عمومية و 

 3,620,423     -     - - 3,620,423 - ربح من إطفاء مطلوبات مالية

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

 (4,435,443) 1,990,752 (2,397,882) (953,319) (2,037,561) 2,944,071 السنة  (  خسارةربح )
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 (1,529,249) 765,577 (781,626) (311,672) (747,623) 1,077,249 السنة)خسارة(    حصة المجموعة في ربح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ركات الزميلة انخفاض قيمة الش

قامت اإلدارة بتقييم انخفاض قيمة استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة لتحديد أي .  هذه الشركات سهمزميلة المذكورة أعاله غير مسعرة، وال يوجد أسعار معلنة في األسواق ألإن الشركات ال

أو   شركة المستثمر فيها وأي تغييرات سلبية كبيرة في االقتصاد أو السوق أو البيئة القانونيةوضع المالي لللتغيرات في الاإلدارة في االعتبار عوامل مثل ا  مؤشرات على االنخفاض في القيمة. أخذت

ة كما في لشركات الزميلالستثمار في ااختبارات ناتجة عن انخفاض قيمة ا  الصناعة أو البيئة السياسية التي تؤثر على أعمال الشركة المستثمر فيها. تم إجراء مراجعات لمؤشرات انخفاض القيمة وأي

 .م تتم مالحظة أي مؤشرات انخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة، ل2022ديسمبر  31،  البيانات المالية المجمعةتاريخ 
 



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

 المجمعة  ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ما فيك
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 ماليةاستثمارات في أوراق  12
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 1,073,939 401,901 ئرالخساأو  رباحة من خالل األجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلمو
 ════════ ════════ 

 370,410 329,808 خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
 ════════ ════════ 
 

 . 23 إيضاحم في أساليب التقييات المالية واإلفصاح عنها بواسطة يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدو
 

 مدينون ومدفوعات مقدما   13
 2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 10,576,765 11,982,959 مدينو مستأجرين 

 340,477 1,647,478 (19 إيضاحذات عالقة ) أطرافمبالغ مستحقة من 

 ً  14,806 14,569 مصروفات مدفوعة مقدما

 683,904 466,729 مدينون آخرون

 (10,114,754) (11,628,950) االئتمان المتوقعةمخصص خسائر  يخصم:
 ─────── ─────── 
 2,482,785 1,501,198 
 ════════ ════════ 
 

بين    يمدين  أرصدةإن   ما  تتراوح  فترة  فائدة وتستحق بصفة عامة خالل  يعتبر صافي   يوًما.  90-30المستأجرين ال تحمل 

 يمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة. معاداًل للق ني المستأجرينالقيمة الدفترية لمدي
 

المتعلق بمخصص خسائر    22.1  إيضاحيتضمن   والتحليل  االئتمان  لمخاطر  بالتعرض  تتعلق  المتوقعة إفصاحات  االئتمان 

األ  رصدةأل الفئات  إن  المجموعة.  لدى  المستأجرين  موجودات  الوارد  خرىمديني  تتضمن  ال  المدينين  ضمن  منخفضة ة 

 . القيمة
 

الدفترية لكل فئة من فئات  إن الحد   األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة 

 المذكورة أعاله.  المدينين  أرصدة
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين:  
 2022 2021 

 تيدينار كوي دينار كويتي 
   

 8,758,579 10,114,754 يناير  1تتاحي في الخسائر االف مخصص 

 2,175,249 1,462,005 الخسائر خالل السنة  أو  مخصص مسجل في األرباح

 (475,168)      -  يعد مطلوبًامخصص لم رد 

 (355,412)      - مشطوب 

 11,506 52,191 ويل عمليات أجنبيةفروق تحويل عمالت أجنبية من تح

 ─────── ─────── 

 10,114,754 11,628,950 ديسمبر  31لخسائر الختامي في مخصص ا
 ════════ ════════ 

 

 حقوق الملكية  14
 

 رأس المال  14.1

 سهم عدد األ 
رأس المال المصرح به والمصدر  

 والمدفوع بالكامل 

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي كويتيدينار      
      

 32,200,000 32,200,000  322,000,000 322,000,000 ة نقداً( للسهم )مدفوعفلس  100قيمة ب أسهم
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 



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

 المجمعة  ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ما فيك
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 )تتمة(حقوق الملكية  14
 

 أسهمعالوة إصدار  14.2

 الحتياطي غير دار. إن هذا ااإلصأو    المصدرة وسعر االكتتاب  همسالفرق بين القيمة االسمية لأل  سهمعالوة إصدار األ  تمثل

 .قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات
 

 االحتياطي اإلجباري   14.3

% كحد أدنى من ربح السنة الخاص  10وفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة ال تقل عن  

ومكابمساه الضرائب  )قبل  األم  الشركة  مجلمي  أعضاء  اإلفأة  من لى  إ  ة(دارس  توصية  على  )بناء  اإلجباري  االحتياطي 

يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا االستقطاع عندما يتجاوز االحتياطي نسبة    ة الشركة األم(.إدارمجلس  

 % من رأس المال المصدر.  50
 

اال استخدام  يجوز  الخسائرال  مبادلة  في  إال  أرباح    أو  حتياطي  تصلتوزيع  في  5ى  إل  بنسبة  المدفوع  المال  رأس  من   %

للتوزيع. ويتم رد أي   القابلة  السنوات التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات 

ن رأس  % م50طي نسبة  تالية بذلك، ما لم يتجاوز االحتيا مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات ال

 مصدر.  الالمال 
 

 إلى االحتياطي اإلجباري خالل السنة. اقتطاعنظًرا لوجود خسائر متراكمة في نهاية السنة، لم يتم إجراء 
 

 االحتياطي اآلخر  14.4

 ن حدوث تغيير في السيطرة. يمثل هذا االحتياطي تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة دو
 

 .21 إيضاحفي هذا االحتياطي، راجع  ل حول الحركةع على التفاصيلالطال
 

 احتياطي القيمة العادلة 14.5

اإل مالية ضمن  أوراق  في  االستثمارات  لبعض  العادلة  القيمة  في  بالتغيرات  االعتراف  المجموعة  الشاملة  يراداختارت  ات 

ضمن   خرىات الشاملة األيرادخالل اإلة العادلة من  القيم  ت بصورة تراكمية في احتياطي . يتم تسجيل هذه التغيراخرىاأل

األرباح المرحلة عند إلغاء االعتراف باألوراق المالية  إلى    حقوق الملكية. تقوم المجموعة بتحويل المبالغ من هذا االحتياطي

 ذات الصلة. 
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 14.6

ات يراد للشركة الخاضعة للسيطرة في اإلجنبية  العمليات األ  اتجة من تحويلبفروق تحويل العمالت األجنبية النيتم االعتراف  

  كية. يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكمويتم تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق المل  خرىالشاملة األ

 ار. صافي االستثم الخسائر عند استبعادأو  األرباحإلى 
 

 ة جزئي اشركات تابعة جوهرية مملوك 15
 

 مات المالية المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حصص غير مسيطرة مادية:ا يلي المعلوفيم

 الحصص غير المسيطرة  بلد التأسيس  االسم 

  2022 2021 
    

 %60.10 %60.10 الكويت  شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 %37.19 %37.19 الكويت  لة )"محاصة القبلة"(شركة محاصة القب 

 2022 2021 

 دينار كويتي ينار كويتيد  

   : الجوهريةالرصيد المتراكم للحصة غير المسيطرة 

 347,195 191,003 شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (12,547,302) (12,366,180) شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  

 ───────── ───────── 
 (12,175,177) (12,200,107) 
 ═════════ ═════════ 

   : الجوهرية الحصة غير المسيطرة إلى   الموزعة( األرباح الخسائر )

 (714,440) (160,881) شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (3,151,230)  339,448 شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  

 ───────── ───────── 

 178,567 (3,865,670) 
 ═════════ ═════════ 



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

 المجمعة  ات حول البيانات الماليةإيضاح

 2022ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في ما فيك
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 )تتمة( ت تابعة جوهرية مملوكة جزئي اشركا 15
 

حول المالية  المعلومات  ملخص  يلي  المعلومات  الشركات  فيما  هذه  تستند  بين  إلى    التابعة.  فيما  االستبعادات  قبل  المبالغ 

 الشركات.
 

 الخسائر:أو  ملخص بيان األرباح

 

 شركة محاصة الصفوة    قبلة  شركة محاصة ال

 

2022 2021  2022 2021 

 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي ر كويتيدينا 
      

 1,852,167 1,088,526  2,253,162  6,199,730 اتيراداإل

 (92,608) (54,426)  (3,089,975) (4,422,443) ات يرادتكلفة اإل

 (193) 189,004  (110,475) 584,833  أخرىات )مصروفات( إيراد

       -       -  146,083 309,996 الي طفاء التزام مربح من إ

خسائر انخفاض التغير في القيمة العادلة/ 

 (938,020)       -        -       - القيمة 

خسائر االئتمان   رد )تحميل( مخصص

 (1,947,151) (1,254,928)  5,514 47,235 المتوقعة

 (28,706) (211,131)        -       - ات ضرائب مصروف تحميل

       -       -  (1,592,322) (1,760,191) ف تمويل تكالي

       -       -  (5,624,984)       - مخصص تقاضي

 (34,253) (24,737)  (460,329) (46,420) ية  إدارمصروفات 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,188,764) (267,692)  (8,473,326) 912,740 ة  السن( خسارةربح )

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

 (1,188,764) (267,692)  (8,473,326) 912,740 الشاملة( الخسائراألرباح ) إجمالي

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

 (714,440) (160,881)  (3,151,230) 339,448 الخاص بالحصص غير المسيطرة

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

 ملخص بيان المركز المالي: 

 
 شركة محاصة الصفوة    شركة محاصة القبلة  

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

      

       -       -  25,412,254 24,290,114 أصل حق االستخدام 

  39,196       -  40 41 مدينون 

  685,871 503,773  13,373 3,604 خرىأولة موجودات متدا
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 725,067 503,773  25,425,667 24,293,759 الموجودات إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 147,366 185,961  59,164,043 57,545,116 دائنون
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 147,366 185,961  59,164,043 57,545,116 لوبات المط إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 577,701 317,812  (33,738,376) (33,251,357) )العجز( حقوق الملكية إجمالي
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      الخاص بـ: 

 230,506  126,809  (21,191,074) (20,885,177) األممساهمي الشركة 

 347,195  191,003  (12,547,302) (12,366,180) الحصص غير المسيطرة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 (33,251,357) (33,738,376)  317,812 577,701 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 )تتمة( جوهرية مملوكة جزئي اركات تابعة ش 15
 

 ديسمبر: 31ات حول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في معلومملخص 
 

 شركة محاصة الصفوة    شركة محاصة القبلة   

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 421,232 (988,129)  15,071 48,950 أنشطة التشغيل 

       -       -  (25,667) (81,393) ار  أنشطة االستثم
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد  

 421,232 (988,129)  (10,596) (32,443) المعادل 

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

 إسالميدائنو تمويل  16
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   متداولة 

 4,859,781 4,519,725 مرابحة   دائنو

 7,509,934 4,735,940 دائنو تورق * 

 (47,462) (7,406) ناقصاً: تكاليف تمويل مؤجلة  

 ─────── ─────── 
 9,248,259 12,322,253 
 ─────── ─────── 

   غير متداولة 

 35,544,066 37,456,979 تورق * دائنو 

 ─────── ─────── 
 46,705,238 47,866,319 
 ════════ ════════ 

 

بمبلغ   *  متجدد  غير  تورق  تسهيل  على  المجموعة  محلية  43.5حصلت  مالية  مؤسسة  من  كويتي  دينار  التسهيل .  مليون  إن 

في    مدرج جدولته  إعادة  وتم  الكويتي  السابقةبالدينار  مدفو  السنة  جدولة  إعادة  إل مع  أدى  مما  جزئيًا  المبلغ  أصل  ى  عات 

ا في  المتداولة.لمطلوانخفاض  التسهيل    بات  فترة  إن  مدى  على  السداد  من    10مستحق  تبدأ  سنوية  أقساط  على    1سنوات 

معدل   فوق٪  1.5التمويل اإلسالمي معدل ربح بنسبة    أرصدة دائنيحمل  ت.  2031ديسمبر    1ستحق في  يو  2022ديسمبر  

خصم السنوي المعلن من قبل بنك الكويت  دل الفوق مع٪  1.5:  2021من قبل بنك الكويت المركزي )  الخصم السنوي المعلن

 (.المركزي
 

ها بالدينار إدراج%( سنويا ويتم  3.25:  2021% )4.13التمويل اإلسالمي متوسط تكلفة تمويل بنسبة    أرصدة دائنيتحمل  

 الكويتي. 
 

دائنيإن   للمجموعالمرابحة مكفولة بضمان مقابل    أرصدة  العقارات االستثمارية  التورق  إن ت  (.10  إيضاحة )بعض  سهيل 

  .االستثمارية للمجموعة واالستثمار في شركة زميلة وشركات تابعةمكفول بضمان مقابل بعض العقارات 
 

لمجموعة سداد  تختلف التعهدات البنكية المتعلقة باتفاقية القروض كل على حدة. وقد يستلزم مخالفة التعهد في المستقبل من ا

لمتعلقة بالقروض كما لم تتعثر في ل السنة، لم تخالف المجموعة أي من تعهداتها ا. خالمي عند الطلبدائنو التمويل اإلسال

 بموجب اتفاقيات القروض.  خرىسداد أي من التزاماتها األ
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 دائنو تمويل إسالمي )تتمة( 16
 

 : التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل

حول تفاصيل  التالي  الجدول  في    يوضح  التغيرات مطلوالتغيرات  ذلك  في  بما  التمويل  أنشطة  من  الناتجة  المجموعة  بات 

 النقدية وغير النقدية:  
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 48,159,407 47,866,319 يناير   1كما في 

   التدفقات النقدية: 

 (300,000) (1,161,081) سداد مدفوعات قروض

 (1,453,847) (1,588,664) يلسداد تكاليف تمو 
   

   الحركات غير النقدية:

 786       - الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية 

 1,459,973 1,588,664 *تكاليف تمويل  
 ─────── ─────── 

 47,866,319 46,705,238 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 

 

: ال شيء( من تكلفة التمويل غير المدفوعة،  2021ينار كويتي )د  51,304المجموعة  ، كان لدى  2022ديسمبر    31كما في    *

 مصنفة ضمن المصروفات المستحقة.
 

 . 22 إيضاحمعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح والعمالت األجنبية ومخاطر السيولة في  إدراجيتم 
 

 وجب عقد تأجير تمويليالتزامات بم 17
 2022 2021 

 ر كويتي دينا دينار كويتي 

   

 14,528,604 14,846,514 التزامات عقود تأجير 

 (1,012,548) (1,349,128) ناقصاً: الجزء المتداول
 ─────── ─────── 

 13,516,056 13,497,386 التزامات طويلة األجل بموجب عقد تأجير تمويلي 
 ════════ ════════ 

 

بموجب   غالبيةتتعلق   التأجي  االلتزامات  التعقود  القبلة  ر  ببرج  المستقبلية    -مويلي  األقساط  السعودية وتمثل  العربية  المملكة 

حق   كأصل  تصنيفه  تم  تأجير  عقد  بموجب  شراؤها  تم  التي  العقارات  ملكية  لحصص  التأجير  مدفوعات  مقابل  المستحقة 

المستحق األقساط  تصنيف  يتم  سداداالستخدام.  سيتم  التي  عشرةة  أثنى  خالل  ت  ها  بعد  المجمعة  اريخ  شهراً  المالية  البيانات 

 كأقساط متداولة. إن الحد األدنى من التزام مدفوعات التأجير هو كما يلي:
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

2022 -       1,012,548 
2023 1,349,128 1,012,548 
2024 1,310,575 1,012,548 
2025 1,306,880 1,295,974 

 20,956,892  20,910,080 عد ذلكب 

 ─────── ─────── 

 25,290,510 24,876,663 الحد األدنى من مدفوعات التأجير إجمالي

 (10,761,906) (10,030,149) ناقصاً: رسوم التمويل المستقبلية 

 ─────── ─────── 

 14,528,604 14,846,514 التأجير بموجب عقود تأجير تمويلي ت القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعا

 (1,012,548) (1,349,128) الجزء المتداول من التزامات التأجير
 ─────── ─────── 

 13,516,056 13,497,386 التزامات غير متداولة بموجب عقد تأجير تمويلي 
 ════════ ════════ 
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 يلي )تتمة(تموالتزامات بموجب عقد تأجير   17
 

 عقد تأجير تمويلي: موجب االلتزامات بفيما يلي التغيرات في 
  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 14,712,257 14,528,604 يناير  1كما في 

      - 644,275 إعادة قياس 

 (482,570)       - خصم لمدفوعات التأجير 

 863,287 872,088 تكلفة تمويل 

 (525,754) (1,369,529) مدفوعات 

 (38,616) 171,076 ية  أجنب  تحويل عمالت صافي فروق

 

─────── ─────── 

 14,528,604 14,846,514 ديسمبر  31كما في 
 

════════ ════════ 

 

 دائنون ومصروفات مستحقة 18
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 2,788,154 4,208,697 (19 ضاحإيذات عالقة )  إلى أطراف مبالغ مستحقة

 1,034,874 735,809 * *فات مستحقة مصرو

 527,431 1,016,861 دفعات مقدما من عمالء  

  12,539,864 12,617,771 مخصص دعوى قضائية* 

 5,265,689 6,207,305 ( 8 إيضاحوضرائب )زكاة  مخصص

  4,679,592 5,088,094 دائنون آخرون  

 

─────── ─────── 

 

29,874,537 26,835,604 

 (21,851,859) (24,834,642) ائنين ومصروفات مستحقةدالمتداول من ناقًصا: الجزء 

 

─────── ─────── 

 4,983,745 5,039,895 الجزء غير المتداول من دائنين ومصروفات مستحقة 

 

════════ ════════ 

 

القضائيةيمثل مخصص   *  المسجلة    الدعوى  المبالغ  رئيسي  المجموعبشكل  المرفوعة ضد  الدعوى  مقالتسوية  قبل  ل وة من 

أصدرت لجنة التحكيم السعودية . في السنة السابقة،  2015إحدى ممتلكات المجموعة في المملكة العربية السعودية، في سنة  

بتاريخ   النهائي  إالمدعي  وقضت بحكمها لصالح    2021يونيو    9الحكم  المجموعة بسداد  تلتزم  جمالي  بالتعويض وبموجبه 

مليون دينار كويتي( فيما يتعلق بالدفعة النهائية ومدفوعات محجوز الضمان    12.6ما يعادل  مليون لاير سعودي )  155مبلغ  

بال المتعلقة  التأخير في تنفيذ المشروع والتكاليف األخرى  بناًء على المشورة والتحديثات  .  مشروعالتعاقدي والتعويض عن 

 .دعوىلامل لتسوية االكبسجلت المجموعة مخصًصا للمبلغ   الواردة من المستشار القانوني،
 

. عالوة على ذلك، ألزمت 2021يونيو    9التحكيم السعودية حكمها النهائي الصادر في    لجنة، أيدت  2022سبتمبر    27في  

ا لذلك، قامت  مليون دينار كويتي(. وفقً   12.4مليون لاير سعودي )ما يعادل    154ة المجموعة بدفع مبلغ إجمالي قدره  لجنال

 ية" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.ي ضمن "ربح من إطفاء المطلوبات المالتدينار كوي 74,214المجموعة بإدراج 
 

المجموعة اتفاقية مع مستشار قانوني في المملكة العربية السعودية لتمثيل المجموعة في النزاع المذكور أعاله. وفقًا    أبرمت **

مليون لاير سعودي )ما يعادل    154لغ النزاع البالغ  بمن إجمالي م  %5ان من المفترض أن تدفع المجموعة  لهذه االتفاقية، ك

المستشا  12.4 إلى  المجموعة. مليون دينار كويتي(  النهائي لصالح  الحكم  إذا كان  السعودية  العربية  المملكة  القانوني في  ر 

وأدرجتها ضمن    ةونية المستحقالتكاليف القان برد  المجموعة    قامت  وبما أن الحكم النهائي لم يكن في صالح المجموعة، فقد

خال المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  المالية"  المطلوبات  إطفاء  من  بمبلغ  "ربح  السنة  كويتي.  539,493ل  دينار 
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 ذات عالقة طرافإفصاحات األ 19
 

أو   يمارسون عليها سيطرة مشتركةأو    وعة والشركات التي يسيطرون عليها مالعليا للمج  ةدارة وموظفي اإلدارأعضاء مجلس اإلذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة و  طرافيمثل األ 

 ة الشركة األم. إدارتأثيًرا ملموًسا بما في ذلك مشغل الفندق. يتم الموافقة على سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل 
 

 قة:  ال ذات ع أطراف القائمة لدى رصدةمة المعامالت واألقي إجمالييوضح الجدول التالي 
 

 

المساهم الرئيسي  
للشركة األم  

 الكبرى
 شركات  ال

 أخرى زميلة ال

 جمالي اإل
2022 

 جمالي اإل
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الخسائر المجمعأو  بيان األرباح

 275,291 464,257 235,393 228,864       - ةرإداأتعاب إيرادات 

 586 676       -       - 676 من حسابات ادخار ات اديرإ

 (1,290,834) (1,450,559)       -       - (1,450,559) تكاليف تمويل 

 (70,235) (552,878) (552,878)       -       - فندق ةإدارأتعاب 
 

 

المساهم الرئيسي  
للشركة األم  

 الكبرى

الشركة األم  
 الكبرى

ون  المساهم 
 الرئيسيون 

 لشركات  ا
 أخرى الزميلة  

 جمالي اإل
2022 

 جمالي اإل
2021 

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

        بيان المركز المالي المجمع 

 532,974 366,067 366,067       -       -       -       - الخسائرأو  خالل األرباح موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من

 370,410 329,808 213,510       - 116,298       -       - خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 1,436,157 2,200,311       -       -       -       - 2,200,311 لدى البنوك ونقد   أرصدة

 283,169 1,589,524 1,587,457       - 1,033  1,034       - *(13 إيضاحدفوعات مقدما )وممدينون  

 2,788,154 4,208,697 1,849,061 1,981,581 378,055       -       - (18 إيضاحدائنون ومصروفات مستحقة )

 43,054,000 42,192,919       -       -       -       - 42,192,919 ( 16 إيضاحدائنو تمويل إسالمي )
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. بالصافي بعديمثل أرصدة  * 

 



 ركاتها التابعةشو م.ك.ع..شركة منشآت للمشاريع العقارية ش
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 ذات عالقة )تتمة( طرافإفصاحات األ 19
 

 ذات عالقة أطرافشروط وأحكام المعامالت مع 

اإلسالمي  ويل  ء دائني التم القائمة باستثنا   رصدةة. إن األدارذات عالقة بشروط معتمدة من قبل اإل   أطرافتتم المعامالت مع  

التمويل اإلسالمي المفصح عنها في  في نهاية السنة غير مكفولة بضمان وال تحمل فائدة ويتم تسويتها نقداً. باستثناء دائنو 

ذات عالقة.    طرافالسداد لألو  أ  دائنة مستحقة القبضأو   مدينة  أرصدةاستالم ضمانات مقابل أي  أو    ، لم يتم تقديم16  إيضاح

، سجلت المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من  2022ديسمبر    31  المنتهية في  للسنة

هذا التقييم كل سنة مالية من    إجراء(. يتم  دينار كويتي   57,309:  2021)دينار كويتي    57,954بمبلغ    ذات عالقة   أطراف

 ذي يعمل به.ز المالي للطرف ذي عالقة والسوق الخالل فحص المرك
 

 ة العليا دارعامالت مع موظفي اإلالم

العليا أعضاء مجلس اإلداريتضمن موظفو اإل الرئيسيين في اإلدارة  لديهم سلطة ومسئولية تخطيط  دارة واألعضاء  ة ممن 

المجموعة. إن   أنشطة  المعامالت واأل  إجماليوتوجيه ومراقبة  اإلالقائ  رصدةقيمة  المتعلقة بموظفي  العليادارمة  كان كما    ة 

 : يلي
 

 

 الرصيد القائم 
 ديسمبر 31كما في 

 

 

 قيم المعامالت للسنة  
 ديسمبر 31المنتهية في 

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 199,689 217,133  57,909 69,951 رواتب ومزايا قصيرة األجل 

 65,357 36,589  179,924 216,516 مكافأة نهاية الخدمة  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 286,467 237,833  253,722 265,046 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

المنعقد    أوصى إدارة  عضاء مجلس اإلألمكافأة  ب  2023مارس    20بتاريخ  مجلس اإلدارة في االجتماع  دارة لعضو مجلس 

بمبلغ   للسنة  كو   دينار  10,000مستقل  في  يتي  هذت. و2022ديسمبر    31المنتهية  في   التوصية  هخضع  المساهمين  لموافقة 

 .السنوية اجتماع الجمعية العمومية 
 

 معلومات القطاعات     20
 

األول أي في دولة الكويت والمملكة العربية ة، تنظم المجموعة عملياتها حسب المنطقة الجغرافية في المقام  دارألغراض اإل

 ي.بشكل أساس ديةالسعو
 

اإل حول  معلومات  التالي  الجدول  الجغرافية يراديعرض  بالقطاعات  يتعلق  فيما  والمطلوبات  والموجودات  والنتائج  ات 

  إيضاح صح عنه في للمجموعة. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في أنشطة العقارات، بما في ذلك الشركات الزميلة كما هو مف

 عمال.ع أ، وبالتالي ال يتم عرض أي قطا11
 2022ديسمبر  31نة المنتهية في الس  

 الكويت  
المملكة العربية  

 جمالي اإل أخرى السعودية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 15,220,839 55,685 14,186,652 978,502 ات  يراداإل

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,384,594 2,880 1,969,090 (587,376) قطاعات النتائج 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     أخرى إفصاحات 

 (2,833,971) (5,210) (2,769,355) (59,406) استهالك وإطفاء  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

الئتمان مخصص خسائر اتحميل صافي 

 المتوقعة

(58,649) (1,403,356) - (1,462,005) 

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

     

 90,403,367 608,870 71,133,941 18,660,556 الموجودات إجمالي

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 92,083,086 47,718 77,862,230 14,173,138 المطلوبات  إجمالي

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ات )تتمة(القطاععلومات م 20
 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الكويت  
المملكة العربية  

 جمالي اإل جمالي اإل السعودية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
 

    

 6,662,034 12,815 6,088,542 560,677 ات يراداإل
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (14,672,513) (108,757) (11,950,611) (2,613,145) اتقطاعال نتائج
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     أخرى إفصاحات 

 (2,782,547) (9,519) (2,711,348) (61,680) استهالك وإطفاء  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

مخصص خسائر االئتمان  صافي التغير في 

 (1,700,081) (22,653) (2,141,616) 464,188 المتوقعة
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     

     

 87,216,951  823,631  72,043,990  14,349,330 الموجودات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 89,829,882  301,259 80,531,901  8,996,722 المطلوبات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 التزامات ومطلوبات محتملة    21
 

 مطلوبات دعوى قضائية محتملة 
 

قام أحد شركاء المحاصة لشركة تابعة "شركة محاصة القبلة" برفع دعوى ضد  ،  2019ديسمبر    31المنتهية في  خالل السنة  

ستثمار المبدئي في شركة المحاصة والحصول  د االالستردااألم بصفته مدير المحاصة لشركة محاصة القبلة وذلك    الشركة

محاصة ذلك وأمرت ، أصدرت المحكمة حكمها لصالح شريك ال2019ديسمبر    31السنة المنتهية في  على تعويض. خالل  

بة %. قامت الشركة األم بالسداد نيا15كي وتعويض بنسبة  دوالر أمري  1,000,000الشركة األم بدفع استثمار مبدئي بمبلغ  

ش معن  القبلة  ركة  محاصة  شركة  في  المحاصة  شريك  استثمار  حيازة  عن  بالمحاسبة  األم  الشركة  وقامت  القبلة.  حاصة 

تغير دون  مسيطرة  غير  بمساهمي    كحيازة حصص  الخاصة  الملكية  حقوق  في  الناتج  النقص  يقدر  السيطرة.  ممارسة  في 

 .(14 إيضاحتسجيله ضمن االحتياطي اآلخر )وتم   ر كويتيدينا 309,291كة األم الناتج عن هذه المعاملة بمبلغ الشر
 

 ة مخاطر األدوات الماليةإداروسياسات  أهداف 22
 

الرئيسية للمجموعة القروض البنكية والتزامات بموجب عقد تأجير تمويلي والدائنون األخرون.  تتضمن المطلوبات المالية  

وعة. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة المجمعمليات  إن الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل  

تها. كما تحتفظ المجموعة باستثمارات في أدوات حقوق  لدى البنوك والنقد والتي تتحقق مباشرة من عمليا رصدةالمدينين واأل

 ملكية. 
 

ة  إدارة اإلشراف على  مجموععليا للة الدارومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتولى اإل  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق

مجلس   يتحمل  المخاطر.  عمل  إدارهذه  إطار  وضع  عن  الكاملة  المسئولية  األم  الشركة  المخاطر  إدارة  المجموعة  ة  لدى 

ة المخاطر إدارولية تطوير ومراقبة سياسات ة المخاطر التي تتولى مسئإدارة بتشكيل لجنة دارواإلشراف عليه. قام مجلس اإل

ة المخاطر الخاصة  إدارة. تم وضع سياسات  دارمجلس اإلإلى    تقارير حول أنشطتها بصورة منتظمة  للجنةتقدم ا  للمجموعة.

بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود المخاطر والضوابط المناسبة، ومراقبة المخاطر  

ونظم  و سياسات  مراجعة  يتم  بالحدود.  الإدارااللتزام  بة  وأنشطة  انتظامخاطر  السوق  ظروف  في  التغيرات  لتعكس  م 

المجموعة من خالل اإلإجراء التدريب ومعايير و  المجموعة. تهدف  بيئة رقابية منضبطة وفعالة إلى    ةدارات  الحفاظ على 

 . تساعد كافة الموظفين على استيعاب أدوارهم والتزاماتهم
 

 ة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه:  إدارعلقة بالمت لسياساتة الشركة األم بمراجعة واعتماد اإداريقوم مجلس 
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 )تتمة( ة مخاطر األدوات الماليةإداروسياسات  أهداف 22
 

 مخاطر االئتمان   22.1

عقد مبرم مع عميل، مما  أو    اته بموجب أداة ماليةمقابل عن الوفاء بالتزامالطرف  الإن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز  

ات التأجير المستحقة بصفة  إيرادتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )  سارة مالية.كبد ختإلى    ييؤد

  .خرىأساسية( بما في ذلك النقد لدى البنوك واألدوات المالية األ
 

الجدار مراقبة  في  المجموعة  سياسة  لألتتمثل  االئتمانية  ب  طرافة  يتعلق  وفيما  التأإيرادالمقابلة.  اات  تقلمستحقةجير  وم ، 

لدى   رصدة. إن مخاطر االئتمان على األابرام ترتيبات عقود التأجيرة بتقييم المستأجرين طبقا لمعايير المجموعة قبل  داراإل

عة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل  المقابلة تمثل مؤسسات مالية حسنة السم  طرافالبنوك محدودة نظرا ألن األ

 ئتماني العالمية. يف االت التصن وكاال
 

من   فئة  لكل  الدفترية  القيمة  يعادل  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  في  االئتمان  لمخاطر  التعرض  من  األقصى  الحد  إن 

 الموجودات المالية كما يلي:

 2022   2021   

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

  539,109 431,752   مستأجرين  مدينو

 283,169 1,589,524 ذات عالقة   أطرافحقة من مبالغ مست

المدفوعة   والمصروفات  مقاول  إلى  مقدما  الدفعات  )باستثناء  أخرى  مدينة  أرصدة 

  664,114 446,940 مقدما( 

 3,603,582 8,014,280 البنوك  ىلد  أرصدة
 ─────── ─────── 
 10,482,496 5,089,974 
 ════════ ════════ 
 

 المستأجرين  مدينو
استناداالمج  تستعين مخصصات  بمصفوفة  خسائر  إلى    موعة  لقياس  المجموعة  لدى  الملحوظة  السابقة  التعثر  معدالت 

أل المتوقعة  ف  رصدةاالئتمان  الجوهري  االزدياد  المجموعة  وتفترض  األفراد.  العمالء  من  المستحقة  التجاريين  ي  المدينين 

يوماً ما    90تأخر في سداد المدفوعات التعاقدية ألكثر من  لة الي في حامخاطر االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئ

ا في تاريخ البيانات المالية المجمعة، فإن أغلب تعرض  لم يتوفر للمجموعة معلومات مقبولة ومؤيدة توضح خالف ذلك. وكم

إلى   ةداري، انتهت اإلالتالداد. وبقابلة يعتبر منخفًضا وال يتضمن أي مبالغ متأخرة السالم  طرافالمجموعة لمخاطر تعثر األ

 أن خسائر االنخفاض في القيمة غير مادية.
 

وخسائر  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض  عن  اإلفصاح  واأل  يتم  التجاريين  بالمدينين  المتعلقة  القيمة   رصدةانخفاض 

 .   13 إيضاحفي  خرىالمدينة األ
 

 لدى البنوك   أرصدة
المقابلة تمثل مؤسسات    طرافلبنوك والمؤسسات المالية محدودة حيث إن األلدى ا  رصدةألإن مخاطر االئتمان الناتجة من ا 

 مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية. 
 

س االستحقاقات  وتعك   شهًرا  12البنوك على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  لدى    رصدةتم قياس انخفاض قيمة األ

الم ترى  للمخاطر.  للتعرض  األالقصيرة  أن  على   رصدةجموعة  بناًء  منخفضة  ائتمانية  بمخاطر  مرتبطة  البنوك  لدى 

 المقابلة.   طرافالتصنيفات االئتمانية الخارجية لأل
 

 ذات عالقة   رافأطخرون ومبالغ مستحقة من آمدينون 
المالية البيانات  تاريخ  في  فإمعةالمج  كما  اغل،  الطرف  ن  تعثر  لمخاطر  المجموعة  تعرض  منخفضة وال  بية  تعتبر  المقابل 

 ن خسائر انخفاض القيمة ليست مادية. أة دارتتضمن أي مبالغ متأخرة. وبالتالي، حددت اإل
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 تمة(ة مخاطر األدوات المالية )تإداروسياسات  أهداف    22
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  22.1
 

 الماليةتركز الموجودات 
   وفقا للمنطقة الجغرافية كالتالي:ديسمبر، كان تعرض المدينين والنقد لدى البنوك لمخاطر االئتمان  31في 

 

 الكويت   
المملكة العربية  

 السعودية  
 

 المجموع   ىأخر

 يتي دينار كو دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2022ديسمبر  31في 

 2,468,216  37,073  637,926  1,793,217 مدينون  

 8,014,280  8,502  572,662  7,433,116 لدى البنوك  أرصدة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 9,226,333  1,210,588  45,575  10,482,496  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 
 ت  الكوي

المملكة العربية  
 المجموع   ىأخر السعودية 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   ار كويتي  دين كويتي   دينار

   2021ديسمبر  31في 
    

 1,486,392  149,950  372,432 964,010 مدينون  

  3,603,582  74,604  319,283  3,209,695 لدى البنوك  أرصدة
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,173,705 691,715 224,554  5,089,974 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لمديني المستأجرين 
 فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على المدينين لدى المجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:

 

                      2022ديسمبر  31
أو   السدادغير متأخرة 

 منخفضة القيمة 

  متأخرة السداد
 جمالي اإل قيمة ة الومنخفض

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 11,982,959 11,551,207 431,752 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر 
 

════════ ════════ ════════ 

 11,551,207 11,551,207     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 

 %96 %100 %0 االئتمان المتوقعة ائر معدل خس
 

════════ ════════ ════════ 
 

 2021 ديسمبر 31
أو  غير متأخرة السداد

 منخفضة القيمة 

متأخرة السداد  
 جمالي اإل ومنخفضة القيمة 

                                
 دينار كويتي   ينار كويتي  د دينار كويتي  

    

 10,576,765 10,037,656 539,109 ة عند التعثر مقدرترية ال إجمالي القيمة الدف 
 

════════ ════════ ════════ 

 10,037,656 10,037,656     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 

 %95 %100 %0 معدل خسائر االئتمان المتوقعة 
 

════════ ════════ ════════ 
 

الاخفتحليل ان  إجراءيتم   المالية    قيمة ض  البيانات  باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المجمعة  في تاريخ 
المخصصات أيام  إلى    المتوقعة. تستند معدالت  لهم سمات خسائر  عدد  العمالء ممن  لمجموعات مختلف قطاعات  التأخير 

ل  متماثلة العميل وتصنيفه  )وفقا  المنتج ونوع  الجغرافية ونوع  التغطيواللمنطقة  لالئتمانة  المحاسبة  (تأمينية  . تعكس عملية 
الزمنية   والقيمة  باالحتماالت  المرجحة  ووالمعلومات    مواللألالنتيجة  المالية المعقولة  البيانات  تاريخ  في  المتاحة  المؤيدة 

 ة وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبلية.حول االحداث السابقة والظروف الحاليالمجمعة 
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 دوات المالية )تتمة(ة مخاطر األإدارات سياسو أهداف    22
 

 مخاطر السيولة  22.2
المالية والتي يتم  إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات 

 تسليم أصل مالي آخر.  أو  ديتسويتها من خالل السداد النق
 

من السيولة  مخاطر  المتعلقة  المجة  إدار  تنشأ  المسددة  المبلغ  أصل  ومدفوعات  التمويل  ورسوم  العامل  المال  لرأس  موعة 
 بأدوات الدين. 

 

ف  إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استغالل التسهيالت البنكية. سو
إلى    %( استنادا26:  2021)  2022ديسمبر    31في  سنة  أقل من  % من دين المجموعة خالل مدة  20تستحق نسبة بحوالي  

القيمة الدفترية للقروض المبينة في البيانات المالية المجمعة. قامت المجموعة بتقييم تركز المخاطر المرتبطة بإعادة تمويل  
تجديد الدين  مكن  مويل وين مجموعة كافية من مصادر التعة إمكانية االستفادة م أنه منخفض. لدى المجموإلى    دينها وانتهت

 شهراً مع الدائنين الحاليين.  12الذي يستحق خالل 
 

 سداد التعاقدية غير المخصومة:  اليلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية لدى المجموعة بناًء على التزامات 
 

ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2022 
 خالل

 أشهر   3
 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
  شهرا    12

 ثر من أك
 المجموع سنة واحدة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

التزامات بموجب عقد تأجير  
 24,876,663  23,527,535  1,331,128  9,000  9,000  تمويلي 

 55,636,162 44,278,147 6,838,290    -  4,519,725 المي دائنو تمويل إس

 21,914,562 9,961,485 6,172,465 3,681,178 2,099,434 ن ومصروفات مستحقة *ائنود
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 6,628,159 3,690,178 14,341,883 77,767,167 102,427,387 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

ديسمبر   31السنة المنتهية في 
2021 

 لخال
 أشهر   3

 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
 شهرًا   12

 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      

التزامات بموجب عقد تأجير  
 25,290,510  24,277,962   994,548  9,000  9,000  تمويلي 

 54,966,825   41,194,376     8,912,668      -  4,859,781 دائنو تمويل إسالمي 

 20,007,610 9,094,661 5,635,352 3,360,851 1,916,746 دائنون ومصروفات مستحقة*

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

 6,785,527 3,369,851 15,542,568 74,566,999 100,264,945  

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

 * باستثناء الدفعات مقدما من العمالء والمخصصات والمصروفات المستحقة. 
 

 مخاطر السوق  22.3
غيــرات فــي أســعار التــدفقات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التأو    إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلــب القيمــة العادلــة

عــدالت الــربح ومخــاطر العمــالت األجنبيــة ومخــاطر لمخاطر: مخاطر من اأنواع مالسوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة  
. تتضمن األدوات المالية المتــأثرة بمخــاطر الســوق القــروض البنكيــة والــدائنين سهممثل مخاطر أسعار األ  خرىاألسعار األ

 المدينين. أرصدةوبعض   أسهمثمارات في اآلخرين والنقد لدى البنك واالست
 

ة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق فــي إطــار المؤشــرات المقبولــة مــع تحقيــق إدارر السوق هو خاطة مإدارإن الغرض من 
 أعلى قيمة من العائد.

 

 مخاطر معدالت الربح   22.3.1

 ية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار النقدلتدفقات  أو ا إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة 
السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح يتعلق بصورة رئيسية بدائني التمويل اإلسالمي  ة بالفائد

 لدى المجموعة.  
 

في   المجموعة  التسهيإدار تتمثل سياسة  االستفادة من  لديها من خالل  التمويل  تكلفة  اة  الممنوحة من الت  التنافسية  الئتمانية 
 المستمرة للتقلبات في معدالت الربح.  ابةة والرقمؤسسات مالية محلي
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 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(إداروسياسات  أهداف    22
  

 )تتمة(  مخاطر السوق 22.3
 

 )تتمة( مخاطر معدالت الربح  22.3.1
 

 التعرض لمخاطر معدالت الربح  
 ة المجموعة:  دارة كما تم تسجيلها إلوعى المجمعدالت الربح لألدوات المالية التي تحمل معدل ربح لدفيما يلي قائمة م

 

  2022 2021 

 

 دينار كويتي   دينار كويتي 

   األدوات ذات المعدالت الثابتة 
 14,528,604 14,846,514 مطلوبات مالية 

 

════════ ════════ 
   األدوات ذات المعدالت المتغيرة 

 463,946      - موجودات مالية 
 47,866,319 46,705,238 مطلوبات مالية

 

─────── ─────── 

 

46,705,238 48,330,265 

 

════════ ════════ 
 

 ذات المعدالت المتغيرة   لألدواتحساسية التدفقات النقدية تحليل 
التغير المحتمل بصورة معقولة بمعدل   المالية المجمعة سوف نقطة أساسية في معدال  100إن  البيانات  ت الربح في تاريخ 

ف إلى    دييؤ السنةزيادة  التحليل    483,303:  2021)  دينار كويتي  467,052بمبلغ    ي خسارة  هذا  يفترض  كويتي(.  دينار 

 ، خاصة أسعار صرف العمالت األجنبية. ثابتة خرىالمتغيرات األاالحتفاظ بكافة 
 

 ذات المعدالت الثابتة   واتلألد تحليل حساسية القيمة العادلة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  كمطلوبات مالية ذات معدالت ثابتة  أو   دات ماليةأي موجوسبة عن ال تقوم المجموعة بالمحا

وال تقوم المجموعة بتصنيف المشتقات )مبادالت أسعار الفائدة( كأدوات تحوط ضمن نموذج محاسبة   ،الخسائرأو    األرباح

القيمة أسعار    تحوط  في  التغيير  فإن  وبالتالي،  تاريخ    الربحالعادلة.  المالية  البيافي  األرباحالمجمعة  نات  على  يؤثر  أو   ال 

 الخسائر. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2

العادلةإن   القيمة  تقلب  مخاطر  هي  األجنبية  العمالت  التغيرات  أو    مخاطر  نتيجة  للتعرض  المستقبلية  النقدية  في  التدفقات 

لمخ المجموعة  تتعرض  األجنبية.  العمالت  صرف  العمالأسعار  األاطر  الت  المعامالت  على  بعملة  مدرججنبية   أخرىة 

ريكي والريال السعودي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في  بخالف الدينار الكويتي وبصورة رئيسية الدوالر األم

ب رئيسية  بصورة  يتعلق  األجنبية  العمالت  صرف  )عند  أسعار  المجموعة  لدى  التشغيل  و أ  اتيراد اإل  إدراجأنشطة 

 مالت أجنبية( واستثمارات المجموعة. ات بعالمصروف
 

إل مالية  بمشتقات  حاليا  المجموعة  تستعين  تعرضهادارال  العمالت   ة  مخاطر  المجموعة  تدير  األجنبية.  العمالت  لمخاطر 

استنادًا لديها  اإلإلى    األجنبية  تضعها  التي  الحارداالحدود  والحركات  القائمة  للمراكز  المستمر  والتقييم  والمتة  في  وقعة  لية 

عند مست لديها  التعرض  الحفاظ على صافي معدل  المجموعة  كما تضمن  المجموعة.  لدى  الصرف  من أسعار  مقبول  وى 

 ال تتعرض لتقلبات جوهرية مقابل الدينار الكويتي. التي خالل التعامل بالعمالت 
 

ت المالية النقدية في تاريخ  طلوباودات والمي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على الموجيعرض الجدول التال

 البيانات المالية المجمعة: 
 2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  
   

  16,582,794  17,866,441 لاير سعودي 

  230,621  269,793 دوالر أمريكي  
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 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(رإداوسياسات  أهداف    22
 

 )تتمة(  السوقمخاطر  22.3

 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2

 لعمالت األجنبية  لالحساسية 
يعرض الجدول التالي تأثير التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار الصرف المبينة أعاله مع االحتفاظ بكافة المتغيرات  

ة التغيرات في القيمة العادلة  نتيجللمجموعة    خرىات الشاملة األيرادالخسائر واإلأو    على األرباحثابتة. إن التأثير    خرىاأل

 مطلوبات النقدية كما يلي: للموجودات وال
 الموجودات والمطلوبات المالية النقدية    

 العملة  
التغير في أسعار صرف  

  العمالت األجنبية 
 التأثير على  

    خرى ات الشاملة األ يراداإل
 التأثير على  

 الخسائر أو  األرباح

   2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    
        

  829,140 893,322        -       -  %5+ لاير سعودي 

  1,374 2,814   10,157 10,676  %5+ دوالر أمريكي  
 

عم كل  في  المعادل  االنخفاض  الكويتإن  الدينار  مقابل  أعاله  المذكورة  العمالت  من  سيؤديلة  ولكن تلى  إ  ي  مكافئ  أثير 

 معاكس.   
 

   سهممخاطر أسعار األ 22.3.3

لدى المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عوامل عدم التأكد من القيمة المستقبلية   أسهمإن االستثمارات في  

 .   أسهملالستثمارات في 
 

دينار    615,411لمدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ  ير اغ  أسهمفي  خ البيانات المالية المجمعة، قدر تعرض االستثمارات  في تاري

 . 24 إيضاحتي(. تم عرض تحليل الحساسية لهذه االستثمارات في دينار كوي 1,227,071: 2021كويتي )
 

 سوق ها علنا وتدرج في سوق الكويت لألوراق المالية )"المدرجة لدى المجموعة يتم تداول   أسهمإن أغلبية االستثمارات في  

ارتباطا وثيقا  المحتفظ بها ترتبط    أسهم لالستثمارات في  التغيرات في القيمة العادلة  ن  ونظرا أل  "(. اق المالية  ألورالكويت ل

%  5)النقص( بنسبة  مع التغيرات في مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية، فقد حددت المجموعة ان الزيادة /  وايجابيا  

ات يراددينار كويتي( على اإل 8,364: 2021دينار كويتي تقريبا ) 5,815بمبلغ ر في مؤشرات السوق ذي الصلة سوف يؤث

 وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.  

 

 قياس القيمة العادلة    23
 

زام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في المدفوع لتحويل التأو    إن القيمة العادلة هي السعر المستلم مقابل بيع أصل ما

في   القالسوق  القيمة    ياس.تاريخ  قياس  األصلإلى    العادلة يستند  بيع  معاملة  إحدى  أو    افتراض حدوث  في  االلتزام  تحويل 

 الحاالت التالية: 
 

 االلتزام، أو أو   في السوق الرئيسي لألصل 

 اب السوق الرئيسي.االلتزام في حالة غيأو  في السوق األكثر مالءمة لألصل 
  

 السوق األكثر مالءمة. أو  الرئيسيسوق الإلى   وليجب أن تتمكن المجموعة من الوص
 

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

 يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سأو  األصل
 

ق القيميراعي  الياس  للموجة  خالل عادلة  من  اقتصادية  منافع  تحقيق  على  السوق  في  المشاركين  قدرة  المالية  غير  ودات 

 مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له. إلى  بيعهأو  االستخدام األمثل لألصل
 

مات كافية لقياس القيمة العادلة، مع يانات ومعلومن بوافر لها  م المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتتستخد
 تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(      23
 

وا الموجودات  كافة  العادلةتصنف  قيمتها  قياس  يتم  التي  ااإلفصاح  أو    لمطلوبات  في  المجمعةنات  لبياعنها  ضمن   المالية 
أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة إلى    الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استنادًا

 ككل:
 

  المطلوبات المطابقة؛ أو  ألسواق النشطة للموجوداتاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في ا - 1المستوى 
 ليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل أسا  -  2مستوى  ال

 غير مباشر؛ و أو  مباشر
  س القيمة العادلة ملحوًظا. أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقيا - 3المستوى 
 

والم للموجودات  البالنسبة  البيانات  مدرج طلوبات  في  أساس ة  على  المجمعة  كانت   المالية  إذا  ما  المجموعة  تحدد  متكرر، 
أقل مستوى من المدخالت إلى    التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا

 ة مجمعة.  ية كل فترة بيانات ماليالقيمة العادلة ككل( في نها الجوهرية لقياس
 

اإلتح وداردد  سياسات  للمجموعة  العليا  االستثمارية إجراءة  العقارات  مثل  متكرر  أساس  على  العادلة  القيمة  قياس  ات 
 . أسهموالعقارات المستأجرة واالستثمارات في 

 

العليا  ة  اردتتخذ اإلاالستثمارية والعقارات المستأجرة.  ية مثل العقارات  يتولى المقيمون الخارجيون تقييم الموجودات الجوهر
بالسوق والسمعة واالستقاللية والحفاظ   المعرفة  اختيار تتضمن  بناًء على معايير  الخارجيين  المقيمين  قرار مشاركة  سنويًا 

للمجم الخارجيين  المقيمين  قبل  من  المتخذة  القرارات  وبعد  المهنية.  المعايير  اإلعلى  تحدد  التقييم  داروعة،  أساليب  العليا  ة 
 ل حالة. ة لكالمستخدم والمدخالت

 

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمارات في أوراق مالية والصناديق المشتركة والموجودات غير المالية مثل  
العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعةاالستثمارية  العقارات   للقيمة  العادلة  . وفيما يلي اإلفوفقا  بالقيمة  المتعلقة  صاحات 

الملأل واالفتراضات   الية دوات  والتقديرات  التقييم  طرق  ذلك  في  بما  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المالية  غير  والموجودات 
 الجوهرية.  

 

لى أساس متكرر بخالف  يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة ع 
 العادلة تقريبًا بصورة معقولة:   يمة تعادل القتلك ذات القيمة الدفترية التي 

 

2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  األدوات المالية

 
  

 167,278 116,298 مسعرة   أسهم
 770,181 615,411 غير مسعرة   أسهم

 506,890     -  صناديق غير مسعرة 
 

─────── ─────── 
 1,444,349 731,709 )بالقيمة العادلة(   أسهماستثمارات في 

 

════════ ════════ 
   

 

2022 2021 

 

 دينار كويتي   دينار كويتي 

   الموجودات غير المالية  

 15,033,637 14,698,037 عقارات استثمارية  
 ════════ ════════ 

 

 طرق التقييم واالفتراضات  
 طرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:  تم استخدام ال

 

 المدرجة أسهمفي ات االستثمار
أي تعديل. تقوم   إجراءاألسعار المعلنة في سوق نشط للموجودات المماثلة دون إلى   المتداولة علنًا سهمتستند القيمة العادلة لأل

 من الجدول الهرمي. 1المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 رجة  غير المد أسهماالستثمارات في 
المعامالت في هذه االستثمارات    إجراءخاصة غير مسعرة في سوق نشط. ال يتم    أسهمالمجموعة في شركات ذات  مر  تستث 

ترية لكل شركة حصتها في صافي القيمة الدفإلى    على أساس منتظم. تحدد المجموعة القيمة العادلة لالستثمار لديها استنادًا
رات استثمارية مقاسة بالقيمة العادلة في كات المستثمر فيها تمثل عقالشرية لهذه امستثمر فيها حيث أن الموجودات األساس

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  مبادئ  مع  تتوافق  تقييم  طرق  باستخدام  المجمعة  المالية  البيانات  القيمة   13تاريخ  "قياس 
 .3وى لمجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المست. تصنف ا العادلة"

 

ت التقييم واليات التقييم التي تتبعها المجموعة وأنواع المدخالت المستخدمة لقياس القيمة  أي تغيير على عمليا  إجراءم  يت  لم

 العادلة خالل الفترة. 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 مة()تتطرق التقييم واالفتراضات  
 

 الصناديق غير المسعرة 
الص المجموعة في  المتستثمر  التي ال يتم تسعيرها في سوق نشط والتي    سهمصناديق األارة، بما في ذلك  دناديق  الخاصة 

لقيود على االستردادات مثل فترات االمتناع عن بيع األ التقييم والمدخالت  دار. وتراعي اإلسهميمكن أن تخضع  ة أساليب 

ت في  الالمستخدمة  التامة  المراجعة  مهام  من  كجزء  الصناديق  هذه  قبلقييم  وذلك    وافية  معقولة االستثمار،  أنها  لضمان 

ومناسبة. وبالتالي يمكن استخدام صافي قيمة الموجودات للصناديق المستثمر فيها هذه فيها كأحد المدخالت في قياس قيمتها  

ى لالقيود ع ي قيمة موجودات الصناديق، متى كان ذلك ضروريا لتعكسالعادلة. عند قياس القيمة العادلة هذه، يتم تعديل صاف

للصندوق المستثمر فيه ومدير الصندوق. وعند    خرىاللتزامات المستقبلية وغيرها من العوامل المحددة األاالستردادات وا

طبيعة ومستوى إلى    ستناداالصندوق المستثمر فيه. وا  أسهمقياس القيمة العادلة، تؤخذ في االعتبار أيضا أي معامالت في  

لتقدير   الالزمة  قيمةالتعديالت  المجموعة بتصنيف    الموجودات ومستوى  صافي  تقوم  فيه،  المستثمر  الصندوق  في  التداول 

 .3هذه الصناديق ضمن المستوى 
 

 العقارات االستثمارية
ين معتمدين ذوي مؤهالت مهنية معترف بها  يتم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقاري مستقل

وي صلة  بخوذات  مواقبتمتعون  في  حديثة  مبادئ  رة  مع  المطبقة  التقييم  نماذج  تتوافق  تقييمها.  يتم  التي  العقارات  وفئات  ع 

المالية   للتقارير  الدولي  العادلة"    13المعيار  القيمة  المقارنة بالسو"قياس  العادلة باستخدام طريقة  القيمة  ق وطريقة  وتتحدد 

االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام   يمة أخذا ف ات والتدفقات النقدية المخصويرادرسملة اإل

ات التشغيل المعتادة الناتجة من العقار، التي يتم قسمتها على معدل الرسملة  إيرادات بناء على صافي  يرادطريقة رسملة اإل

معامالت مماثلة. إن وحدة المقارنة المطبقة   ىإل  تنادًاريقة المقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة اس)الخصم(. بموجب ط

  3  والمستوى  2  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  تصنيفمن قبل المجموعة هي سعر المتر المربع. يتم  

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
 

  أخرىبات مالية موجودات ومطلو 
بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية المجمعة حيث أن    ال تختلف  المالية  لألدواتإن القيمة العادلة  

أسعار الفائدة السوقية. إن  يعاد تسعيرها مباشرة بناءا على الحركة أو    األجلغلب هذه األدوات ذات فترات استحقاق قصيرة  أ

 لطلب ال تقل عن قيمتها االسمية. ام بمزايا التي تتسدلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية القيمة العا
 

 األدوات المالية  23.1
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لدى المجموعة:  

 

 ياس القيمة العادلة بواسطة ق 

 المجموع  

ي  أسعار معلنة ف
طة  ش أسواق ن 

 (1)المستوى 

مدخالت جوهرية  
ملحوظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية  
غير ملحوظة  
 (3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  2022ديسمبر  31
     

الل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ

  401,901       -       -  401,901 الخسائرأو  األرباح

وجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  م

  213,510       - 116,298  329,808 خرى ات الشاملة األيراداإل
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 731,709 116,298 -       615,411 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( ات المالية واألد 23.1
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 القيمة العادلة بواسطة قياس  

 
 
 المجموع  

أسعار معلنة في  
أسواق نشطة  

 (1)المستوى 

مدخالت 
جوهرية ملحوظة  

 (2)المستوى 

مدخالت 
جوهرية غير  

ملحوظة  
 (3وى )المست

 ينار كويتي د ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  2021ديسمبر  31
     

خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

 1,073,939      -      - 1,073,939 الخسائرأو  األرباح

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

  203,132      - 167,278  370,410   خرىات الشاملة األيراداإل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,444,349 167,278 -      1,277,071 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 . 2021 أو 2022أي تحويالت بين أي مستوى من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  إجراءلم يتم 
 

 :  3ادلة ضمن المستوى مطابقة القيمة الع

 :3غير مدرجة والمصنفة ضمن المستوى  أسهمفي  تالستثمارامطابقة قياس القيمة العادلة ل
  

2022  

الموجودات  
المالية المدرجة  
بالقيمة العادلة  

من خالل  
ات  يراداإل

   خرى الشاملة األ 

الموجودات  
المالية المدرجة  

بالقيمة العادلة من  
أو  خالل األرباح

 المجموع  الخسائر  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

  1,277,071 1,073,939 203,132   2022يناير  1في  كما

  10,378     - 10,378   خرىات الشاملة األيرادإعادة القياس المسجلة في اإل

 (165,148) (165,148)     - الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 (506,890) (506,890)     - )بالصافي(   استرداد /ريات / مبيعاتمشت

 ─────── ─────── ─────── 

 615,411 401,901 213,510 2022ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

2021 

الموجودات  
المالية المدرجة  
بالقيمة العادلة  

من خالل 
ات  يراداإل

   خرىالشاملة األ

 الموجودات  

لمالية المدرجة  ا
بالقيمة العادلة من 

  أو األرباحخالل 
 لمجموع ا الخسائر  

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

    

 1,967,029 1,775,574  191,455   2021يناير  1كما في 

 11,677       - 11,677   خرىات الشاملة األيرادإعادة القياس المسجلة في اإل

 (701,635) (701,635)     - الخسائرأو  جلة في األرباحإعادة القياس المس

 ─────── ─────── ─────── 

 1,277,071 1,073,939 203,132  2021ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 األدوات المالية )تتمة(  23.1
 

 تحليل الحساسية 
المجموعة ه  تستثمر  في  المعامالت  إن  نشط.  سوق  في  مسعرة  غير  شركات  االستثفي  يتم  ماذه  ال  بصفة   إجراؤهارات 

استنادًا الموجودات  قيمة  المجموعة طريقة صافي  قيمة إلى    منتظمة. تستخدم  تعديل صافي  يتم  المراكز.  تقييم هذه  أسلوب 

ا ليعكس  ضروريًا  ذلك  كان  متى  لالستثمارات  معدالموجودات  مثل  محددة  عتبارات  وعوامل  بالسوق  السيولة  خصم  الت 

 .  3وبالتالي، تدرج هذه االستثمارات ضمن المستوى  ت.الستثماراتتعلق با أخرى
 

القيمة إلى    ستؤدي معدالت الزيادة )النقص( الجوهرية في صافي قيمة الموجودات المسجلة حدوث ارتفاع )انخفاض( في 

 العادلة بصورة جوهرية على أساس متماثل.  
 

 الموجودات غير المالية   23.2

ال غير  الموجودات  عقاتتضمن  المستوى  رامالية  ضمن  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  تصنيف  يتم  استثمارية.    2ت 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.   3والمستوى 
 

من   3دلة المصنفة ضمن المستوى  اإلفصاح عن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العايتم  

 . 10 إيضاحفي  2021و 2022ديسمبر  31جانب تحليل الحساسية الكمية كما في ى إل  العادلة الجدول الهرمي للقيمة
 

العادلة في  ضمن  االفتتاحية والختامية    رصدةيتم اإلفصاح عن مطابقة األ للقيمة  البيانات    10  إيضاحالجدول الهرمي  حول 

 .المالية المجمعة
 

 ة رأس المال إدار 24
 

 ال المجموعة في:  سمة رأإدار تتمثل األغراض الرئيسية من
 

  ،وضمان قدرة المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية 

   المنتجات والخدمات بطريقة تعكس للمساهمين من خالل تسعير  المناسب  العائد  بهذه تقديم  المتعلقة  المخاطر  مستوى 

 لخدمات. البضاعة وا
 

المجموعة،  إدارألغراض   المال وعالوة    ودالمال بن  يتضمن رأسة رأسمال  وكافة احتياطيات حقوق    سهماصدار األرأس 

 الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم. 
 

ب المجموعة  ومتطلبات  إدارتقوم  االقتصادية  الظروف  في  التغيرات  ضوء  في  عليه  تعديالت  وإدخال  المال  رأس  هيكل  ة 

  مدفوعات توزيعات األرباح ان تقوم المجموعة بتعديل  ز  ديله، يجو تعأو    متعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال ال

المال  إلى   المال للمساهمين واستخدام احتياطيات رأس  المتراكمة  إلطفاءالمساهمين والعائد على رأس  اصدار  أو    الخسائر 

 جديدة.  أسهم
 

ً ديالمال باستخدام معدل االقتراض الذي يمثل صافي ال تقوم المجموعة بمراقبة رأس رأس المال زائداً  إجماليلى ع ن مقسوما

صافي الدين. تُدرج المجموعة دائني التمويل اإلسالمي وااللتزامات بموجب عقود التأجير التمويلي والدائنين والمصروفات  

األ ناقصاً  الدين،  صافي  والنقد    رصدةالمستحقة ضمن  البنوك  يمثل لدى  المجمع.  المالي  المركز  بيان  في  تسجيلها  تم   كما 

   المال حقوق الملكية الخاصة بالشركة األم. أسر إجمالي

 

 2022 
 دينار كويتي

 2021 
 دينار كويتي 

   

  47,866,319  46,705,238 دائنو تمويل إسالمي 

  14,528,604  14,846,514 عقود تأجير تمويليالتزامات بموجب  

 26,835,604 29,874,537 صروفات مستحقةدائنون وم

 (3,603,582) (8,014,280) ك ونقدلدى البن ناقصاً: رصيد

 ─────── ─────── 

 85,626,945 83,412,009 صافي الدين
   

 9,587,176 10,495,458 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 ─────── ─────── 

 95,214,121 93,907,467 رأس المال والدين  

 ════════ ════════ 

 %90 %89 االقتراضعدل م
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 )تتمة(ة رأس المال إدار 24
 

منها التحقق من الوفاء بالتعهدات المالية المتعلقة   أهدافعدة  إلى    ة رأسمال المجموعةإدارتهدف  تحقيق هذا الغرض العام،  ل

القد عدم  إن  المال.  رأس  هيكل  متطلبات  تحدد  التي  والسلف  للبنك بالقروض  يتيح  المالية سوف  بالتعهدات  الوفاء  على  رة 

 .  حاليةال  السنةسلف خالل أو  لم تقع أي مخالفات للتعهدات المالية الي قروضاد القروض والسلف فورا. دمطالبة بسال
 

 2022بر  ديسم  31ة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  إدار  إجراءاتأو    سياساتأو    أهدافأي تغيير على  إجراءلم يتم  

 . 2021و
 

   موصي بهاتوزيعات أرباح  25
 

المساهمين للسنة المنتهية إلى    بعدم توزيع أرباح نقدية  2023مارس    20ة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  اردمجلس اإل  أوصى

 . وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم.  2022ديسمبر  31في 
 

السنقرر م العمومية  الجمعية  اجتماع  في  األم  الشركة  المنعو ساهمو  بتاريخ  قية  نقدية   2022مايو    18د  أرباح  توزيع  عدم 

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 


