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ر السنوي    2020التقر

س مجلس اإلدارة  /لمة السيد  رئ  

  

  
مد سم هللا و  ن ا ن ،رب العامل به أجمع نا محمد، وع آله و   .والصالة والسالم ع نب

  

ــالس  ـــ ــ ـ ــ ـ  ـ
ُ
مـــــسادة امل ـــــــ ا   :الكـــــــــــــرام   نـ

اتهـالسالم عليكم ورحم ر ،،، ة هللا و  
  

ضــــــــــور  ـــــدعوة  ـــ ـــــتكم الــ ـ ــ ــ ـــــكركم لتلب ـــ ــــاعبدايـــــــــة أشــ ـــ ـــــركة الســــــــــنوي  االجتمــ ـــ ــــــــ  لشــ شــ ـــــة (ش.م.ك.ع) ُم ـــ ــ ع العقار ـــــار ـ ــ     آت للمشــ

ـــــــن  ـ ــ ـ اإلنابــــــــــــة عـ ــــ و ـــ ـــــ ــــــــالة عــــــــــــن نف ــ ي باألصــ ر ســــــــــــُ ــــــــس اإلدارة أن و ــ ــــاء مجلــ ـــ ـــ ــــوة أعضــ ـــ ـ ــ اتكم األخــ ــــر ضــــــــ ــــرض  ـــ ـــ ــــــــــــر أعــ التقر

ية  عن ا لشركةلالسنوي  ن
ُ
سم 31لسنة املالية امل  . م2020 د

نالسادة  م سا
ُ
  :امل

ــــى - اتكم ال يخفــ ــــر ــــ حضــ ــ ــــاء العــــــاملي  ع ــ ــــا أســــــفر الو ــــه مــــــن مــ ــــادر مســــــبوقة ـة غيــــــ ضــــــر  عنــ العــــــام العــــــاملي  لالقتصــ

ــ ـــــ ــر ، املا ــالم  تحيـــــــث أثـــــ ـــ ـــــل دول العــ ــ ــ  ـــ ــ ـــــة كو و ع قـــــــت جائحــ ـــــد الضـــــــرر أ ــا أشــ ــ  رونـــــ ـــــ ـــــع ع اتجميــ ، الشـــــــر

ـــائر ال ـــ ســ ـــار حاســــــــم نحــــــــو  كــــــــبح جمــــــــاح  ا ـــ ــــــــ مســ ـــس اإلدارة  ـــ ـــق مجلــ ـــ ــ الفــــــــور أنطلــ ــــــ ـــن ـكبيــــــــ وع ـــ ـــة عــ ـــ رة الناجمــ

ـــــــ  ــذا الفيــ ــ ـــ ــ ــ  ــ ـــ ــ ــــث روسـتف بق، حيـــــ ــ ــ ـــ ـــــــــة تلـــــــــك  اســ ــة نحـــــــــو مواج ــ ـــ رعة الالزمــ ــُ ــ ـ ــ ــــرك بالســ ـــ لـــــــــس األحـــــــــداث وتحــ ا

نائيالظــــــــــــروف  ــــو  ةاالســــــــــــت ـــ ـــ ــــة أصــ ـــ ـ ــ مايــ ــــن اإلجــــــــــــراءات  ـــ ـــ ــــاذ حزمــــــــــــة مــ ـــ ـ ــ ــــــــركةباتخــ ــ ـــــــيض ل الشــ ـ ــ ــــة مــــــــــــن تخفــ ـــ ـ ــ ، بدايــ

ـــــاالت واإلدارات ــ ـــــــ جميـــــــع ا ف  ـــــار ـــــل املصــ ـــــاءة العمــ ـــــــ كفــ ـــــأث ع  دون التــ
ً
رورا ـــــُ ن ( ، مــ ـــــؤجر ـــــاوض مـــــــع املــ بالتفــ

ــــــ  ـــة العطيــ ـــ ـــن الدن و مجموعــ ـــ ـــة بــ ـــ ــــــة و مجموعــ ر املدينــ ــــــة تطــــــــو ـــات وتمد) رـيئــ ـــ ضــ ــة التعو ـــث آليــــــ ـــ ــــــود لبحــ ــــــد عقــ يــ

ثمار ــاءً االســـــــ ـــــ ك باتخـــــــاذ ، إن
ُ
ـــــة امل ــان مكــ ـــ ـــــزم بوملــ ـــــد زمــ نــ

ُ
ـــــالق ف ــان املدينـــــــة قـــــــرار إغــ ـــــزم بوملـــــ ـــــة وزمــ ـــــورةملارمــ ــ   نــ ـــــ

ــــــــل  باقية واملدروســــــــة .2020األول مــــــــن أبر ــــــ ــــــراءات اإلســ ــــــان لتفعيــــــــل تلــــــــك اإلجــ ــ ــــــه  ــــــه بأنــ ــــــك فيــ ــــــ ، وممــــــــا ال شــ ــ

بكر مع تلك اإلزمة الطاحنة أثر ُمباشر 
ُ
ا التعامل امل تعاظمةالسلبية   تخفيف حدة أثار

ُ
  .امل

ـــــس  - ـــ ـــــن مجلــ ـ ــ ـــــة مــ ـ ــ ثــ عــــــــــة حث متا ـــــة ةار داإل و دارة اإل و ـ ــ ــــــن خــــــــــالل الشــــــــــركةواصــــــــــلت  التنفيذيــ ــ ــاح مــ ــة  النجــــــــ ـــ ـــ سياســ

ــــــروفاتتخفــــــــيض وضــــــــبط ال ــــــاليف واملصــ ــ ــــــ  ت ــــــة واملتغيــ ــــــا60بــــــــأك مــــــــن  رةـالثابتــ ــ ــــــتحكم  ، وقــــــــد نــــــــتج عــــــــن % والــ

  التالية: املاليةذلك النتائج 
  

ـــــعيد الشــــــــــركة  - ــ ــ ـــــــــ صـ ـــــة فع ــ ــ عـ ا التا ا ـــــم اال  فقــــــــــدوشـــــــــر ــ ــ ـــــة الشــــــــــركة نتـ ــ ــ لـ ي ـــــ مـــــــــن إعــــــــــادة  ــ ــ ـ ــاء مــــــــــن املرحلــــــــــة األو ــ ــ ــ ـ

ا الت ا ــاءة وشـــــــر ــ ــ ــادة كفـ ـــــ ــه ز ــا نـــــــتج عنـــــ ــ ــ ــة ممـ عـــــ ــــركةا ــ ري مـــــــن امل إدارة الشـ ــــــيض شـــــــ ــع تخفـ ــ ــ ــاليفمـ ــ ــ ـ  صـــــــروفات والت

سبة  امل  2019% عن عام 40ب ر  اوال ستظ عام ع البيانات امل آثار   .2021الية للشركة 
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س مجلس اإلدارة  /لمة السيد  رئ  

ــ و   - ــــــ ــــــ ع ـــان مكــ ـــ ــــــزم بوملــ ـــدق زمــ ـــ ــــــد  ةصــــــــعيد فنــ ـــة فقــ ـــ ــة املكرمــ ــاليفبمكــــــ ــــــ ــ  انخفضــــــــت املصــــــــروفات والت ـــام  ــــــ ـــ عــ

ـــــبة  2020  قـــــــدره  %50ســ
ً
ــا ـــ ـــــبح مبلغــ ــام الســـــــابق لتصــ ـــــن العـــــ ـــــــال 85عــ ـــــون ر ـــــل  مليــ ـــــــا 166مقابــ ـــــون ر عـــــــام  لمليــ

لفةتإ أدي  الذي، األمر 2019   .حسن معدل العائد ع الت

ــــــأن   - شــ ــــــد أمــــــــا  ــــــة باملدينــــــــة املنــــــــورة فقــ ــــــان املدينــ ــــــدق زمــــــــزم بوملــ ــــــاليف فنــ ــ ــــــروفات والت ــــــت املصــ ــــــ انخفضــ ــــــام  ــ عــ

ــــــبة   2020 ـــ ــــــدره  %60ســ ـــ  قــ
ً
ــا ــ ــ ـ ــ ـ ــــــبح مبلغـ ـــ ــــــام الســـــــــــابق لتصــ ــــــن العـــــ ـــ ــــــال 32عــ ـ ــ ــ ــــــام  83مقابـــــــــــل  مليـــــــــــون ر ـــ عــ مليـــــــــــون 

لفةإ أدي الذياألمر   ،2019   . تحسن معدل العائد ع الت
  

ـــــا بفضـــــــل هللا –كمـــــــا تمكنـــــــت الشـــــــركة  - عــ ـــــن  -  ـــــيضمــ ـــــــلبة ســـــــ  تخفــ ـــــاليف التمو ــ ســـــــتحقة  ت
ُ
ـــــ الشـــــــركة امل ــ ع

ــــــدار  ـ ــ ــــــ % 43 بمقــ ـــ ــ ـوالــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ نعكس ع ــــــ ـ ــ ــــــادم  ســ ـــ ــــــام القــ ـــ ــــــة للعــ ـــ ــــــات املاليــ ـ ــ ــــــا البيانــ ـ ــ ـ عـ ئة هللا  ــــــ ـ ــ ــــــث بمشــ ـ ــ ــــــعتحيــ ـ ــ  ســ

ــــــد ةالشــــــــرك ــ ــــــع  املفاوضــــــــاتمــــــــن بــــــــإجراء العديــــــــد  ةجا ــــــد مــ ليــــــــة أحــ ـــات التمو ـــ ــ ــ ا ــ ــ ــ تأجيــــــــل مــــــــن  تمكنــــــــت ح

عا  القادمللعام  املستحقة عن أصل املديونيةسداد الدفعة  ئة هللا   . بمش
 

شـــــــــغي - ــــعيد ال ـــ ــ الصــ ــ ـــ ــ ــــت   وع ــــركة تمكنـــــ ـــ  الشــ
ً
ــا ـــــــ  توقيـــــــــع مـــــــــن   ايضـــــــ م مــ ــات مـــــــــذكره تفـــــــــا ــ ـــ ــار العالمــ ــ ـــ ــــد كبــ ـــ ع أحــ

ـــــــة  ـــــية للمالتجار ـــــاحة األرضــ ـــــل املســ امــ ـــــأج  ـــــدف تــ ــ ـــــع بالتجزئـــــــة  ـــــز البيــ ـــــاري ملراكــ ـــــز التجــ ـــــــ ركــ ع للشـــــــركة  ـــــا التــ

  .التأجكة من ع الشر  إيرادات، مما سوف يأدي إ تحقيق املدينة املنورة

لـــس  ــا أن ا ــ املفاوضـــات مـــع املشـــغل الفنـــد لتجديـــد عقـــد اإلدارة ال ســـتطاعاكمـ ـ ــة  ائيـ ليتضـــمن وصـــول للمراحـــل ال

ا  للشركةزات إضافية ـممي اؤ ي ع نتائجوشر ل إيجا ش نعكس     . القادماألعوام  شركة لل املالية س

  
  

ن:  السادة م   املسا
 

خ ــــــار ــ تــ ــ ــ ــــــس اإل م  27/04/2021 ــ ــــــد مجلــ ــــــة دارة البيانــــــــات املاليــــــــةاعتمــ دققــ
ُ
ــ للشــــــــركة  امل ــــــ يــــــــة  ــــــة املن ــــــنة املاليــ عــــــــن الســ

ــــــ  31/12/2020 ــ ــ و ـــــاو ـ ــ ــ ـــــة عل ـ ــ افقــ ـــــة باملو ـ ــ ـــــة العامــ ـــ معيــ ــــــا ا ــ ــ عتماد ــــــاو ــ ــــــ  ، كمــ ــ ــ عــــــــــدم يو ـــــس  ـــ لــ ـــــاح ا ـــــ ــــــع أر ــ ــ توز

عـــــــدم  ن و م ـــــــ املســـــــا ـــــرف ع ـــــس اإلدارة عـــــــن الســـــــنة صــ ــأة ألي مـــــــن أعضـــــــاء مجلــ افـــــ ـــــة ُم ناء، املـــــــذكورةاملاليـــــــة أيــ  باســـــــت

ـــــا  ـــ ـــــتقل، كمــ ـ ــ ســ
ُ
ـــــس اإلدارة امل ـــ ـــــس اإل عضــــــــــو مجلــ ـــ ـــــاء مجلــ ـــ ـــــن أعضــ ـــ ـــــافع لــــــــــم يحصــــــــــل أي مــ ـــ ـــــا أو منــ ـــ ـــــ أيــــــــــة مزايــ ـ ــ ــ ـــــن  دارة ع ـــ مــ

ذا العام    .الشركة خالل 
 

 
ً
تمام لتنامي نظرا وكمة اال سية املتطلبات من بحتأص وال با سبة الرئ اتلل بال مة، شر  مجلــس حرص فقد املسا

انات افة ب يقومأن  ع    دارةاإل  تاحة  اإلم
ُ
رو  راجعةُم وذلك من خالل  والشفافية وكمةا قواعد لتبامل  تطو

جــراءات سياســات ــ العمــل و ــا يــتم ال ــات لتعليمــات االمتثــال مانلضــ  تطبيق وكمــة بخصــوص الرقابيــة ا  ميــع وج ا

يئة أسواق املال الصادرة اإللزامية املتطلبات   عن 
  

  



    

   

شـــــــش ع العقـــــللمش تآــــركة م ة ش.م.ك (عــــــــــــــار ــــار  ) ة ـــــــــامــــــ
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س مجلس اإلدارة  /لمة السيد  رئ  

  

  

 و 
ً
ــا ن...  ختامــــــــ م ــا ــادة املســــــــ ـــ ـ ــ ـــــكر للســ ـ ــ ـــــل الشــ ـ ــ ــ ــــــدم بجز ــ ســــــــــع إال أن أتقــ ــــــــــي ، ال  ــــــس وُزمال ــ ــاء مجلــ ـــ ـــ واإلدارة  اإلدارة،أعضــ

ـــة ـــ ـــع  التنفيذيــ ـــ ـــوظفي وجميــ ـــ ــــركة مــ ـــ ـــةالشـــ ـــ عــ ا التا ا ـــر ـــ   وشــ
ُ
م امل ــــــــود م وج ــــــــ تفــــــــان ـــالل جائحــــــــة ع ـــ ـــيما خــ ـــ ية وال ســ ضــــــــ

ــــــا ـــ ــــــ  ،كورونــ ـــ ــــــاص إلــ ـــ ــ ــــــكر ا ـــ ــــــيخونى ـكمـــــــــــا أتوجـــــــــــه بالشــ ـــ ــــــالءشــ ـ ــ ــــــ  ا األجــ ـــ ــــــة الشرعيــ ـ ــ يئـــــــــــة الفتـــــــــــوى والرقابــ ــــــاء  ـ ــ ــــــ ة ـأعضــ ـ ــ ـ ـ ع

م ود   .ج
  

ــــــأل هللا  ســ ــــــدير  و ــــــ القــ ــ ــــــة  الع ــــــن األمــ ــــــــاء عــ ــــــــذا الو ــــــت أن يرفــــــــع  ــ ــــــ وأن يحفــــــــظ دولــــــــة الكو ــــــا فيــــــــه ا وأن يوفقنــ ــــــا ملــ جميعــ

د من التوفيق وال   . سداداملز

افر التقدير  ام،،،   وتفضلوا بقبول و   واإلح

  

  
  

 

  

  
 

 
 

ـــب ـــ ــ ـــؤاد الثاقــ ـــد هللا فــــــ                         عبـ

ــــــــس اإلدارة    رئيــــــــــس مجلـ
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نبذة تعريفية

تأسيس الشركة

تأسست شركة منشآت للمشاريع العقارية في 8 أبريل 2003 ، وهي شركة مساهمة كويتية تم إدراجها 

بسوق الكويت لألوراق المالية في 5 نوفمبر 2007 ويبلغ رأسمالها الحالي المدفوع 32.2 مليون دينار كويتي 

موزعة على 322 مليون سهم.

الرؤية

ابتكار  التميز واإلبداع في  العقاري، وذلك من خالل  اإلستثمار  الريادة في مجال  إلى مركز  للوصول  السعي 
أفضل األدوات والحلول اإلستثمارية العقارية غير التقليدية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية.

نشاط الشركة

يتركز نشاط شركة منشآت للمشاريع العقارية في مجال العقار المحلي والدولي من خالل تطوير المنتجات 
والمشاريع العقارية وإدارتها بأسلوب منهجي متخصص يستهدف أسواقا ومشاريع غير تقليدية باستخدام 
أفضل األدوات اإلستثمارية المبتكرة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى مساهمتها 

. )B.O.T( في مشاريع االستثمار من صيغ البناء والتشغيل والتسليم
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أغراض الشركة

1. تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك 
إدارة أمالك  الغير .

2. تملك وبيع وشراء أسهم الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت و في الخارج.
الشروط  تتوافر  أن  على  أنواعها  بكافة  العقارية  المجاالت  في  االستشارات  وتقديم  الدراسات  إعداد   .3

المطلوبة في  من  يزاول تقديم هذه الخدمة.
4. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.

الصيانة  أعمال  ذلك  في  بما  للشركة  المملوكة  والعقارات  بالمباني  والمتعلقة  الصيانة  بأعمال  القيام   .5
وتنفيذ األعمال   المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة 

على المباني وسالمتها.
واالستراحات  الضيافة  وبيوت  والموتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستثمار  وتشغيل  إدارة   .6
والمنتجعات  الســــــــــكنية  والمجمعات  والكافيتريات  والمطاعم  والمعارض  والحدائق   والمنتزهات   
الســــياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستويات 

شاماًل جميع الخدمات  األصلية والمساعدة والمرافقة الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.
7. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في 

الوزارة .
8. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب األنظمة المعمول بها في الوزارة .

9. تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
10. إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية العقارية وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي.

11. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار 
من قبل  شركات وجهات متخصصة.
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مشاريع
الشــــــركــة
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أخذت شركة منشآت على عاتقها وهي تخطط لمشاريعها المختلفة ،

أن تساهم بتلك المشاريع في إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين 

لتحقيق حلمهم في مجاورة بيت اهلل الحرام ومجاورة مسجد رسول اهلل
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فندق زمزم بولمان المدينة 
برج دار القبلة - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

بفضل اهلل تعالى وتوفيقه تم في مطلع شهر فبراير 2016 افتتاح المشروع وتشغيله بمستوى فندقي 5 نجوم 
كهدف رئيسي لشركة المحاصة. وال يخفى أن عملية افتتاح الفندق وتشغيله قد سبقتها جهود كبيرة وتحديات 

عديدة.

“زمزم بولمان المدينة“ اسم العالمة الفندقية لبرج دار القبلة فئة الخمس نجوم. •
يتميز هذا الفندق االستثنائي بقرب موقعه من المسجد النبوي الشريف و بأفضل خدمة ضيافة متوفرة  •

في المدينة  المنورة.
يتكون الفندق من 836 غرفة وجناًحا مفروًشا بأفخم أنواع األثاث ومزودًا بتسهيالت ال تضاهى، باإلضافة  •

إلى 4 مطاعم عصرية وخدمات مميزة.
منشآت  • شركة  اختيار  ويأتي   ، المدينة  بولمان  زمزم  فندق  وتشغيل  إدارة  العالمية  أكور  شركة  تتولى 

لشركة أكور في إدارة وتشغيل أول مشاريعها في المدينة المنورة نتيجة النجاح الذي حققته في إدارة 
وتشغيل فندق زمزم بولمان مكة. 

الدور األرضي والميزانين عبارة عن محالت تجارية.  •
يحتوي الفندق على مراكز لخدمات الحج والعمرة و مركز رعاية صحية و أنظمة أمن وسالمة.  •
توفر عدد 5 سراديب لمواقف السيارات تستوعب أكثر من 500 سيارة.  •
باإلضافة إلى ذلك يتوفر بالسرداب مغسلة تخدم نزالء الفندق ومطابخ و كافيتيريا للعمال. •
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بــــرح بـــــــكــــــة
مكة المكرمة  - المملكة العربية السعودية 

أحد أبراج مجمع أبراج الصفوة السكني و الذي  •
يتميز بقربه من ساحات الحرم المكي الشريف 
باب  حيث يقع على  شارع اجياد ويفصله عن 
نحو  الشريف  المكي  للحرم  عبدالعزيز  الملك 

50 مترا فقط . 
تحتوي  • سكنيا  طابقا   22 من   البرج  يتكون 

بمواصفات  مصممة  سكنية  وحدة   438 على 
الخمس نجوم نفذت  الفندقية ذات  األجنحة 

تحت إشراف مصممين عالميين. 
كبير  • عدد  على  الصفوة   أبراج  مجمع  يحتوي 

من المحالت التجارية والمطاعم ومواقف السيارات تخدم نزالء البرج .
يخدم  البرج  17 مصعدا ، منها 14 للنزالء و 3 للخدمات.  •

مجمع أبراج البيت
وقف الملك عبدالعزيز  - مكة المكرمة 

مجمع أبراج البيت السكني أحد  أضخم المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية ، وهو مشروع 
سكني مقام على قطعة أرض تمتلكها أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين الشريفين - قلعة أجياد  

مسافة  العزيز   عبد  الملك  بوابة  عن  يبعد  و 
)150( مترا فقط.

نظام  • مشاريع   أوائل   من  المشروع  يعد 
في    )  B.O.T( والتسليم    والتشغيل  البناء 

مكة المكرمة .
يتكون المجمع من سبعة أبراج ، ومنها برج  •

في  منشآت  شركة   مشاريع  باكورة  زمزم 
مكة المكرمة  . 

هندسية  • برؤية  المجمع  أبراج  صممت 
معمارية تناسب أجواء مكة المكرمة.

على  • األبراج  وحدات  من  كبير  جزء  إطاللة 
الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف.

نظام خاص لنقل األذان والصالة من الحرم  •
مباشرة إلى الوحدات السكنية.

يخدم المجمع 36 مصعدًا لتسهيل حركة  •
المصاعد  وتعمل   ، الصالة  أوقات  في  الزوار 

وفق أنظمة ذكية متطورة .
يحتوي مجمع أبراج البيت  على مركز تسوق   •

 ، والمحلية  العالمية  المطاعم  ألشهر  كامل  دور  و  التجارية  للمحالت  ادوار  ثالثة  منها   ، ادوار  أربعة  من 
باإلضافة إلى متحف التراث اإلسالمي و مركز استطالع القمر .
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فندق زمزم بولمان مكة 
برج زمزم - مجمع أبراج البيت - مكة المكرمة

فندق زمزم بولمان مكة  احد اكبر فنادق شركة منشآت في مكة المكرمة ، وهو من فئة فنادق الخمس 
، يتمتع بموقع مميز على بعد خطوات من المسجد الحرام بمكة المكرمة مقابل بوابة الملك عبد  نجوم 

العزيز ، حيث يقع  في برج زمزم احد أبراج مجمع أبراج البيت السكني . 
يقدم الفندق أرقى معايير الضيافة الفندقية ليتمتع ضيوف الفندق بطيب المقام جوار المسجد الحرام . •
يتكون الفندق من 33 طابقاً  وتشمل 1315 وحدة سكنية مصممة بمواصفات األجنحة والغرف الفندقية  •

من فئة  الخمس نجوم ، مع تمتعها بإطالالتها  على الحرم أو الكعبة المشرفة أو أسواق مدينة مكة 
المكرمة .

يتولى إدارة وتشغيل الفندق  شركة أكور العالمية ، إحدى الشركات  الرائدة في مجال التشغيل الفندقي   •
على مستوى العالم ، و هي تدير عدد من الفنادق في المملكة العربية السعودية عبر طيف واسع من 

العالمات الفندقية تشمل بولمان و نوفوتيل وميركيور وايبيس وسوفيتيل وجراند ميركيور.

مطاعم برج زمــــزم
برج زمزم - مجمع أبراج البيت - مكة المكرمة

يحتوي برج زمزم على أربعة مطاعم راقية إلى جانب حديقة 
والقاعات  المطاعم  وتمتاز   ، األعمال  رجال  قاعة  و  الشاي 
بأحدث التصاميم العصرية والتي تم تجديدها مؤخرا تحت 
اشراف وتنفيذ شركة تصميم عالمية  ، وتشتمل المطاعم 
: مطعم الزهراء ) 450 شخص (  و مطعم الياسمين )310 
) شخص (  و مطعم الصفا )130 شخص (  و مطعم المروة 
100 شخص( ، حيث توفر المطاعم األربعة  تجربة ثرية من 
خالل المأكوالت العالمية والعربية واآلسيوية التي تقدمها 

في أجواء إسالمية .
أما حديقة الشاي )130 شخص( وقاعة رجال االعمال )76 شخص( فتقدمان الئحة متنوعة من القهوة والشاي 

مع الوجبات الخفيفة والحلويات طوال اليوم.

شركة المحراب  ) دولة الكويت ( 
 

كويتية  مساهمة  شركة  هي  العقارية  المحراب  شركة 
من   2008 عام  منتصف  في  تأسيسها  تم  مقفلة 
شركة  منهم  االستراتيجيين  الشركاء  من  مجموعة 
االسالمي  االمارات  مصرف  و  العقارية  للمشاريع  منشآت 
و الشركة العربية لالستثمار و مجموعة عارف اإلستثمارية 
كويتي  دينار  مليون   26 الشركة  مال  رأس  ويبلغ  وغيرها  

مدفوع بالكامل.
 

استئجار  بغرض  العقارية  المحراب  شركة  تأسست  وقد 
ببرج  )المسمى  الرابع   البرج  في  السكنية  األدوار  كامل 

من  والقريب  المكرمة،  بمكة  أجياد  شارع  في  الكائن  السكني  التجاري  الصفوة  أبراج  مجمع  من  المحراب( 
ساحات الحرم المكي الشريف ،  بغرض استغالله وإستعماله كفندق أو أجنحة فندقية.

 
للحرم  • عبدالعزيز  الملك  بوابة  عن  ويبعد   الشريف  المكي  الحرم  ساحات  من  بقربه  المحراب  برج  يتميز 

المكي مسافة 50 مترا تقريبا . 
يتكون البرج من أثنى عشر طابقا سكنيا تشمل  372  وحدة سكنية فندقية صممت الوحدات السكنية  •

بمواصفات األجنحة الفندقية ذات الخمس نجوم نفذت تحت إشراف مصممين عالميين. 
والمغسلة  • للمطبخ  خدمية  مساحات  على  السكنية  األدوار  أسفل  الواقعة  األخرى  األدوار  تحتوي 

والمطاعم باإلضافة إلى مواقف سيارات.  
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 الشركات
الــتـــابـعـة



19



20

شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت )السعودية(

تأسست شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت )السعودية(  في 27 يونيو 2005  ، وتعود 
ملكيتها إلى شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 100%  .

أغراض وخدمات الشركة :

إنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل وتجهيز الفنادق واألبراج والشقق الفندقية والسكنية والوحدات والمراكز  •
السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية والمعارض والمطاعم.

مقاوالت عامة للمباني ) اإلنشاء - اإلصالح - الهدم - الترميم للمباني العامة واألبراج والمراكز الفندقية  •
والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية - المباني المصنعة (.

مقاوالت فرعية تخصصية و خدمات الدعاية واإلعالن . •
وكاالت سفر وسياحة . •
إعداد المناقصات ودعوة الموردين للوقوف على تقديم المواد الخاصة والتشطيبات النهائية بالمشروع  •

وكذلك األثاث والمعدات ومتابعة توريدها.
مراجعة المخططات النهائية  الخاصة بالمشاريع بعد اعتمادها من المكاتب االستشارية. •
مراجعة التصميمات الداخلية  للمشاريع القائمة. •
إعداد دراسات عن السوق السعودي واحتياجاته ومتابعة أي تغييرات به  . •

شركة ماس العالمية ) دولة الكويت ( 
 

وهي   ، اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  كويتية  شركة  العالمية  ماس  شركة 
إحدى الشركات التابعة لشركة  منشآت للمشاريع العقارية .

واالستشارات  الحلول  وتقديم  العقاري  التسويق  مجال  في  للعمل   2003 عام  يونيو  في  تأسيسها  جاء 
على  تعمل  كما  العقاريين  والمطورين  العقارات  وأصحاب  للمستثمرين  البيع  بعد  ما  وخدمات  العقارية 

تسويق الوحدات والمنتجات العقارية وطرحها في األسواق المحلية والعالمية .
تابعة لها وبناء  إنشاء شركات  بالتوسع عبر  الشركة  أن تكون قريبة من عمالئها قامت  وحرصًا منها على 

عالقات إستراتيجية مع شركات أخرى إقليميا وعالميًا.
 

تمتاز شركة ماس  بخبراتها المتراكمة في مجال التسويق العقاري، ومعرفتها بخصائص األسواق المختلفة 
في المنطقة، وحرصها على االهتمام الدائم بالعمالء وهو ما أكسبها ثقة كبيرة عكستها حصولها على 
القليلة على مستوى  الشركات  )AIPP(، ما يجعلها واحدة من  الدولية  العقارات  عضوية جمعية محترفي 

المنطقة التي تحظى بهذه العضوية.

وتسعى شركة ماس بان تكون متواجدة في الفعاليات العقارية المحلية و اإلقليمية المهمة، حيث تقوم 
بتسويق لعدد من المشاريع العقارية المتميزة أبرزها  برج زمزم في مكة المكرمة و مشاريع أخرى في مصر 

و تركيا و بريطانيا.
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الشركات التابعة لشركة ماس العالمية: 
 

شركة ماس العالمية للسياحة والسفر— الكويت
تأسست شركة ماس العالمية للسياحة والسفر في عام  2013   ،  وهي عضو معتمد في االتحاد الدولي 
IATA اسستها شركة ماس العالمية بغرض خدمة شركاتها التابعة والزميلة  وعمالئها من  للنقل الجوي  

حملة صكوك برج زمزم  .
وتسعى الشركة في  بناء عالقات إستراتيجية مع شركات محلية وإقليميه ودولية بهدف التنوع و االرتقاء 

بخدمات السياحة والسفر المقدمة لعمالئها .  
من أهم خدمات شركة ماس العالمية للسياحة والسفر :

• حجوزات الطيران.

• حجوزات الفنادق.
• خدمات الكونسيرج الدولية و ما يتعلق بها .

شركة ماس العالمية - مصر 
 شركة مصرية ذات مسئولية محدودة 

العالمية وذلك بهدف  العقارية في األسواق  الحلول  وابتكار  التسويق  الرائدة في  الشركات  وهى تعد من 
بأسعار  الفرص  هذه  تكون  أن  بضرورة  االهتمام  مع  مبتكرة  وبصورة  ومتميزة  فخمة  سكنية  فرص  توفير 
مع  المكرمة  بمكه  زمزم  برج  لتسويق  خطتها  العالمية  ماس  شركة  تواصل  المنطلق  هذا  ومن  مناسبة، 

مجموعة من المشاريع الجديدة في كل من مصر وتركيا و بريطانيا.

شركة فيرست ماس إنترناشيونال تورز - مصر  
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة 

، حيث  الحج والعمرة   الرائدة في مجال خدمات  العالمية وتعتبر من الشركات  وهى إحدى شركات ماس 
تقدم  الشركة خدمات متميزة  في توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر ابتداء من الحجوزات 

الفندقية و تذاكر الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر.
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ات  ـــــــــ ـــــة الشـــــــــــــــر حوكم ـــــــــــــــتقر  ر

يــة املاليـعن السن  2020/ 12/ 31ة   ــة املن

-------------------------------------------------------------------  

ــــر يقــــ ن ســــر مجلــــس إدارة الشــــركة أ ــــذا التقر ن  م ــادة املســــا ــــ الســ يــــة  اتشــــأن حوكمــــة الشــــر دم إ  31/12/2020عــــن الســــنة املاليــــة املن

جراءات قواع  متطلبات و
ً
ا.متضمنا ات ومدى التقيد    د حوكمة الشر

ــــدة ــ  األو  القاعــ

ل بناء(     )  لس اإلدارة متوازن  ي

  لي ات  عضأ  من  31/12/2020كما   اإلدارة   مجلس ش با يتمتعون  التة  والكفاءالعملية  اء  م  الالزمة    العلمية  واملؤ إل املنوطة  ام  بامل عود للقيام  بما 

اب املصاالشركة  بالنفع ع مسا  ن أدناها  وجميع أ  : ، وذلك ع النحو املب
 

يف العضو (تنفيذي/ غ    أسم العضو  تص

ن سر   تنفيذي/ مستقل)، أم

ل الع خ االنتخاب/   ة العمليةوا ل املؤ تار

ن السر  ن أم  عي

  ب عبد هللا فؤاد الثاق

س مجلس اإلدارة   رئ

ـــــــال غ تنفيذي  ــ ــــــ ـــ إدارة األعمـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــت  ـــ ــ ـــوم جا - ماجســـــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــيج للعلـ ـــ ــ ـ ــ ـــ لـ ـــة ا ـــــ ــ ـ ــ ـــ معـ

ــا  وس ، م2015 -2013 والتكنولوجيــ ــالور ــ ــ ب ــ ــام حاصــــل ع نظــ

ــــة ـ ــــة  - املعلومـــــات اإلدار ونيـ ــن  التجـــــارة اإللك ــ ــ إ 1999عـــــام مـ ــ  ـ

بُم و   – 2003 د رة العمليةـدة ا  عام. 16 تز

 م2018يوليو  05

  نواف مساعد العصي

س مجلس اإلدارة   نائب رئ

وس إدارة األعمـــال حا غ تنفيذي  ـــالور ـــ ب ــن ـتخصـــص تمـــ  –صـــل ع ل مـ و

ـــة بورتـجامعـــــ ــ ـــالنـ ــ ـــــد بالواليـ تحـ
ُ
ـــات امل ــ كيـ ــام ـدة األمر ــ  -  م1999ة عـ

ة العملية بمجالُم و  د  ثمار ساإل  دة ا   عام. 20تز

 م2018يوليو  05

  ذال ـــــــد ع الـــــل محمـــــناف

 عضو مجلس اإلدارة املستقل 

ــــــن  مستقل  ـــــناعية مـ ــــة الصـ ــ ندسـ وس بال ــالور ـــ ـ ادة الب ــــــ ــ شـ ـــ ـ ـــــل ع حاصـ

ــــدة  ـــــ مدينـــــة بوســـــطن بالواليـــــات املتحـ ن  ســـــت ــــورث إ ــــة نـ جامعـ

كيــة عــام  ثمار ســاإل  رة عمليــة بمجــالـبــمــدة ا –م 1984األمر

د عن   .عام 34تز

 م 2018 مارس 27

اجري ُمبارك محمد    ال

 عضو مجلس اإلدارة 

ــ غ تنفيذي  ــ ــ الـ وسـب ــ ور ــ ــ ــــــــتمـ شـ ل وُم ـــو ــ ــ ـــــــة –ةـآت ماليـ ـ ــــوم اإلدار ــ ــــة العلـ ـــ  ليـ

ــام   ت عــ ـــو ــُ  و  -م 2004جامعـــــــة الكــــ ـــمــ بــ ــةـدة ا ــ رة العمليــ ر ـأكثــ

. 16 من 
ً
 عاما

ل 05  م2018 أبر

ز الد عبدأحم   نفالعز

 عضو مجلس اإلدارة  

وس   غ تنفيذي  الور ة ب تخصص إدارة أعمال ( إدارة سلوك   –علوم إدار

ــ ) لــيج للعلــوم والتكنولوجيـــا،   - م2008عــام  تنظي جامعـــة ا

بـرة العملية ــُم  و ثمار . 15دة ا   مجال اإلس
ً
 عاما

تم  23  م 2018 س

ــــــالم دســـــــإس   و دار ـــ

ن سر   اإلدارة  لسمج أم

ن السر ــ  أم ي و محكــم دو شــار قــانو س حقــوق   -ُمس ســا  م1996عــام  ل

ـــــ و  ـ ـــــل ع ـــــام حاصـ ـــــدو عـ ـــــيم الـ ادة التحكـ ـــــ ـــــم، 2014شـ ي ـُمحامـ

ة بمحكمة   24عملية الرة ـبا دة ــوُم ، النقض املصر
ً
 .عاما

ن    تم التعي

 م.2017 يوليو 16 

ية خالل  مجلس اإلدارة ع راتـغيي لم يتم أيةإنه  وتجدر اإلشارة إ    ، 31/12/2020 السنة املالية املن

 م2020عام خالل  الشركة إدارة مجلس اجتماعاتوفيما ي 
ن من األعضاء اضر  :ع النحو التا، وأسماء ا
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              اسم العضو

  الثاقب د فؤا عبد هللا

س مجلس اإلدارة    رئ
               13  

نائب نواف مساعد العصي  

س مجلس اإلدارة    رئ
               13  

ذال    نافل محمد ال
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  يلو شأن ُم سيق تطلبات ال  :الشركة إدارة مجلس جتماعاتإ محاضر وحفظ والت

ن   - لس  سريتو أم ام واملسؤوليات التالية:  ا    امل

س مجلس اإلدارة بتحديد بنود  .1 س التنفيذي  الشركةيقوم رئ سيق مع الرئ إن لزم األمر، ومــن  جدول أعمال إجتماعات مجلس اإلدارة بالت

لـــس ب ن ســـر ا ليـــف أمـــ لـــسعتدســـ  نأو ملـــ األعضـــاء  للســـادةالـــدعوات جـــدول األعمـــال وتوجيــه  إعـــدادثــم يـــتم ت ـــ م ا ـــد ، باإلضـــافة إ تزو

ر املواضيع املدرجة ع جدول أعمال اإل  افة وثائق وتقار  .جتماعاتاألعضاء ب

ن الســر بإ .2 خ االجتمــاعيقــوم أمــ ن خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تــار اضــر لــس ا ــ أعضــاء ا ــا ع ع   عــداد مســودة محاضــر االجتماعــات وتوز

نمن اتماعمحاضر اإلجت يع توقع أن يتم   اضر  ،   ه ومن األعضاء ا

ن السر ي  .3 التهقوم أم لس و سيق وحفظ جميع محاضر إجتماعات ا ر ال ترفع ودفاتره  يل وت لس من والتقار  .أو إليه ا

لـــس وا .4 ـــ محاضـــر إجتماعـــات ا ع إ امـــل وســـر ل  شـــ م الوصـــول  ـــ وائق ملعلومـــات والوثـــاالتأكـــد مـــن أن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة يمكـــ الت ل

تعلقة
ُ
 بالشركة. امل

لس قبل ثالثة أيام عمل، مع ُمر  .5 لس، والتأكد، من تبليغ مواعيد إجتماعات ا ا ا لس لإلجراءات ال أقر اعاة التأكد من إتباع أعضاء ا

 اإلجتماعات الطارئة.

س مجلس اإلدارة ي .6 لس وتحت إشراف رئ ن سر ا عة تنفقوم أم لس عنة ادر يذ القرارات الصبمتا  .ا

ــع املعلومــات و   .7 ن حســن إيصــال وتوز اب املصــا   تــأم ــ ن أ ــ لــس و ن أعضــاء ا ســيق فيمــا بــ ن  الت م ســا
ُ
م امل ن بالشــركة بمــن فــ اآلخــر

س. ن تحت إشراف الرئ تلفة  الشركة واملوظف   الشركة. واإلدارات ا

عة سال  .8 س مجلس اإلدارة بمتا معية العامة شأن ة زملال اإلجراءات امة يقوم رئ ن الســر  للشــركة إجتماعات ا ســيق مــع أمــ ر وذلــك بالت وتحر

ا اصة  اضر ا ا  ا  .واعتماد

ــــدة  ــ ــــالثاني القاعــ ـ ــ   ة ـــــــــ

ام السليم  التحديد  واملسؤوليات  للم

  للمجلس قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسات العمل والالئحة الداخلية 
ً
ام يدتحدمتضمنة  اإلدارة مجلس من أعضاء ل وواجبات تولياومسؤ  م

ا يتم والصالحيات ال  السلطات وكذلك التنفيذية، واإلدارة ض   التنفيذية. لإلدارة تفو

  ام ومسئوليات و  :نجازات مجلس اإلدارة خالل العامم

ل مستقل،  ش ل جما و ش امه  ا و يقوم مجلس اإلدارة بممارسة م  بمــا يخــدم صــا الشــركةإليه  لةوامل اماملؤولياته مسللقيام بكرس الوقت ال

ا م ت ذلك من عدد ،  ومسا ــ  جتماعاتاإل و   ةعشــر بلغــت املنعقدة خالل العام وال
ً
ر تإجتماعــا لــس خــالل إنجــازات ، ومــن وثالثــة قــرارات بــالتمر ا

ية   ا بالتفصيل  31/12/2020 السنة املالية املن رال تم سرد ما بإيجاز من، مسادة املمجلس اإلدارة للسا بتقر : وأ  ا ي

شع  عصفتوال رونا و جائحة أزمة  إدارة النجاح    -1 مـا طل سل كب ع قالعالم أجمع وأثرت  عتمـد عل شـطة األا السياحة والسفر واللـذين 

سية للشركة،  فاملصا تخفيضوذلك من خالل الرئ ة ر ر ة بأك الش  ا. حكملتوا %60 ن مالثابتة واملتغ

ــ إل  -2 ـاء مــن املرحلـة األو لـة الشــركة اإلن ي عـة عــادة  ا التا ا ــادة كفــاءة نـه ممــا نــتج عاألم وشــر ف  %40ــوا ري شـ مــع تخفــيضإدارة الشـركة ز للمصــار

امل آثاره ع البي 2019 عامعن  والعموميةة اإلدار ر   .2021عام لية للشركة ااملنات اوال ستظ

ليـــة نجـــاح املفاوضـــات مـــع ا -3 ـــاللشـــركة واـــات التمو ـــ نـــتج ع ليـــة علل ضتخفـــي ل ف التمو ســـبة  ة الشـــركـــمصـــار ـــ % 43ب ـــ البيانـــات وال نعكس ع ســـ

   القادم.للعام  أصل الدينسداد  ترحيل معقادم املالية للعام ال

تضمنوالذي  دارة قد اإل عفاوضات مع املشغل الفند لتجديد ملا ائية  لا  للمراحلوصول  ال -4 ات إضافية  س اللمم ل نعكا سا ممشركة وشر ش س 

ي انتائج الشركة ع  إيجا م  .ومسا

م مــع  - 5 ـة ملار كبــ أحـدتوقيـع مــذكرة تفـا ع للشـركةال ري تجـاال ة للمركــزضــير األ  املسـاحةامــل تـأج  ــدفالتجزئــة ب البيـع راكــزالعالمــات التجار  ــ املدينــة تــا

  املنورة.
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او  سية م واملفيما ي امل صرارةلس اإلدسئوليات الرئ يل املثال ال ا   : ، وذلك ع س

دافإعتماد   -1 اصة بالشركة األ طط والسياسات ا اتيجيات وا ا بما ينعكس عواالس عة تنفيذ   أداء الشركة.، ومتا

ي  إعتماد -2  عته  مراجو ي للشركة  ظنل التال
ً
ا ناسب مع طبيعة عمل الشركة. لدور  ي

ة والبيان املوازناتاد  اعتم -3 ةات املالية املرحالسنو عد التأكد من للشركة لية والسنو ة ودقة البيانات واملعلومات،  ا. نزا  الواردة 

ام بالسياسات  -4  ة. لشركلح الداخلية ئاواللو لنظم املعتمدة باواإلجراءات التأكد من مستوى االل

ا الشركة فافيةإجراءات اإلفصاح والشسالمة التأكد من   -5 ا مع ا، ومن تطاال تنفذ ن ذات الصلةبق  .لقوان

شاء  -6 عـركة ومراقبتـام حوكمة للشــنظ  طبيقتو إ اجتة مسه ومتا عديله عند ا  ة. وى فاعليته و

لس مؤشرات إعتمد -7 عة (KPIs) املوضوعية األداء ا  . التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ل أداء لتقييم ومتا

عــرض وتت رقــار التعــداد إ -8 ــ  ة ال ــ الســنو ن ا ــ ع م معيــة ــ لســادة املســا ــ تللشــرك العامــة ا  قواعــد اءاتجــر و اتمتطلبــ  تضــمن، وال

ات حوكمة  .ا التقيد دىمو  الشر

شكيل يق -9 لس ب ن ف ام ا شــاء ميثــاق عمــل يبــ ــ إ  إ
ً
نادا لــس اإلدارة اســ ا وآليــ اان متخصصة  ا ومســؤوليا ة قيــام مجلــس ــا وصــالحيا

ـــ صـــ و ـــا، اإلدارة بمراقب ـــم تت دار القـــرارات ال ـــان وتحديـــد أدوار موصـــالحضـــمن  أســـماء أعضـــاء ال ـــام م وم جـــراء تقيـــيم أداء (نتـــائج) ، و يا

ان و العمل  ذه ال ا الرئأل ل ن عضا  .سي

ل التنظي للشركة  ووضوحشفافية التأكد من   -10 ي يل ال س وكم القراراتتخاذ عملية ال ن مــن خــالل ة السليمة وتحقيق مبادئ ا الفصــل بــ

ذا الصدد ،وصالحيات  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية : ةر اإلدامجلس  يقوم    بما ي

 ا. علقة اد اللوائح والنظم (السياسات) الداخلية املتـــتمإع   بأعمال الشركة وتحسي

 ام واملسؤول تتصاصاتحديد األدوار واالخ ن مختلف املسوامل ات التنظيمية.  يات ب  تو

 ا (التفتفالاد  إعتم ام وتنفيذ ض بامل ض بالصالحيات) املنوطة باو  إلدارة التنفيذية.و

  ة التفــ تحديد ــ جراءات اتخاذ القــرار وف ا، و ض اإلدارة التنفيذية  ض،الصالحيات ال يتم تفو جلــس اإلدارة بتحديــد قــوم مكمــا ي  و

رذيالتنفتقوم اإلدارة و ه،  ور ال تظل ضمن صالحياتاألم ش ية بتقديم تقار ة  ا.أدور  ن أداء الصالحيات املفوضة إل

مالتأكد من  ذية واإلدارة التنفي عة أداءومتا ابة قر  -11 م  قيام ام املسندة إل افة امل ذو  ،ب :الغرض يقوم مجلس  ال   اإلدارة بما ي

 ـــــــعمل وفقا للسيذية التأكد من أن اإلدارة التنف ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــياسات واللوائـ ــــ ــــ ـــــــح املعتمدة من مجلــــ ــــ ــــ ــــ   س اإلدارة. ــ

  ــة مــع اإلدارةعقــد ــا، واملشــكالت والعو  لاعمــ األ ت التنفيذيــة ملناقشــة مســتجدا اجتماعــات دور طــالع وكــذلك مناقشــة واإل ائــق املتعلقــة 

شط امة املتعلقة بأ ذه اإل ع املعلومات ال  ة.ر و ت الدجتماعاة الشركة خالل 

   ــــــــمؤشوضع ـــــ ــــ ــــ ســـ اتيجية الالتنفيذية ال تتوافق  دارةية لإل ـــــــرات األداء الرئ س داف و  .شركةمع أ

افأت املرتبطة باألداء -12 حة امل افأت الثابتة وشر حة امل ن مثل شر افأت للموظف
ُ
 .تحديد شرائح امل

اب امل -13 م.ضع سياسة تحكم العالقة مع أ ماية حقوق  صا 

. بحيث تمنعطراف ذات العالقة املعامالت مع األ   مية تنظوضع آلي -14  تضارب املصا

ة من فاعلية يد بصالتأك -15 عة والذي يتضمن ما ي  ايةوكفورة دور ا التا ا  :نظام الرقابة الداخلية املطبق  الشركة وشر

 ـــــــالتأكد من س ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالمة النظــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاسالية و م املاـ ــــ ــــ ـــــــبية، بما  ذلك النظـ ــــ ـــــتعلقم املـــ ـــــــة بالتقــــ ــــ  ر املالية. ر اـ

   ـــــــتنفيذ نظم الرقالتأكد من ـــــــابة املناســـ اطرــ اطر من خالل تحديد نطاق ا دارة ا ا ال قد  بة لتقييم و  . .الشركةتواج

  افـــة اللــوائح الدارة باملوافقــة عإل لـــس اجمقيــام افـــ ـــ  اداخليـــة ومواثيـــق العمــل ل ـــم بصـــورة دورــ ة  عــة أدا لضـــمان الوفـــاء ة نـــه ومتا

م.  ام املسندة إل  بامل

  شــيحات وا نــة ال ــاطر و نــة إدارة ا نــة التــدقيق و ــان املتخصصــة مثــل  ــام املنوطــ شــكيل مجموعــة مــن ال افــآت ألداء امل ة مل

اتوفق قواعد حوكمة ا  ا : وذلك ،  لشر  ع النحو التا
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 ) 
ً
ــن  )  أوال ــ ـــ ـــ   ق: ـــــــــــــ ة التدقيــ

 ام واملسئوليات نةر لا جازاتواإلن امل سية ل  : مالعا  خالل ئ

ــة .1 اة شــركلل مراجعــة البيانــات املاليــة الدور ا ات ا وشــر عــة وشــر ا الشــر التا ــ تــدير ا قبــل كة اصــة ال شــأ بــداء الــرأي والتوصــيات  و

ا ع مجلس اإلدارة، وذلك للتأكد من عدالة وشفافية   ر.تلك عرض  التقار

سعي ن/إعادةلس اإلدارة بتعيالتوصية رفع  .2 ن أو ن مراق ا ارجي م، و ابات ا عــا م وتحديــد أ م ــــــــخط ةمراجعــ غي عييــ ابات 

 م.لتأكد من استقالليعد ا

سابات مراقب من أن  التأكد .3 ل ــ املقيدينمن  ا ــ ــاص ال يئــة، لــدى ا ــون  ال   بحيــث ي
ً
ـــــالش افــة مســتوفيا  بمتطلبــات واردةلــ ا روطــــ

يئة قرار س قيد مظان شأن  ال  .اباتمراقب ا

ن مراقب .4 س تمك ار اباتـــا ـــــا اعــاتتماج ور مــن حضــ  ا ــر وتــالوةالعامــة  معياتــ ــ قبلــه مــن املعــد التقر ـــــاملس ع ــــ ــــ ــــ ن،ـــ م   ا
ً
ا ــ  مو

ته أو معوقات أي  له.أعما تأدية أثناء اإلدارة مجلس من تدخالت واج

س .5 عة أعمال مراقب ا م ال تأال، و اباتمتا د الشر كد من أ و دمات يقومون ب . املتعكة بأي خدمات عدا ا ار  لقة بالتدقيق ا

شـــسعة مالحظات مراقب اـمراج .6 ار  ذا الشأن.ـــــــابات ا ا   عة اإلجراءات ال تم اتخاذ  أن البيانات املالية للشركة ومتا

اســـة الســـدراس  .7 ذا الشأن. توصيات إ مجلس اإل ديم اآلراء والتقو  بقةاملطية ــياسات ا  دارة  

امه بالشركة للتأكد منالتدقيق الداخ  تبــــمك ع  رافإلشا .8 ـــــــا تنفيذ م ــــ ــــ  ددة من قبل مجلس اإلدارة.ـــ

ن أو نقل أو عزل ـالتوصية بتع  .9 لدقلتإدارة اه وكذلك أداء  وتقييم أداؤ التدقيق الداخ تبــمكي  .يق الداخ ك

قـــ ـــــمراج  .10 ـــــار خطر عة و ــة مـــن قبـــل املـــدقق الـــداخملق ة التـــدقيق الـــداخ اـ ش قـــديم، وتحـ نـــة  ــات ال ـــــــــمالحظـ ــــ اـ ــا يلـــزم مـــن  ،أ ــراء مـ جـ و

ا دارا ناسب مع متطلبات وآلية وظروف عمل الشركة و ا بما ي  .  عديالت عل

ر التدقيق .11 يحية الالزمة حيال املم اتخاذ اإلجراءات لتأكد من أنه توا الداخ مراجعة نتائج تقار ر.الحظالت  ات الواردة بالتقر

ر مناقشة  .12 ا.تقار لس بإعتماد ا إ ا ات، ورفع توصي ام وقواعد حوكمة الشر  ألح
ً
ودة وفقا  معاي ا

 لة. ـالصت ذا عليماتم والتـياسات والنظــوالسن وانـم بالقركة تلــالتأكد من أن الش  .13

ا اقرح أن تـامالت املقتعفقات والتة الصمراجع .14 ناسبة م التوصياتع األطراف ذات الصلة، وتقديم  لشركةوم 
ُ
ا إ   امل لس.شأ  ا

ـــام قــ  .15 ـــا مــع أح ا والتأكـــد مــن توافق عــديال عديدراســة لـــوائح السياســات واإلجـــراءات الداخليــة للشـــركة و يئـــة أســواق املـــال و التـــه انون 

 ه التنفيذية.حتئوال 

ــ والضــوابط الرقابيــة، ذلــك أمــن تكنولوجيــا املعلومــات شــمل يــيم فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة، و قت .16 ــباإلضــافة إ  اإلطــالع ع

ن ومــدققي ا ن الــداخلي ــت مــن قبــل املــدقق جر
ٌ
ــ أ ــة ال ر و ر املالحظــات والتوصــيات ا ــ ضــوابط اتقــار ن ع ــارجي لرقابــة ســابات ا

ا. ردود اإلدارة تقييم و  خلية من خالل ،داال  التنفيذية عل
 

 

 نة التدقيقل كيش: 
  

نةمجلس اإلدارة، ضمن أعضاء   الثة أعضاء من دقيق من ثنة الت تتألف رأس ال   .دارة املستقلعضو مجلس اإل   / السيد و

نةالتدقيق   أعضاء 
  

  

  صفته   اسم العضو  م

ذال نا /يد الس  1 نة سرئ  فل محمد ال   ال

نعضو   نواف مساعد العصي السيد /   2   ةال

زالسيد /   3 نةعضو   النف  أحمد عبد العز   ال
  

نة  - ية   اتجتماعإ)   5عدد ( التدقيق وقد عقدت   . م31/12/2020خالل السنة املالية املن
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 ( ثاني 
ً
شيحـــــــن  )  ا ــة ال ـــ   ت: آـــــ ـافات واملــ

 

  ام ومسؤو نجازات ليات  م شيحات و افنة ال   :العامل خال  آت وامل
 

ش التوصــية .1 ـــــــــبال عــادة يحـ شــيح و ة ال ــان  إدارة الشــركة مجلــس لعضــو لــس واإلدارة التنفيذيــة، و ن  واألخــذ ا  عــدد مــرات االعتبــار عــ

ضور  مو  لسا جتماعاتإ  األعضاء مشاركة عاليةفو  ونوعية ا م تأدي م لواجبا  .ومسؤوليا

اح .2 ــ م عــادةو  ن تقلســ امل األعضــاء ترشــيح إق معيــة اســطةو ب لإلنتخــاب ترشــيح  االســتقاللية عــن صــفة نتفــاءإ عــدم مــن والتأكــد العامــة، ا

 املستقل. اإلدارة مجلس عضو

ة املراجعة .3 ة حتياجاتلإل  السنو ارات نم املطلو ة املناسبة امل ن  طلبــات اســتقطاب وكــذلك كة،الشــر رة إدا مجلــس لعضــو  ــ شــغل الــراغب

اجة، بسح ذيةالتنفي املناصب  الطلبات.  كتل ومراجعة ودراسة ا

ن وغـــوض  .4 ن  ع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذي ن  واألعضاء التنفيذي  .املستقل

ـــــــياسة وخطــإعتماد س .5 ـــــــوظيفي للشة التعاقب الـــ ــــ شراجعة امو ركة، ـ ـــــــطة   اجة لذلك.ــلما دعت ا أو نوي ـــل سـ

ــاد خ .6 ــاء طـــط الإعتمـ ن ألعضـ ن وغيـــ مجلـــس اإلدارة التعيـــ ــالتوافق مـــع خطــــة ـتنفيــــذي ن بالشـــركة بـ ــ كبــــار التنفيـــذي ـ ــافة إ ن باإلضـ ر التنفيـــذي

لس بناءً التعاقب   نة.يات الع توص الوظيفي املعتمدة من ا

ن وغي سـمجل اءـأعض  افآتــملك ةواليات سات ومعاي وآياــس وضع .7 ن باإلضذتنفير الـاإلدارة التنفيذي ن املوظفافة إ كبار ي ن.ي  التنفيذي

ــــاس األداء  .8 ــــرات قيــ ـــذلك  (مؤشــ ــــق النمـــــاذج املعــــــدة لــ ـــل  وفــ امــ لــــــس بال ــــردين وتقيـــــيم أداء ا ـــس اإلدارة منفــ ــــاء مجلــ ـ ـــيم أداء أعضـ ) KPIsتقيــ

 للوائح وسياسا
ً
 ة.ت الشركواملعتمدة وفقا

افــآت تلفــةا الشــرائح تحديــد .9 ــ  للم ــا تمـســ  ال ـــــــــظمو لل منح ن،ـــ حة مثــل ف ـــــــاملك شــر حة الثابتــة افآتــ افــآت وشــر  املرتبطــة بــاآلداء، امل

حة افآت وشر ل  امل م، ش حة أس افآت وشر دمــة اية م ــط تلــك الشــرائح ا ــبــ ، ور ف  للموظــ األداء العــام للشــركة واإلنجــاز ال

اوأداء االدارة ال ع ل  .تا

افآت أن  من التأكد .10 ذا عةو املوض ياسةـالس  عليه وصـــو منص ما وفق ا ـمنح يتم امل ـــــــالش   ــــ  أن.ــ

ــة املراجعــة .11 ة ( الدور افــآت، مــنح لسياســة ) ســنو ــا مــدى وتقيــيم امل ــ  تحقيــق ــ فاعلي ــا املتمثلــة املرجــوة دافاأل ــوا بــ اســتقطا م  درال

ة شر فاظ ال ن  ع وا نية الكفاءة ذوي  املوظف  .الشركة ن شأ من للرفع الالزمة الفنية تدرالقوا امل

ر إعداد .12 افآت افة عن مفصل سنوي  تقر  أيــا ا،ايــ مز  أو أومنــافع مبــالغ انــت ســواء التنفيذيــة، واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء املمنوحة امل

ا، انت ا ومسما ر اذ عرض أن  ع طبيع  عليه. للموافقة للشركة العامة معيةا ع التقر

جراءات املشة ال ُمناق .13 ــئحة سياسات و شر ــــــوارد ال ا.ــــ ا للمجلس بإعتماد ا ورفع توصي عديال ــــة و  ــــ

 شيحات  شكيل افآتنة ال  : وامل
 

شـــيح نـــة ال ل  شـــ افـــآتات وات
ُ
ثقـــة عـــن مجلـــس اإل  مل ــة مـــن أعضـــاء ارة مـــن اداملن م عضـــو مجلـــس لـــ ثالثـ  ـــرأسدارة املســـتقل، و اإل س مـــ

س مجلس االد نة السيد/ رئ لس ميثاق ال ــام القــانون رقــم ارة، وقد اعتمد ا نة بما يتوافق مع أح يئــة  م2010لســنة  7عمل ال شــاء  بإ

عديالته والئحته ا   لتنفيذية.أسواق املال و

نة ا شيحاأسماء السادة أعضاء  افآت ل   ت و امل

  صفته   العضوم اس  م

س  اقبد الثالسيد / عبد هللا فؤا  1 نة رئ   ال

نةعضو   العصي  واف مساعدالسيد / ن  2   ال

ذال   3 نةعضو   السيد / نافل محمد ال   ال
 

افآت عدد (  - شيحات وامل نة ال ية  السنة املالية امل) اجتماعات خالل  1وعقدت   . م31/12/2020ن
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 افآت املمنوحتقر  . 2020عن عام  نفيذيةة التارة واإلدار عضاء مجلس اإلدأل ة  ر امل
 

  ـــــ ت اأوصـــــ يـــــة  ن
ُ
افـــــأة ألي مـــــن أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة عـــــن الســـــنة املاليـــــة امل عـــــدم صـــــرف أيـــــة ُم نـــــة مجلـــــس اإلدارة  ، 2020-12-31ل

ناء عضـــو ـــ مجلـــس اإلدارة  بإســـث ا إ نـــة رفعـــت توصـــي ســـتقل، فـــإن ال
ُ
ـــ اإلدارة باملوافقـــة  مجلـــس امل ) 10,000/-( صـــرف مبلـــغ وقـــدره ع

افأة عن السنة ا ت  د.ك، كُم   .دارة ع أية مزايا أو منافعلم يحصل أي من أعضاء مجلس اإل ، كما 2020-12-31ملالية ال ت
 

  ــا ــــــأن اإل أمــــــ ـ ــا د بلــــــــغفقــــــــ  واملــــــــدراء ذيــــــــةالتنفيدارة شـ ــا والإجمــــــ ـــب واملزايــــــ ــــــدالت وامل الرواتـــــ ـ ــــــدال بـ ــ ــــــــ حصــــــــلت افــــــــآت و ـــا  الســــــــفر ال ـ ــ ــ عل

ن  ــــوظف ــــار املــــــــ ـ ــ ـــ ـ ن كبـ ــــدراءالتنفيــــــــــــذي ـ ــ ـــ ـ ــــذي " واملـ ـ ــ ـــ ـ س التنفيـ ــــرئ ـ ــ ـــ ـ ــــب ن "،CEOبالشــــــــــــركة األم (الـ ـــ ـــ ـ ثمار والعمليــــــــــــات، نائـ ــــ ـ ــ ـــ ـ س لالسـ ــــرئ ـ ــ ـــ ـ ائــــــــــــب الـ

ــة " س املاليــــــــ ــية، ورئــــــــــ ندســــــــ س للشــــــــــؤون ال ـــــــــدير طر ، مــــــــــدير اول مخـــــــــــا، "CFOالــــــــــرئ ــا مـ ـــــدير إدارة العمل، مــــــــ ـــ ـ ــات مـ ــــ ــ  وقـــــــــــدره ) ميــ
ً
ــا ـــ ـ ــ بلغــ

ــــا د.ك  353,164 ـ ــ ــــا بلـــــــــغ إجمــ ـ ــ نمــ ــــه، ب ـ ــ ن  مـــــــــا حصـــــــــل عليــ ــــوظف ــــار املـــــ ـ ــ ن كبــ ــــدراء  التنفيـــــــــذي ـ ــ ــــةواملــ ـ ــ عــ ات التا ــــر ـ ــ ــــن  بالشــ ـ ــ ــا مــ ــ ـ ــ ــــب واملزايــ رواتـــــ

دالت السفر افآت و  وقدره  والبدالت وامل
ً
 .د.ك 184,831مبلغا

  

 ث( 
ً
  اطر: نة إدارة ا  )  الثا

   ام نجازات ليات ومسئو م اطر   و اخ  نة إدارة ا   : الل العام ا

ــة  .1 ــ ــداد ومراجعــ ــ اتيجيإإعــ ــ ــ ـ ـــــاتاسـ ـــــــذه  ت وسياســ ــذ  ــ ــن تنفيــ ــ ــــركة، والتأكـــــــد مــ ــــن مجلــــــس إدارة الشــ ـــــــا مــ ــاطر قبــــــل إعتماد ــ ــ إدارة ا

اتيجيات وا نلسياساإلس ا ت شطة الشركةاسب مع طبيعة وات، وأ  .م أ

اطاارد والنظم  مان توافر املو ـــض .2 افية إلدارة ا  ركة.ـ الش رــــل

عةات تتقييم نظم وآلي .3 ا  عأنوا حديد وقياس ومتا ا الشر ا تلفة ال قد تتعرض ل ا.طر ا  كة، وذلك لتحديد أوجه القصور 

ــ .4 ــاطر املقبــ تحديــ  مســاعدة مجلــس اإلدارة ع ــ الشــركة، والتأكــد مــن عــدم تجــاوز د وتقيــيم مســتوى ا ــذاول  املســتوى   الشــركة ل

اطر   مجلس اإلدارة. عد إعتماده من قبلمن ا

ل التنظــجمرا .5 ي اطر ووضإل   يـــعة ال ـــــــدارة ا ــــ شـ  أنه قبل إعتماده من مجلس اإلدارة.ع توصيات 

شطة اوظفي التأكد من إستقاللية م .6 اطر عن األ عرض الشركة للمخاطر.ق لإدارة ا ا   د ينجم ع

ــد مـــن  .7 اأن مـــوظفي إالتأكـ ــم ال ـ م الف ــاطر لـــد ـ ــاطر ادارة ا ــةمـــل للمخـ ــ زـــ بالشـــركة، والعمـــل ع يطـ ــاـ ـ ــام دة و ن بثقافــــة العـ ل

ا. م ل دراك اطر و  ا

اطر ال تتعرض .8 ة حول طبيعة ا ر الدور ا  إعداد التقار ذه ال ر الشركة، وتقديم   إدارة الشركة. إ مجلسلتقار

نة التدقيق وال ئل ال تثمراجعة املسا .9 اطر  اقد تؤثر ع إدار ا   ة.لشركة ا
 

  )  اطر نة ا ءأسماء السادة أعضا( 
  

  صفته  اسم العضو   م

ذال السيد /   1 س  نافل محمد ال نة رئ   ال

ا السيد / محمد ُمبارك  2 نةعضو   جري ال   ال

ز النف مد عبد العالسيد / أح  3 نةعضو   ز   ال
 

اطر وقد عقدت  -   .م31/12/2020  ية املالية املن جتماع خالل السنةإ)   4عدد ( نة ا

 ل دقكي شأن و ش صول ع املعلومات والبيانات  يح ألعضاء مجلس اإلدارة ا  : الوقت املناسبيق وفية تطبيق املتطلبات ال ت

اصـــة بئحـــة الداخلفقــد نصــت الال  ـــيــة وسياســـة العمــل ا سأن  مجلــس اإلدارة ع لـــس وتحــت إشـــراف رئــ ن ســر ا مجلـــس اإلدارة  يقــوم أمـــ

ن لومـــااملع عن حســـن إيصـــال وتوزـــ بتـــأم م ــا م املسـ ن بالشـــركة بمـــن فـــ اب املصـــا اآلخـــر ـــ ن أ ـــ لـــس و ن أعضـــاء ا ــيق فيمـــا بـــ سـ ت والت

تلفة  الشركة واملواإلد ن.ارات ا   وظف
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ـــــــ القاع  ــثدة الثالــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ   ة ــــ

اص اختيار ة الكفاءة ذوي  من أ   التنفيذية  رةاواإلد  اإلدارة جلسم لعضو
 

 شمتطلب شيحات ل كيات  افآتنة ال  : وامل
 

ثقة عن مجلس اإل  - املن افآت  شيحات وامل نة ال ل  ش ا  ثالثةدارة من  ت م عضو مجمن أعضاء  نة  لس االدارة املسلس م ال رأس  تقل، و

س مجلس اال ال نسيد/ رئ لس ميثاق عمل ال ش  2010نة  سل  7ام القانون رقم  حة بما يتوافق مع أدارة، وقد اعتمد ا يئة أسواق املال  بإ اء 

عديالته والئحته التنفيذية.   و
  

  افآت املمنوحة ألعضاء م ر امل  : إلدارة واإلدارة التنفيذيةجلس اتقر
 

ة مل - نة معاي وآليات وا  لالئحة الداخلة ادار افأة أعضاء اإل وضعت ال
ً
ت  حيث تضمن  اإلدارة،س  لية املعتمدة من مجلتنفيذية بالشركة وفقا

ة ملوظفي الشركة باإل   ئحاللوا افآت السنو ناد إ األداء العام  الداخلية للشركة شروط وحدود امل اء  ة واإلنجاز ال للموظف وأدللشركس

ا. اإل  ع ل  دارة التا

ا - م شأن  اإل فآت أعضاء مجأما  للشر لس  األسا  النظام  فإن  افأة أعضاء مجصآلية وشروط وحدود  كة قد وضع  دارة  م     رةدااإل   سلرف 
ً
وفقا

نة بم تصة، وتقوم ال ات ا ن وا م معية العامة للمسا طة موافقة ا الشروط الالزمة تلك اآللية والتحقق من توفر    ناقشةللقانون وشر

افآت ألعضاء مجلس اإل  ية بصرفقررة للتوصجراءات املتباع اإل و   دارة.   أية م

افآ  صرفيتم  ولم   م أعض  تأية  من  مج ــــــــــ ألي  اإل اء  خ لس  السـدارة  ال  ـالل  املالية  ت   إنة  بصرف إ ب  31/12/2020ن لس  ا توصية  ناء    ست

اف ستقأة  م
ُ
ا عشرة آالف د.ك، و   ل لعضو مجلس اإلدارة امل  لاملرفوعة حاقدر

ً
العاميا معية  ن  إجتم إ ا م ا السنوي عن السنةة للمسا  اع

ية ـــاء مجلـــمن أعض ، كما لم يحصل أي31/12/2020 املالية املن ـ ــ  .2020عام  خاللدارة ع أية مزايا أو منافع س اإل ـ
 

ــا الثابتـــة  افـــآت واملزايـ امل

ن الصــ ة التــأم ــنو افـــآة سـ ـــان م ــآة  افـ ن الصــم ة التــأم ر ــ ة الرواتــب الشـ افـــأة ســـنو ــانم ـ افـــأة  م

اليوجــداليوجــداليوجــداليوجــداليوجــد10000 *اليوجــد5

د/   العضـــو الُمســــتقل * * مالحظـة:  10 اآلف دينــــار فقــــط لمــــرة واحــــدة للســــ

ــا ألعضـــاء مجلــــس اإلدارة ــآت واملزايـ افـ امل

إجمــا عــدد األعضــاء

افــآت واملزايــا مــن خـــالل الشـــركة االم امل

ة  ــ افــآت واملزايـــا املتغـ امل

عـــة ات التا افــآت واملزايــا مـــن خـــالل الشـــر امل

ــا الثابتـــة  افـــآت واملزايـ ــا الثابتـــة امل افـــآت واملزايـ امل

 
 

ن صـــإجمــا الرواتــب خـــالل العـــام ةتــأم عليــم لالبنـــاءبــدل مواصـــالتبـدل سـكنتــذاكر ســنو ن صـــإجمــا الرواتــب خـــالل العـــامبــدل  ةتــأم عليــم لالبنـــاءبــدل مواصـــالتبـدل سـكنتــذاكر ســنو بــدل 

7320,424.0007,360.00025,380.000---------

شــآت س التنفيـــــذي واملـــــدير املـــــا - م ـــا الـــــرئ ــ ــــاف ال ن مضـ ــــذي مســـــة مـــــن كبـــــار التنفيـ افــــآت واملزايــــا املمنوحـــــة  اجمــــا امل

ة  ــنو افــآة سـ م

-

عـــــة ات التا ــــر ــآت واملزايــــا مــــن خــــالل الشـ افــ امل

ــــ ــا الثابتــــــة - دينــــار كو افـــــآت واملزايــــ ة امل ــــ ــــآت واملزايـــــا املتغــ افـ امل

ة  افــآة ســـنو م

-

ــــدد املناصـــــب إجمــــا عـ

ــــــة  التنفيذيـ
ة  ــــ افـــــآت واملزايـــــا املتغــ امل

افــــآت واملزايــــا مــــن خـــــالل الشـــــركة االم امل

ــــ ــــة - دينــــار كو ــــا الثابتــ ــــآت واملزايــ افـ امل
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ن صـــإجمــا الرواتــب خـــالل العـــام ةتــأم عليــم لالبنـــاءبــدل مواصـــالتبـدل سـكنتــذاكر ســنو ن صـــإجمــا الرواتــب خـــالل العـــامبــدل  ةتــأم عليــم لالبنـــاءبــدل مواصـــالتبـدل سـكنتــذاكر ســنو بــدل 

5174,490.9094,340.0006,000.000--------- --

ــــة عــ ات التا ــــر - الشـ س التنفيـــــذي واملـــــدير املـــــا ــا الـــــرئ ـــ ن مضـــــاف ال ــــار التنفيـــــذي مســـــة مـــــن كبـ ــــة  افــــآت واملزايــــا املمنوحـ اجمــــا امل

ــــدد املناصـــــب إجمــــا عـ

ــــــة  التنفيذيـ

افــــآت واملزايــــا مــــن خــــالل الشـــــركة االم عـــــةامل ات التا ــــر ــآت واملزايــــا مــــن خــــالل الشـ افــ امل

ــــ ــــة - دينــــار كو ــــا الثابتــ ــــآت واملزايــ افـ ة امل ــــ افـــــآت واملزايـــــا املتغــ ــــامل ــا الثابتــــــة - دينــــار كو افـــــآت واملزايــــ ة امل ــــ ــــآت واملزايـــــا املتغــ افـ امل

ة  ــنو افــآة سـ ة م افــآة ســـنو م

  
 

ع ل اـدة القاعـــــــ ا ــر ـــ ــ ـ ــ  ة  ــ

ر ةنزا ضمان   املالية  التقار

  ل من دات الكتابية فيذية واإلدارة التنمجلس اإلدارة يقدم  ة التقـــسالتع ر املالية املالمة ونزا  عدة. ار

  ة الســيد/ عضــو مجلــس  يقالتــدقنــة  لكيشــ  منيتضــ خ اإلدارة عضــو ــتم اإل إاملســتقل منــذ تــار ــ ـبــ ي اســتعانة بــذو نتخابــه، و ية  اســ رات املاليــة وا

نة عدد إجتماعات، وقد عض اإل   خالل  ) 5( جتمعت ال
ً
ية اجتماعا  .31/12/2020 السنة املالية املن

 ة ملرحليـــة و ا نـــات املاليـــةالبيا مراجعــة ـــاالســـنو ـــر املـــدقق ا لـــس اإلدارة لإلعتمـــاد الوتقر ـــا   قبـــل رفع
ً
ـــا مبـــدئيا ي،ر و إعتماد ـــدف ضـــمان  ـــا وذلـــك 

ر املالية.عدالة وشفافي  ة التقار

 ـــار للشـــركة ملتــم دعـــوة و حضـــور ُمراقـــب ا ة رحليـــة واملاليـــة املا د مراجعـــة البيانـــاتاملرحليـــة للشـــركة عنـــ  ةناقشـــة البيانـــات املاليــ ســـابات ا لعـــام لســـنو

عة أعمال ا، م2019 سابات الداخ ملتا  لإلدار كما تم دعوة و حضور ُمراقب ا
ً
تلفة بالشركة و فقا  طة املوضوعة.ات ا

  ية خالل ن توصلم يتم رصد أي  م31/12/2020 السنة املالية املن  دارة.مجلس اإل  راتقرا ة التدقيق ونت ياــعارض ب

نة ات ــ  مــند التأكــ لتدقيق بقوم  ــارج  اســتقاللية وحياديــة مراق ســابات ا ن قبــل التوصــية بتعييــ ا م خــالل م و ي ــام ــم مل ــ ســنالأثنــاء أدا ة املاليــة ال

ا م ل عيي  .تم 
  

ــامس ا  ـــدةالقاعـــــ  ـــ ــ    ةــ

اط  إلدارة سليمة نظم وضع   الداخلية  والرقابة را

 شكيل تطبيق متطلب اطرمستقلة إل كتب/وحدة م رة/ إدا ات   :دارة ا

  ل التنظي للشركة مت إلقد ي  عتمد مجلس اإلدارة ال
ً
شاء وحدة مستقلة إلدارة ا ضمنا بع إ اطر اطر ت نمباشرة، و نة ا وا عي در  ال

ذه  الف املناصب   الالزمة لشغل  نية  اارة  اإلدنية وامل ا  مي  أل
ً
الرة ودو ـلكبينظرا ا  ا إا  كم،  الفعر العمل والسياسات لس ميثاق  عتمد 

اطر.واإل  اصة بإدارة ا  جراءات ا
 

 قابة الداخلية والر  أنظمة الضبط: 

ليــف مكتــب تــدقيق تــمســتقلة: حيــث ة الداخليــة املمراجعــة الرقابــ  - 1 م Grant Thornton(مســتقل  ت ا للقيــام بتقيــيم ) القطــامي والعيبــان وشــر

ر عدورقابة الداخلية م النظة  ومراجع ذا الشأاد تقر  ،2020عن عام  )Internal Control Reportن ( 

ــل وتقييم أداء إدارة / مكتب / وحدق آخر بمراجعة يقوم مكتب تدقيداخلية ع أن حة النصت الالئ - 2 ل دوري  شــ ة التدقيق الداخ وذلــك 

نة التدقيقثالث سنوات،   ل من  ة منجلوم و يتم موافاة   ر.التقر ذا  س اإلدارة ب
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  شكيل إدار :ة للتدقيق الداكتب/وحدة مستقلة/ متطبيق متطلبات   خ

   ل التإلقد ي شاء و عتمد مجلس اإلدارة ال  إ
ً
نــة التــدقيق وترفــع تقلة للتــدقيق الــداخ ســ م إدارة/مكتــب /ةحــدنظي للشركة متضمنا بــع  ت

نــــة التــــدقيق ومجلــــ  ــــ  ــــا مباشــــرة إ ر  ، اإلدارة س تقار
ً
) KPMGيق خــــار (الســــادة/ قامــــت الشــــركة بالتعاقــــد مــــع مكتــــب تــــدق ك لــــذلوتطبيقــــا

ام   لس ميثاق العمإكما  ،يق الداخالتدقللقيام بم اصة بإدال والسياسات واإل عتمد ا  .رة التدقيق الداخجراءات ا
 

  قاعدة السادسة لا

ز   األخالقية  والقيم امل  السلوك  عز

 القية. والقيم األخدات السلوك امل ومحد عاي شتمل ع ممل الذي ميثاق الع 

:  ات السلوك املومحددمعاي  جلس اإلدارةلقد اعتمد م -  والقيم األخالقية بما يضمن ما ي

 معاي ميثاق العمل : 

ــيتر  .1 ـــل عضـــوسـ ام  ــ ـ ــدأ ال ــاء مجلـــس  خ مبـ ن وااإلدارة مـــن أعضـ ــة القـــوان افـ ــة ب ــع امل، واإلدارة التنفيذيـ ن، لتعليمـــات، وتمثيـــل جميـ م ســــا

ة لواإل ة املسام بما يحقق مص ابالشركة ومص ة أ ن ومص م س ماملصا اآل  ا ن ول ة مجموعة محددة فقطخر   .ص

ــو إعــــدم  .2 ــة النفــ ــة أو أي مـــــآرب  يفي للمنصــــب مــــن أجــــلذ الـــــوظســــتخدام عضــــو مجلـــــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــ ة خاصــ تحقيـــــق مصــــ

ه   .صية له أو لغ

ــ  ســتغالل أصــول ومــواردإعــدم  .3 صــية، والعمــل ع ل األمثــل لتحتلــك األصــول واملــ  ســتخدامإالشــركة لتحقيــق مصــا  قيــق وارد بالشــ

داف الشركة   .أ

ــ  .4 ة تمنــع أعضــاء مجلــس اإلدار التأكيــد ع ــ ن مــن  وضــع نظــام محكــم وآليــة وا ــا بحكــم ســتغالل إة واملــوظف ــ اطلعــوا عل املعلومــات ال

م ال م ملص يانات تخــص الشــركة إالموقع  عن حظر اإلفصاح عن معلومات و
ً
ســمصية. فضال ــ  ــاالت ال ــ ا ــا لإلفصــاح   ح 

  .طلبات قانونيةأو وفق مت

  .القةضع اإلجراءات ال تنظم العمليات مع األطراف ذات العالتأكيد ع و  .5

نا .6 ـــون  عضـــو مجلـــس اإلدار  ك فصـــللـــ أن ي ن مصـــا الشـــركة وتلـــك املرتبطـــة  ــ بـــ ـ ة، وذلـــك مـــن خـــالل قيـــام مجلـــس اإلدارة بوضـــع وا

  .االشركة ع مصا أعضاآليات لتغليب مصا  

م عضو مجلس  .7 ل مباإلدارة باإلفصاح إ مجلس اإل أن يل ش كة له مع الشركة سواء    .اشر أو غ مباشردارة عن أي مصا مش

ـــ مناقشـــة أو إبـــداء اأن يح .8 اك  ـــ عضـــو مجلـــس اإلدارة االشـــ ـــ مجلـــس اإلدارة ظـــر ع عـــرض ع ـــ أي موضـــوعات  ت ع لـــرأي أو التصـــو

ون  كة مباشر ي ة مش   .كةة أو غ مباشرة مع الشر له مص

ن ب .9 يح للعامل م حول أي ممارسات وضع آلية ت وك  عن ش
ً
ــ الشركة أن يبلغوا داخليا ر املاليــة أو غ سليمة أو أمــور تث ــ التقــار بــة  الر

ســمحأنظمة الرقابة الداخلية  ــ  بــات املناســبة ال ت  عن وضــع ال
ً
ــذه املســائل بــإجراء تحقيــق مســتقل و  أو أي أمور أخرى، فضال عــادل ل

بلغ حَسن النية المع ضم
ُ
ة ال تكفل حمايته من أي رد فعل سل أو ضرر قد ان منح امل يجة إبالغه عن تسر قه ن   لك املمارسات.ي

 ة املعلومات  . سر

ن ع ن مسؤول ا الشركة  جميع املوظف عت ال  األخص  ة و ةن حماية وحفظ املعلومات السر شمل أو حسا  ذات طبيعة سر سة. و

  :ذه املعلومات

ر .1 الت املالية والتقار  .ال

اتيمعلومات التخطيط اإل  .2  .س

ن واوثائق ا .3 شورةملوظف  .طوطات غ امل

ــا الشــركة ــا غ  .4 عت ــ  ــو مــن املــواد ال ــ قــد ت ة، أو ال ــا،ســر ــا إذا تــم الكشــف ع تم وضــع ســواء تــم أم لــم يــ  ن ضــارة للشــركة أو عمال

ة ذه املعلومات.ع  "عالمة "سر   
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ة أيضــا معلومــ  تتضــمن .5 ات أو معلومــات عــن الاملعلومــات الســر ــ الشــ ات عــن العمليــات املمكنــة مــع الشــر اء  ــ عمــالء أو الشــر ركة، وال

ا. فاظ ع سر ون الشركة ملزمة با  ت

ـــ املوظـــف عـــدم  يجـــب .6 صـــية أوإع ة ملنفعتـــه ال اص أو كيانـــا ســـتخدام املعلومـــات الســـر ـــ ة أ ـــمصـــ جـــب ع  ت خـــارج الشـــركة. و

ــــذر فيمــــا يتعلــــ  سإق بــــأي املوظــــف تــــو ا ة أو ا ــــ للمعلومــــات الســــر جــــبســــتخراج مؤقــــت أو  حمايــــة  اســــة مــــن مقــــر الشــــركة، و

سارة الغ مقصودة  .املعلومات من اإلفصاح أو ا

ة املعلومـــات و  .7 ـــ ســر فــاظ ع ـــ ا افيـــة حتياطـــ تخــاذ اإل يوافــق املوظــف ع نفـــاذات املناســبة وال حتياطـــات ــذه اإل  ــ جميـــع األوقــات، و

فاظ ع ك ة املعلومات. يجب ع املوظف عدم ل ة ألي غرضستخدام اإتمان وسر  آخر سوى لغرض أداء واجباته ملعلومات السر

ـــ امل .8 ـــ املوظـــف عـــدم  ة مـــن دون إذن خطـــي مســـبق مـــن الشـــركة. وأن املوظـــف ســـو يجـــب ع ـــ علومـــات الســـر عيـــد للشـــركة بنـــاء ع  ف 

اب العمل أي مع ة  حوزته دون تدمطلب أ ا.لومات سر  ا أو عمل أي  م

 د من حاال يات السياسات واآلل أما  شأن اصة با : ا عارض املصا  ت 

عارض املصا ع النحو  عتمد مجلس اإلدارة ميثاق العملإفقد   - د من حاالت  : والسياسات ال تكفل ا   املوجز التا

ل  يقوم .1 ش ن باإلفصاح  افة األمور ال  املوظف م أو تتتام وعادل عن  م وموضوعي م  من املتوقع أن تخل باستقاللي ــام عــارض مــع م

ن أو الشركة.  املنوطة   ن أو املتوقع الي م ا  م تجاه عمال

ذه اإلفصاحات سليمة وأنه تم تقيق .2 ن بالتأكيد ع أن  ة، وتقوم املوظف ا بلغة وا ل فعال.  ديم املعلومات ذات الصلةديم  ش

ون  .3 ان حينما ال ي  أو 
ً
ا ،  عارض املصا وا

َ
شاور مع اإل  أن يقومف املوظ فإنه عمحتمال ي للشركة. ال شار القانو  دارة العليا أو املس

ذه السياسة للتعاتخضع أي حا .4 عليمات الت لتعارض املصا لإلجراءات الواردة ضمن  ا وفق   يئة أسوق املال. مل مع

  صيةعال ُم  :مات ومصا أعمال 

ر   -
ُ
: ا الشركة اإلجراءات/األمثلة التالية ملنع حدوث حاال ت عارض مصا     ت 

معية العامة يُ  –ز لعضو مجلس اإلدارة ال يجو  .1 ل سنة جغ ترخيص من ا ــ –دد  ة (مباشرة أو غ مباشرة)  ون له أي مص  أن ت

ــ  ســ األعمــال والعقــود ال ســاب الشــركة، و ــ تــتم تــتم  ــان عضــو مجلــس اإلدارة ث مــن ذلــك األعمــال ال ــق املنافســة العامــة إذا  بطر

 ب العرض األفضل.صاح

صية يقوم عض .2 ة  لس بما له من مص ســاب الشــركة، و مجلس اإلدارة بإبالغ ا ــذا التبليــغ  األعمال والعقود ال تتم  ــت  ث و

ة اع، وال جتمــا محضــر اإل ــ  ــ القــراإل يجــوز للعضــو ذي املصــ ت ع ــ التصــو اك  س مجلــس شــ بلــغ رئــ ــذا الشــأن، و ــ  ر الــذي يصــدر 

معيــة العامــة عنــد اإلدارة  ــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإل عقإا ــ ي ــا عــن األعمــال والعقــود ال ــذا اد رفــق  ــا، و صــية ف ة  دارة مصــ

ر خاص من مرا سابات.التبليغ تقر  قب ا

معية العامــة يجــ غ –لعضو مجلس اإلدارة ال يجوز   .3 ــل ســنة  ترخيص من ا ــ أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــر  –دد  ك  شــ كة، أن 

شاط الذي تزاوله الشركة. أحد  أو أن يتاجر  فروع ال

ا أو أن تضميعدم قيام الشركة بتقد .4 يالت إئتمانية من أي نوع ألعضاء مجلس إدار س عقده واحد من م   .م مع الغأي قرض 
 

   أفراد عائلة املوظف معامالت 

ــــركة ب اليجــــــــوز أن  - ــ م الشــ ــــــــ أســــــــ ــــــداول  ـ ــــات التـ ــ ــاإتــــــــتم عمليــ ــــــاللســــــــتغالل معلومــــــ ــــة للشــــــــركة مــــــــن خــ ــ ــــــف الشــــــــركة  ت داخليــ ــــــراد عائلــــــــة موظــ ـ أفـ

ـــــون  ـــــه أو الـــــــذين الـــــــذين يقيمــ ـ ـــــاماله معـــــــ  ون يقيمـــــــ  المعـ ـــــة للشـــــــركة تـــــــدار مـــــــ  ملكـــــــن معــ ـــــأث  هن قبلـــــــ ـــــــ األوراق املاليــ ـــــيطرته أو تخضـــــــع لتــ ـ ه وسـ

ـــــاء وا ـ ــــــفمثـــــــل اآلبـ ـــــاورون مـــــــع موظـ ـ شـ ـــــذين ي م لقصـــــــر اللــ ـــــــ األســـــــ م  ـــــل تـــــــداول ـ ـــــركة قبـ ـــــركة مو  ،الشــ  ـــــــون موظـــــــف الشــ
ً
ـــــؤوال ـــــامالت  ســ عـــــــن معــ

التا   ؤالء ن، و م بضرورة ا يجباألفراد اآلخر اصة  شارة املوظف قبل التداول  األوراق املاليةسعليه إبالغ  ة.لشركبا  ا

  

  

 
 



ر السنوي                               2020 التقر

ات  ر حوكمة الشر 2020تقر  

  

Page 13 of 19 

 

ــــــــــعة السادــــــــــالقاع  ـــ   ة ـ

ل  والشفافية اإلفصاح    املناسب  الوقت و دقيق ش
  

 انب ومجاالت وخصائص اإلفصاح و قيق والشفاف ال تحدد جتطبيق آليات العرض واإلفصاح الد . 
 

 ) معلومات اإلفصاح 
ً
 : (أوال

ام الوار ظام لإلفصاح والشفافيناملعتمدة من مجلس اإلدارة    سياسة اإلفصاح والشفافيةتتضمن   - لسنة   7دة  القانون رقم  ة يتفق مع األح

 :  وتتضمن ما يوالئحته التنفيذية،   2010

م  اآلليات ال  .1 يح كيفية اإلفصاح و ــ الوقــت املنت افة املعلومات والبيانات  اب املصــا دون ت الشفافية عن  ــ افــة األطــراف أ ناســب ل

ون ال ، ع أن ت يحة وغ مضللة.بيانات واملعلومات دقتمي  يقة و

يف املعلومــــات ال .2 ــــا (معلومــــات ماليــــةآليــــة تقــــوم بتصــــ ــــا مــــن حيــــث طبيع ــ يــــتم اإلفصــــاح ع ــة  ر ماليــــة) ،ـ، معلومــــات غيــــ ــ ــ أو مــــن حيــــث دور

ا .  اإلفصاح ع

ل دوري، الشــركة لــدى املطبقــة والشــفافية اإلفصــاح ونظــم يــاتآل مــن ــل مراجعــة يــتم أن  .3 ــا مــن التأكــدو  شــ  املمارســات فضــلأل  مواكب

  ذا  ا املعمول 
ً
اا عن الشأن، فضال يئة قبل من مطبق و ما مع ساق  .ال

ر ظمن إعداد يتم أن  .4 ــا، اإلفصــاح الواجــب املعلومــات تحديــد منضــ واالبــالغ تت للتقــار ا ع يف ــا حيــث مــن وآليــة تصــ ــة حيــث مــن أو طبيع  دور

ا، اإلفصاح   وذلك ع
ً
 .الشركة لدى والشفافية احاإلفص عمل ليات ونظمآل وفقا

  بتحديد الشركة تقوم .5
ً
 مس صا

ً
يئة ستفساراتإ ع للرد ؤوال  .فافيةوالش شأن اإلفصاح ال

 لخــال مــن وذلــك وامللكيــة، واألداء للشــركة املــا بالوضع  تتعلقال املالية وغ املالية والبيانات املعلومات عن إلفصاحا أساليب تتضمن أن  .6

ل عوض ع طالعاإل   املصا ابأ  ساعد نحو ع الئمة،اإلفصاح امل وسائل ش امل الشركة   .مت

ــل مــن السياســات وآليــا .7 ــذه السياطت اإلفصــاح والشــفافية املمراجعــة  ل دوري، والتأكــد مــن مواكبــة  شــ ســات واآلليــات بقــة لــدى الشــركة 

ذا ال ا   األفضل املمارسات الدولية املعمول  ساق  عن إ
َ
و مطبق من قبل  شأن فضال  يئة أسواق املال.مع ما 

ر تقديم  .8 ، ونتائج األعمال، وأتقر غ سنوي يتضمن مركز الشركة املا ل رأس املال .اشطة الشركة ، وأية  ي  ت  

اصــ آليــة اإلفصــاح عــن امل .9 ــةعلومــات ا ر شــأن اة بــأي أحــداث جو يئــة  عليمــات ال ســق مــع  ــة إلفصــاح عــن املعلومــات ، وذلــك بمــا ي ر و ا

ا.وآلية اإلعالن   ع
  

 ( 
ً
اص ا(ثانيـــا   : ملستفيدون األ

ل - ص املستفيد:  ف ال ة له ص عر ل سواء الشركة، لام رأس من فأك % 5 تمثل مص  كمجموعة أو مباشر غ أو مباشر ش

ن مع بالتحالف أو  .آخر

ة غ املباشرة أو التحالف مع آخر - عداملص ن، مع الفبالتح أو املباشرة غ ةاملص قبيل من ن  ة تلك آخر سبة  تصل إ  ال املص

  التالية:  حوالاأل   الشركة مال رأس من % فأك 5

م .1 ا  ال األس ص بوالية املشمولون  القصر األوالد يمتلك  .يداملستف ال

ت حقوق  .2 ا يحصل ال  التصو ص عل ل - املستفيد ال  .م ــ األس ذه مالك مع فاقتإ بموجب - مؤقت أو مدائ ش

ت حقوق  .3 ص( الدائن اعل يحصل ال  التصو ونة ع )املستفيد ال م املر   له األس
ً
 .لدينه  ضمانا

 ـوأخيــ  -
ً
موعــةفقــد تضــمنت السياســة إجــراءات  را ــ  اإلفصــاح عــن ا ةحــاالت زام باإلفصــاح عنــد ـلتــ اإلا، و وحاال ســبعــدد املصــ ة ،وتحديد ال

بعدة مـــن اإلفصـــ  ـــات  اح واملســـ يـــان حـــااح اإلفصـــ وقـــت ومحتو امـــات الشـــركة، و ـــة وتوقيـــت وال ر و الت اإلفصـــاح الفـــوري عـــن املعلومـــات ا

ا وآلية وحاال ا يئة أسواق املال والالئ تإلفصاح ع  لتعليمات 
ً
يئة أسواق املالتأجيل اإلفصاح وفقا  .حة التنفيذية لقانون 

  

ل عـــام، تقـــوم الشـــ  - شـــ ـــ أصـــول أو مرات مـــؤثرة (ســـواء بالز ـغيـــ ركة باإلفصـــاح عـــن أي و ـــات أو إيـــرادات، أومصـــروفات ـــادة أو النقصـــان)  طلو

 دون إبط
َ
ف املعلومة ا ناء، كما تقوم باإلفصاح عالشركة فورا عر ا  نطبق عل ة أخرى و ر ة.أي معلومات جو ر  و
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قوم - ـــــــمجل و ـــــــللش اإلدارة سـ و املعلومــات ذه ملثل املتوقع األثر عن تقييمه عن احـــــــصباإلف ركةــ ـــــا ةـــ ــ ر ـــــــــوض ع ث  عهــ ســ ،و ذلــك  مــن املا

ــ  اآلثــار نعــ  اإلفصــاح ــاو ت يمكــن ال ال ا، أو قع ــاح عــن اإلفصــاح وكــذلك قياســ ا ومــا واملمارســات ناقصــاتاملتوقعــة للم األر  عقــود، مــن شــا

تب وال  ــاق عــن فصاحاإل  ع ي ــا إ ــد كةالشــر  وتقــوم ،بالشــركة ضــرر  أثر و يئــة ب ــا ال را ــاالتشــ  بم ناة أن ا ــذا وقــد أصــدرت  .املســت

  إفصاح يتعلق بمواضيع مختلفة. 23عدد  2020لسنة املالية الشركة خالل ا
 

 ل إفصاح  :ات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتطبيق متطلبات 
 

ل دالشركة باإل قامت   .1 ش اففصاح  التفصيل عن امل لس اإلدارة واإل قيق و ــذ 2020دارة التنفيذية خــالل العــام آت املمنوحة  انــت  ه ســواء 

افآت مبالغ نقدية أو منافع أو م شيحات واملز امل نة ال ر املعد من قبل   افآت.ايا، من خالل التقر

ــاص بأعضــاء مجلــس اإلدارة  .2 ل اإلفصــاحات ا افــة املعلء اإلداوأعضــايتضمن  افــآت والرو رة التنفيذيــة  ــا مــن ومــات املتعلقــة بامل اتــب وغ

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. املزايا املالية األخرى املمنوحة إ

م منل  األوراق املالية ألعضاء مجلس اإلدـالتعاماح عن  ـفصاإل  .3 از التنفيذي وغ ن  ا ارة وأعضاء ا اص املطلع  .لشركةاأل

4.  
ً
 خاصــا

ً
ال اص املطلباإلفصــاحات يتضــمن إفصــاحات أعضــ  وضعت الشركة  ــ  لإلطـــالع اء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واأل

ً
ن  متاحــا عــ

اف ل ةعليه من قبل  ش ور و ل املذ تم تحديث بيانات ال عكس حقيقة أوضاع األطراف ذوي العالقة مسا الشركة، و  .دوري بما 
  

  شكتطبيق متطل نيل وحدة تنظيم شؤون املسبات   : ثمر
 

ــون بمثابــ لــدى الشــركة وحــدة مســـتق - ــ ت ن وال ثمر ســ وحــدة شــؤون املســـ ن و ة وســـ لة  ثمر ن الشــركة واملســ ـــون تبعييط بــ لـــس ت ــا املباشــرة 

س و  ذه الوحدة من رئ ون  ن اإلدارة وتت ثمر ذه الوحدة باملسئوليات حدة شؤون املس ع    :التاليةومساعديه و

ثمر  .1 م صــــورة دقيقــــة عــــن الشــــركةالتأكــــد مــــن أن املســــ ات ن لــــد ــــا املــــا واالســــ ــــ الوقــــت املناســــب مــــن حيــــث أدا يجية والتوقعــــات/ النظــــرة و

و  املستقبلية من  ي.خالل وسائل اإلفصاح املألوفة، مثل موقع الشركة االلك

ن والوس .2 لل ب اللقاءات مع ا ن وغ ـطاء واملسـترت ة  الوقـــم من أثمر  .ت املناسب حسب االقتضاءاب املص

ــة اإلفصــ  .3 ر ــ اح عــن أيــة معلومــات جو ــا أاقــد تــم النقــ ال ــ بــرامج أو أحــداث/ اجتماعــ ش ف ا  ن،إما مــن خــالل او تــم عرضــ ثمر ت شــؤون املســ

ي أو ال و ي.املوقع االك و  يد اإللك

فية أو إعتقديم املعلومات حول  .4 ي.ليل ع املوقع اإلاملاضية ع األقللثالث سنوات لسوق والبيانات املالية النات االبيانات ال و  ك

م ش .5 شر تقو فاظ ع و امج والفعالا ميع ال ن  ثمر ماعية ع املوقع اإلليؤون املس املات ا ي للشركة.يات وامل و  ك

فاظ .6 ــ ملف يحتوي ع جميع املعلومات العامة عن الشــركة،  ع  ا ــ ذلــك وثــائق اإلفصــاح ذات  بمــا  فية ال ــ صــدرت الصــلة والبيانــات ال

مس السابقة.  خالل السنوات ا

فاظ  .7 ن واالسرع ا ثمر  عمالء.لة املناسبة فيما يتعلق باملس

ن ع قدم املساواة ودون أي تمي .8 ثمر   أو تفضيل خاص.معاملة املس
 

  ية األساسية لتكنولوجيا ا ر الب لعتماد علت، واإل ملعلوما كيفية تطو ش  : كب  عمليات اإلفصاح   ا 

ي للشركة: يلقع اإلاملو  - و  ك

ر املوقــع  .1 ــل ااإلقامــت الشــركة بتطــو ي شــر ال ــا بمــا يضــمن  ــي ل و ات و للك ــ وسياســات العمــل ذات الصــلة وقواعــد حوكمــة الشــر افــة تنظي

شطة الشركة وال تم اإل   للقانون.فصاح عاملعلومات واألخبار املتعلقة بأ
ً
 ا وفقا

ة املتعلقةفصاحات عن االشركة بتوف اإل  تقوم .2 ر و ــ ا ملعلومات ا ــا ع ــي،اإللك موقع ــ بأرشــيف حتفــاظاإل  مــع و ــا ع ــي إلا موقع و لك

ذه  .سابقة سنوات خمس عن اإلفصاحات ل

ة من خالل املوقع  عالن عنكة بالتأكد من عدم اإل تقوم الشر  .3 ر شر اإل لكاإل معلومات جو ي قبل   البورصة. فصاح و
 



ر السنوي                               2020 التقر

ات  ر حوكمة الشر 2020تقر  

  

Page 15 of 19 

 

بت  - ونية بماكما قامت الشركة  امج االلك ال شاء عدد من  ر وتحديث و الوثائق واملعامالت وح  طو افة  يل عمل ميضمن حفظ  س ا و اي

يل الرجوع إ   س تلفة و ناالدارات ا ثمار وال ة واالس ا) وتم اعدسية واتلك الوثائق واملعلومات (املالية واالدار تماد سياسة  لقانونية وغ

وارث وجا ة ال ذه السياسة. ري إجراء التجارب واالختبارات الالزمة للتأكد من فامواج  علية 
 

ـــة لدة اــــــــ القاع  ــ ـ ــ ـ ــ   ثامنــــ

امإ         مامل وق ــــــــــحق  ح ـــــــــ سا ـ   نــ

 قوق العام ن، وذلك لضمان العدالة للمساتطبيق متطلبات تحديد وحماية ا مم افة املسا ن   ن. ة واملساواة ب
  

 (
ً
ن(أوال م قوق العامة للمسا     :ا

  

قوق العامة للمساتقوم الشرك ن مة بتحديد وحماية ا م افة املسا ن  م حيــث يتضــمنن، وذلك لضمان العدالة واملساواة ب ا  غض النظــر عــن مســتو

ــ  النظــام ــاولوا للشــركة األسا ن  جميــع ممارســة لضــمان  بط الالزمــةوالضــوا اإلجــراءات داخليــةال ئح م م املســا  العدالــة يحقــق بمــاالقانونيــة  قــوق

قوق  ومن .ساواةوامل ن  العامة ا م : ام للمسا   ي

عامل .1 ن  جميع الشركة و م ن  املسا م مــن عالنــو  لــذات املــالك ســاوي ودون  األســ ــ أي بال ــب الشــركة تقــوم وال تمي  أي عــن قــوق ا مــن أي ب

ن،املسا من فئة ا معاي من وضع أو م ن  لتميا شأ ن  فئات ب م قو  ذه إلرساء املسا    .ق ا

ــ الشــركةوتر  .2 عــة الدقــة ا اصــة لبيانــاتل املســتمرة واملتا ن ألغــراض ا م عــة باملســا ــ  املســتمرة املتا يانــات يتعلــق مــا لل ن، ب م فــإن  املســا

: بما قد قامتالشركة     ي

شاء  - أ الة لدى يحفظ خاص ل مساكو  إ ي  املقاصة و و م أسماء فيه تقيدة للمقاصة) (الشركة ال سيا ن وج م مومو  املسا  وعدد ط

م ــل اململوكــة األســ م، ل ن  ــ التأشــو  مــ م ل املســا ات بــأي ــ ــ ــ تطــرأ غي لة تالبيانــا ع ــ   فيــه امل
ً
الــة الشــركة أو تتلقــاه ملــا وفقــا  و

ل بيانات، من املقاصة الة أو الشركة من يطلب أن  شأن  ذي ول يانات دهاملقاصة تزو و ل ذا من ب  .ال

ن    -ب م ــيح الشــركة للمســا ــ طــالعإل ا ت ل ع ن، ــ م ل ــ الــواردة البيانــات عوالتعامــل مــ  املســا ــ ور  ال   املــذ
ً
ــ  وفقــا مايــة درجــات ألق  ا

ة، وذلك يئة عن يصدر ما مع يتعارض ال بما والسر  .منظمة رقابية ات وضوابطعليم نم ال

ن   -ت م يع املسا اصة بجمعي تقوم الشركة ب ت  اإلجتماعات ا  .ات الشركةع املشاركة والتصو

 

معية ُتد  -ث ن ااملس العامة ا ر ثةالخالل الث اإلدارة مجلس من دعوة ع بناء جتماعلإل  م اءإل  التالية أش  الزمــان  ــ وذلــك املالية السنة ن

م عقد ذينالل ان وامل لسالعامة،  معيةا جتماعإ إ الدعوة تحدده وأ الشركة عي معية دعوة اإلدارة و  دعت لما تماعجلإل  ذه ا

معية بدعوة دارةاإل  مجلس ومقي كما ذلك. إ الضرورة ــ بنــاءً  جتمــاعلإل  ا ب طلــب ع ن  مــن عــدد مــن مســ م ــون  املســا  عــن ال يقــل مــا يمل

سابات مراقب طلب ع بناءً  أو الشركة، مال رأس من باملائة عشرة   عشر خمسة لوذلك خال ا
ً
خ من يوما   .الطلب تار

 ( 
ً
ن لل العامة جتماعاتاإل  تنظيم عند الشركةتقوم (ثانيا م  :ي بما مسا

ن  إ الدعوة توجيه .1 م معية ماعتجإ ضور  املسا ان  وزمان  جدول األعمال متضمنة العامة ا ق عن اعجتماإل  عقادإ وم  وفــق اإلعــالن  طر

ا ال  اآللية ات. لقانون  تنفيذيةال الالئحة  حدد   الشر

ل أن  مللمسا يحق أنه ع التأكيد .2 ه يو مع جتماعإ حضور   غ ــ  العامة وذلــك ةيا ض أو خــاص توكيــل بمقت  ذاــ ل الشــركة عــده تفــو

اكاإل  اإلدارة مجلس يجوز أعضاء وال الغرض، ت  ش معيــة اراتقر  ع التصو م بــإبراء اصــةالعامــة ا ا ــم عــن املســؤولية مــن ذمــ  إدار

م خاصة بمنفعة تتعلق ال  أو مألزو  أو ل م أو اج م قائم خالفب أو األو الدرجة من أقار ن  بي  .الشركة و

ن  يتــاح .3 م معيــة دعقــاإ قبــل للمســا صــول  ــاف بوقــت العامــة ا ــ ا نــود رتبطــةامل نــاتوالبيا افــة املعلومــات ع ــ ل،األعمــا جــدول  ب  وع

ر األخص سابات ومراقب دارةمجلس اإل  تقار  .املالية والبيانات ا

معية أعمال جدول  دبنو  تتضمن .4 ن امل إحاطة العامة ا م ى التالية، كحد باملواضيع سا  :أد

 ر  من ل تالوة وكمة، تقر ر  ا  .التدقيق نة وتقر
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  ر ا الشركة شاط عن اإلدارة مجلس تقر اأ ونتائج املا ومركز  .عمال

 ر  مناقشة ار ساباتا مراقب تقر ح صا عتمادو  عليه واملصادقةللشركة  املالية البيانات نتائج عن ا ع بلقاال الر  .للتوز

 الصلة ذات األطراف  مع التعامالت. 

 ا تامخالف أية ات وأي الرقابية، السلطات / السلطة رصد يجة صدرت عقو  .الفاتا لتلك ن

 م يتاح معية تجتماعاإ  الفعالة املشاركة ن للمسا  اتستفسار إ من ا يرتبط وما األعمال دول ج ع املدرجة ومناقشة املوضوعات العامة ا

شاط تتعلق بأوجه تلفة، ال ا األسئلة وتوجيه ا سابات اإلدارة ومراقب مجلس أعضاء إ شأ ار ا  .ا

  ن ن املسا تمك ون  ذينال م معية جتماعاتإ أعمال جدول  ع بنود افةمن إض الشركة مال رأس من ملائةبا خمسة سبة يمل  .العامة ا

  ن  يتاح م ل  الواردة اناتبيال افة ع طالعاإل  للمسا اص بإفصاحات ال  .التنفيذية اإلدارة وأعضاء ةر اإلدا مجلس أعضاء ا

   ون معية ع املعروضة املوضوعات ت ة العامة ا و ن  افية تمكن بمعلومات م م م ذتخاإ من املسا ل قرارا  .سليم ش

ت    .5 التصو اإآلية  العامةجتماعات  بإتاحة تقوم،  معية  افة صةفر ال الشركة  ن  ل م ت حق يمارسوا أن  املسا وضع التصو  أية دون 

ت، حظر إ تؤدي أو فرض أية رسوم وائقع  للن التصو
ً
ات والئحته التنفيذية.  سا للشركة ونصوص قانون ظام األ وذلك وفقا   الشر

الة املقاصة، وذلك ضمن متإ .6 ل خاص يحفظ لدى و عة املستمرة للبيانات اشاء  ن.اصطلبات املتا م  ة باملسا

شاءتم  .7 مساك إ ن يحفظ ل و م الة لدى خاص باملسا ية للمقاصة)املقاصة   و ماملسا ءأسما فيه تقيد  (الشركة الكو سيا ن وج  م

م م وعدد وموط ل اململوكة األس م ل ن   والتأش ،م م ل املســا ات بــأي ــ ــ ــ تطــرأ غي لة البيانــات ع ــ   فيــه امل
ً
الشــركة  اهتتلقــ  ملــا وفقــا

الة أو ل بيانات، من املقاصة و الة أو الشركة من بليط أن  شأن  ذي ول ده و يانات املقاصة تزو ل ذا من ب  .ال

ــيح ا ن ت م ــ االطــالع لشــركة للمســا ل ع ن، ــ م ل ــ الــواردة البيانــات مــعوالتعامــل  املســا ــ ور  ال   املــذ
ً
ــ  وفقــا مايــة درجــات ألق ة،  ا والســر

يئة عن يصدر ما مع عارضيت ال بما وذلك  .مةظمن رقابية عليمات وضوابط من ال
 

  ت  اإل ن ع املشاركة والتصو م يع املسا  . اصة بجمعيات الشركةماعات اجتكيفية 

شر الدعوة إ السادة املقوم الشركة فور تحديد موعد ات - ن ب م ا  معية العامة للمسا ف اليومية وع موقع ن  ال م ي ولدى اإلسا و لك

خ وميع  تار
ً
نا ت مب و ان عقد اإل اد و شركة بورصة ال افة البنود املدرجة ع جدول أعماساعة وم ذا  جتل اإل جتماع و تم التذك  جتماع  إل اماع و

نود جدول األعمال م ا  رةو امل ل ، كما تقوم الشر أخرى بذات الوسائل املشار إل ر السنوي املت افة املعلومات والبنود ا  كة بإعداد التقر  
ً
متمضنا

ا تم مناقش ن مسئو الشركة واإ    ال س تم التواصل ب معية العامة، و مجتماعات ا د  جن للتأكيد ع حضور اإل ملسا تماع والتذك به وتزو

عد املسا ن بما يطلبونه من بيانات أو معلومات قبل و   .  جتماعإل ام
 

ــــدة ــ ــالتاسع القاعــ   ة ــــــــــــ

اب املصا           إدراك دور أ
 

  مايــــة واإل والسالـــنظم ــــ تكفـــل ا ـــات ال اب املصــــاياسـ ــــ ــوق أ اف بحقـ ــــ ــــكي، و ع ــة  ــاركة م يعفيـ ــــ املشـ ـــطة ــــ متع شـ عــــة أ ا

تلفة  :الشركة ا
 

، الشركة بوضع النظم والسياسات ال تكفل حماية قامت - اب املصا شتمل السياسة  حقوق أ  : ما يعو
  

ــ يؤكــد مــا .1 اب رةإلداا مجلــس أعضــاء مــع التعامــل أن  ع ــ ــ  الشــروط بــذات يــتم املصــا وأ ــا ال  مــن تلفــةا طــرافاأل  مــع الشــركة تطبق

اب  .ةتفضيلي شروط أو تمي أي دون  املصا أ

ا يتم ال  اإلجراءات .2 اماته، األطراف نم أي إخالل حالة  إتباع ضــات دفع يتم ال  تاإلجراءا وكذلك بال ــ والتأكيــد ــا عو  العقــود أن  ع

ن  مةمل ا اب ب ل وتو تتضمن والشركة املصا أ  .تإلجراءاا تلك تفصي ش

ض آليات .3 اب عو اكإ حالة  صاامل أ م ن ا ل ا حقوق ا األنظمة تقر  .العقود وتحم

افظة واملوردين ءالعمال مع جيدة عالقات الشركة إقامة يةكيف تو آليات .4 ة ع وا  .م املتعلقة املعلومات سر

ة آليات .5 اوى  سو الفات أو الش شأ قد ال  ا ن  ت ابو  الشركة ب  .ملصاا أ
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 يل  و اب  معامالت  عارض  عدم س ة مع  الشركة مع  صفقات أو عقود انت  اءسو  املصا  أ ن  املسا مص م  م تل

 :الشركة بما ي

اب نم أي يحصل أال .1 ة أية ع املصا أ  عتيادية.اإل  الشركة شاطات  تدخل ال  والصفقات عقودال  عامله خالل من م

ة آليــة تضــمنت داخليــة ولــوائح سياســات كة بوضــعالشــر  قامــت .2 ــ ســية وا ــا والصــفقات العقــود ل تلفــة، بأنواع  خــالل مــن وذلــك ا

تلفة، أوامر أو اقصاتاملن ل اإلفصاح تمي أن  ع الشراء ا  .اآللية تلك عن امل ش

ــ لالعمــ ب تقــوم الشــركة .3 يع ع اب ــ ــ ــ املصــا أ ــ ع عــة املشــاركة  شــطة متا  تكفــل روأطــ  آليــات تلفــة حيــث تضــعا ركةالشــ  أ

اب املصــا اماتإس من القصوى  ستفادةاإل  ــ م أ ــ وحــ ا، عــةمتا ــ املشــاركة ع مــا شــاط ــ  امصــا  تحقيــق مــع يتفــق و   الوجــهع

  :وذلك من خالل .األكمل

يح أن   .أ اب ت انية ااملص أل صول  إم م، ذات والبيانات املعلومات ع  ا شط ا عتماداإل  مكني بحيث  الصلة بأ  لوقتا  عل

 .منتظم  أساس وع املناسب

يل املناسبة اآلليات تضع أن   .ب س اب قيام ل ا يتعرضون  سليمة غ  ساتممار  أي الشركة عن  إدارة  مجلس بإبالغ  صاامل  أ  من إل

 .باإلبالغ تقوم ال  لألطراف  ماية املناسبةا توف مع الشركة، قبل

 

ــــشعا ال دةالقاعــــــــ  ـــ   رة ـــ

ن األداءع        ز وتحس   ز

 ـل مـن أعضـاء مجلـستطبيق متطلب يح حصول  ـ بـرام ات وضع اآلليات ال ت يـة ج وداإلدارة واإلدارة التنفيذيـة ع ورات تدر

ل مستمر.  ش

ــ  اآلليــات بوضــعملقبلــة حلــة اــ املر  الشــركة ســوف تقــوم - ــيح ال ــ ةمجلــس اإلدار  أعضــاء مــن ــل حصــول  ت يــة ودورات رامجبــ  ع  لشــ تدر

 تقـــوم الشـــركة مســـتمر
ً
ــا يـــة مختلفـــة لـــإل ، وحاليـ مـــا دارة التنفيذيـــة بمـــ بمـــنح دورات تدر ـــل إدارة و ناســـب مـــع طبيعـــة عمـــل  ة  يحقـــقا ي مصـــ

س   ل الشركةالشركة، و
ً
يح ال  اآلليات وضعحاليا وانب تماماإل  ت ية با ل من التدر   التنفيذية. رةواإلدا اإلدارة مجلس أعضاء ل

 ل، وأ كيفية تق ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنييم أداء مجلس اإلدارة ك  فيذية.داء 
 

ل، وأداء اإلدارة مجلس أداء ييملتق وآليات نظام بوضع الشركة قامت -  مــن وذلــك التنفيذيــة. واإلدارة اإلدارة مجلــس أعضــاء مــن عضــو ل ك

ـــــتح بمــدى تــرتبط األداء اسشــرات قيــ مؤ  مــن مجموعــة وضــع خــالل ــــ ــداف قيقـــ ــــــــاالس األ ــــ ـــــللش اتيجيةـــ ــــ اط إدارة ودةــــــــــــ وج ركةــ ـــــا ــــ ــــ  ايــةر وكفـــ

ـــــالرق أنظمــة ــــ ـــــحيــث قامــت الش الداخليــة، ابةـــ ـــــــ ــــ ـــــــــمؤش بوضــع ركةـ ــــ ـــــــموض أداء راتــــ  لتقيــيم  Key Performance Indicators - KPIs ة وعيــــــــ

ــل، ارةاإلد مجلــس مة ك لــس أعضــاء مــن عضــو ــل ومســا ــل  ا ن أداء وتقيــيم انــه، مــن نــةو ن،تنفيــ ال املــدير ل وذلــك ذي دوري  شــ

ا)، احو  وةوالقــ  الضــعف جوانــب وتحديــد (ســنو ــ ــا ق ة مــع يتفــق بمــا معا  للضــواب الشــركة مصــ
ً
ــ الالئحــة ط املنصــ ووفقــا ــا  وص عل

يئة أسواق املاالت  .لنفيذية لقانون 

ذه املؤشرات واآلليات إوحيث تم  - ور.و تم  ية السنة بداعتماد   إجراء التقييم املذ
 

 ـ ـ لـدى (Value Creation) املؤسسـية بخلـق القـيم ود مجلـس اإلدارةج ن  ـداف  العـامل الشـركة، وذلـك مـن خـالل تحقيـق األ

ا ن معدالت األداء.تيجية و االس  تحس
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  : قيم املؤسسيةال .1

ل بالتأكيــد رةاإلدا مجلــس يقــوم  .أ ــ مســتمر شــ ميــة ع ن  لــدى  Value Creation  ؤسســيةامل خلــق القــيم أ  ــ العــامل

ــ الـــدائم العمـــل مـــن خـــالل وذلـــك لشـــركةا ـ ـــدا تحقيـــق ع اتيجيةاال  فاأل ن معـــدالت للشـــركة، ســـ امواإل األداء، وتحســـ ـــ  ل

وك قواعد وخاصة ليماتوالتع ن بالقوان  مة.ا

ل، واملتوسط املدى القص ع وذلك الشركة داخل القيم خلق ع بالعمل اإلدارة مجلس يقوم  .ب  لياتاآل عوض خالل من وذلك والطو

تحقيق عمل ال  واإلجراءات داف ع  ن  للشركة،  جية اتيساإل  األ م مما  األداء معدالت وتحس فعال سا ل   مالقي لقخ ع ش

ن  لدى املؤسسية م العامل حفز  .للشركة املالية السالمة فاظ عل املستمر العمل ع و

ال   .ت تقوم  ر نظم بإعداد شركةكما  املة   التقار دافا قيقتح   الفعالة  األدوات أحد  Integrated Reporting Systemsاملت  أل

اتيجية التا للشركة االس ر ع ركةالش عملو  املؤسسية، القيم خلق و ر لنظم املستمر التطو املة التقار ا   املعمول  خليةالدا املت

ا  .شمولية أك تصبح ي لد
  

ــــدة ــ ادي القاعــ ــا ـــ ــ ـ ــ ــش ة ع ـ   ر ــــــــ

ك       مية ع  ال   اعية جتماإل  املسؤولية أ

  .تمع داف ا داف الشركة وأ ل من أ ن   سياسة تحقيق التوازن ب

 :ما ي ع ترتكزجتماعية و ة املسئولية اإل عتمد مجلس اإلدارة سياسإلقد   -

  رفــبالتص كةر ـتقوم الش .1
ً
ن واألعراف به تق  ما وفق أخالقيا ـــــــسإامة بالع القوان ــــ  .تمرارــ

مة .2 م الشــركة مســا ــ العمــلو  نيــةالوط لــةالعما ســتقطابإ خــالل مــن جتماعيــةواإل  قتصــاديةاإل التنميــة تحقيــق ــ مســتدامة ســا ن  ع  تحســ

شية الظروف عيةنو  تمع املةالع للقوى  املع م، وا ، وعائال تمع ا ل وا  .ك

ا الرئ  .3 شط ــ إن مجال عمل الشركة وأ ثمار العقــاري والفنــد  مجــال اإل سية   الــدي ســ
ً
ــ تحديــدا ــ و مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة بصــورة أك

 
ً
ة  بصــورة يتفــقتحديــدا ــ ــ اتمامــ إمــع كب تمــع ال ــا ، كمــا أن إدارات الشــركة وقطاعاالثقــا هضــعو و  يةقتصــاداإل ةتــ حالو وتطلعاتــه و ت ا

يأة  عة م ا التا ا  وشر
ً
ن دمة ادائما ــ اج واملعتمر افة وسائل وسبل الراحــة ل ي ألداء املناســك م و وتوف  ــو اإليمــا ــ يئــة ا صــورة أك

ونه ع  من 
ً
 عدا

ً
 تج مال

ً
ا ا ار ثمار ما أو اس ت وشع و و  لدولة ال

ً
عد فخرا  .ا املباركُ

انــب اإلجتمــا فقــد تــم تف .4 ــ ا ــ أمــا  ــذا الــدور  ــ ســز كرمــة و فنــدق ة املان مكــ ملــ فنــدق زمــزم بو عيــل  ملثــال يل امــزم بوملــان املدينــة املنــورة، و ع

ية و جمعيــة إع معيات ا صر تم التعاون مع ا س ا افحــة الســر انــة املول ــ و جمعيــة م ــيم وحمــالت إفطــ ر ار الصــائم طان و كفالــة الي

دمات ا من ا  .و غ

 امج واآللي ساعد ع إبراز جال .لشركة املبذولة  مجال العمل اإل ود اات املستخدمة وال   جتما

 ة: جتماعية للشركمج املسؤولية اإل ناتصاالت بر إ .1

ـــة وشـــامإيـــتم عمـــل  ا ر قـــدر متـــاح مـــنـســـتخدم أكبـــ  شـــركةجتماعيـــة للاملســـؤولية اإل حـــول  لةتصـــاالت نا ـــز وصـــول رســـائل  ،القنـــوات لتعز

ــ التلفــة مــن اإلتتضــمن األنمــاط ا ــ يجــب ع ــا لنقــل مبــادرات املســؤولية اإل إشــركة تصــاالت ال ات عتبار ــ اجتماعيــة للشــر ــا ع اصــة 

: صر ما ي يل املثال ال ا   س

ق اإل  - أ  ركةعمل الشتصال مع فر

ــــق العمــــل ــــ معرفــــة بمبــــادرات املســــؤولية إن إبقــــاء فر  للغايــــة ولــــذاإل  ع
ً
امــــا  

ً
عــــد أمــــرا لك تتخــــذ الشــــركة العديــــد مــــن جتماعيــــة للشــــركة 

ـــ ــان اإلـــذا  األســـاليب  يـ ـــب ب ـــا التعر ــاه م اصـــة بالشـــركة، و  تجـ ـــات جتالقـــيم ا ـــق العمـــل املنتظمـــة، وتوج ماعـــات جميـــع أعضـــاء فر

احات، وامللصاديق اإلدد، وصناملوظفون ا نت.  قات والالفتات اإلعالنية، ورساق ات اإلن ي، وشب و يد اإللك   ئل ال
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تمعالتوا  -ب  صل مع ا

ل الطرق  من  العديد  اإل لتعبناك  املسؤولية  مبادرات  عن  لألفراد  للشرك  مجتماعية  الشركة:  اة  بات  ا    الفعالياتو   كت تنظم ال 

املؤتمر  وعقد  والتالشركة  بات  اصة  ا فية  ال حات  املو صر إ  إضافة  اإللكذلك،  يقع  مع    و للتواصل  الوسائل  أحد  للشركة 

تمع، إ ا الشرك  اإلعالناتضافة إ ا   .ةال تجر

  

هللا و التوفيق،،،  و   

                                                  

 

 

  

 

  

 

 

ـــب                         عبــــد هللا فـــــــــؤاد الثاقـــــــ

ــــــس اإلدارة ــــس مجلـــ ــ ــ  رئيــ
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تـقريـر
 لــجــنــة

التـدقـيق
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ة (ش.م.ك.ع)  ع العقار شآت للمشار   شركة م
  

ــــــــتقر نـــ ـــر  ــــــ ة التدقيـــــ  ـــــــــــــى الســــــ ق إلــــ
ُ
نــــــس ادة امل م   ا

ية  ن  ــــــــــع   م 2020/ 31/12السنة املالية املن

-------------------------------------------------------------------- ----------------  
  

نا محمد خاتم ال ن والصالة والسالم ع نب مد  رب العامل ر ا
ُ
ـــ به وسلمـ  ،،،سل وع آله و

 

ــالس  ـــ ــ ـ ــ ـ  ـ
ُ
مـــــسادة امل   الكرام،،، نـــــــا

اتــــــــــم روحمــــــــالم عليكــــــــالس ر  ه ،،،ــــــــــــــة هللا و
  

ن ـــ ــ ــع بــ ـــ ــرنا أن نضـ ـــانون  ســــ ــام القــــ ــــ  ألح
ً
ـــا ــ ـ ـــــا وفقـ ـ ـــدقيق ونتائج ــ ــة التــ نــــ ـــا  ــــ ــ قامــــــت  ـــ ـ ــال واالجـــــــراءات ال ــ  لألعمــ

ً
ــديكم مـــــــوجزا ــ أيــ

ـــــم  ــ ـ ـــــنة  7رقـ ــ ـ ــام2010لسـ ـــ ــ ـ شـ ــــال ء، بإ ــــواق املـــــ ــــ ما يئـــــــــة أسـ ـــــديال ــ ـ عـ ـــــه التنفيذيـــــــــة و ــ ــــركة  و والئحتــ ـ ــ ـ ـــــة للشـ ــ ـ ــــوائح الداخليـ ــــ  للـ
ً
ـــــا ــ وفقــ

جر  ا الئحة وسياسات و اصة بوم نةاءات العمل ا :ن، وذلك ع الال  -حو التا

نـــة التـــدقيق مـــن ثالثـــة أعضـــاء مـــن مجلـــس اإلدارة، و  -1 ل  شـــ شـــكيل الت ة تضـــمن  لســـيد/ عضـــو مجلـــس انـــة عضـــو

نة عدددارة املستقلاإل    .م2020  العامخالل ت اجتماعا) 5( ، وقد اجتمعت ال
 

ا -2 ة ومناقشـ ع سـنو نة بدراسة البيانات املالية املرحلية للشركة بصورة ر ن، ـع مراقبـمـ قامت ال ـارجي سـابات ا ي ا

س ومــع  س التنفيــذي و رئــ نالــرئ ة للشــركة ،املــدراء املــالي ــ توصــية اإلدارة  ودراســة البيانــات املاليــة الســنو واإلطــالع ع

ا ـــأ شــ ـــة  ــاي التنفيذيــ ــ ـــا للمعـ ـ ـ ـــا وموافق ــ ـــة  ـ اصـ ر ا ـــة والتقـــــار ــــة املقدمــ ــات املاليـ ــ ــــة البيانـ ـ ـــن ســـــالمة ونزا ــد مــ ــ ، والتأكـ

اس ا. ة املعتمدة، ورفع التوصية  حينه إ مجلس إدارة الشركةيا   العتماد

نـــة بــاإلطالع وُمناقشـــة حســابات اإلدارة  -3 ــا الشـــركة وتقـــوم والبيانـــات املاليـــة قامــت ال شـــارك ف
ُ
ــ  اصـــة ال ات ا لشــر

ات ( ـــ شـــر ـــا و رج محاصـــة –محاصـــة دار القبلـــة  بإدرا شـــركة  - اصـــة الصـــفوة مح -محاصـــة بـــرج بكـــة  - 2013زمـــزم  بـــُ

عـــة ا التا ا ة ـ) التــمــاس العامليـــة وشــر ة والســـنو ــا اإلدارة التنفيذيـــة، وكــذلك البيانـــات املاليــة النصـــف ســنو ـــا ل ي ترفع

ا. ا إ مجلس اإلدارة إلعتماد ات ورفع توصي   لتلك الشر

نــة بُمناقشــة ودراســة  البيانـات املاليــة املعــدة ألغــراض ال -4 شـقامـت ال بة للُم يــة الســعودية ضــر أة الدائمــة باململكــة العر

ــــمو ،  2019 ةعــــن الســـــن ـــــي تـ بة باململكـــــة، حيـــــث إن الشـــــركة تـــــم  التـ ـــــاة والضـــــر يئـــــة العامـــــة للز ــــادة / ال ـــــ السـ ا إ تقـــــديم

ــا تقــديم إقــرار  عل
ً
ــون لزامــا شــأة دائمــة باململكــة ومــن ثــم ي ا كُم يل  ، وذلــك لتحديــد صــام2019ضــر عــن عــام  ــ

شأة حت شغيلية للُم اح ال ستحقة ع الشركةـاألر
ُ
ية امل يئة تحديد الضر س لل  .ى ي
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نة ع خطاب التعميد ألعمال التدقيق للشركة لعام  -5  ، ورفع التوصية للمجلس باملوافقة عليه.م2020أطلعت ال
 

ام وقواعد حوكمة  -6  ألح
ً
ودة وفقا ي ملعاي ا ا ر ال نة التقر ات،  حضور اإلدارة التنفيذية، ورفع ناقشت ال الشر

لس بإعتماده. ا إ ا  توصي
 

نــــة ناقشــــت   -7 ــــر ال ن عــــن  2020) عــــن عــــام ICRالرقابــــة الداخليــــة (نظــــم تقر ، BDOمكتــــب التــــدقيق ــــ حضــــور ُممثلــــ

ــ اإللتــ ــرص ع ــل ا صــة  نــة بــأن الشــركة حر ن والتعليمــات الصــاـوأكــدت ال افــة القــوان ــات زام التــام ب درة مــن ا

ا، وكذلك إتباع السياسات ونظم العمل الداخلية لدى  يئة أسواق املال والالئحة التنفيذية ل ام قانون  أح الرقابية و

ـ تتعـرض  ـاطر ال ـ تقليـل ا م  سـا ُ ا ممـا  شـط ـ أ ال لقيـام الشـركة بالرقابـة الذاتيـة ع التا إتاحة ا الشركة، و

ذا ديدن الشر  .الشركة، و
ً
 أبدا

ً
 كة دائما

 

نة بم -8 ة املديونية املستحقة ع شركة محاصة دار القبلة لصا شركة  ناقشةقامت ال سو شآتاتفاقية   .ُم

نــــة بمناقشــــة  -9 اصــــة بقيــــاس العقــــارات املســــتأجرة مــــن سياســــة إعــــادة تقيــــيم ـغييــــقامــــت ال ية ا اســــ
ُ

ر السياســــة ا

لفة.بالقيمة العادلة إ القياس    بالت

نة ناق  -10 امأثار األ شت ال ي لشر و  الصادرة القضائية ح   اصة.ا اتالوضع القانو

ــــــوهللا ول ــي التوفيــ ــ ــ ــ  ،،،قـــ

  
  

ــد ال ــــــ ــل محمــــ ــــ ناف ــ ـــ ــــ   ذال ـ

ن س  ــة التدقيــــرئ   ق ــ

  
  





ر السنوي                            2020 التقر

افآت  شيحات وامل نة ال ر  2020تقر  

 

 

Page 1 of 2 

  

شــــشرك    ة (ش.م.ك.ع)ـــــع العقارـــــآت للمشارــة م
  

  

نــــــــــــتقر ــــآتة الــــــــر  ــــ افــ  ـــــــــــــى الســــــ إل  شيحـــــــات و امل
ُ
ن ــــــ سادة امل م   ا

ــــــ ع ـــن السن ـــ ـــ يـــــــــة املاليــ ــــــــة املن   2020/ 12/ 31ة  ــــ

----- --------------------------------------------------------------------------------  
  

له عليه خلقه محمد ص هللا رـونص ع خي هللاد ـنحم به وسلم وع أ  .و
  

ــالس  ـــ ــ ـ ــ ـ  ـ
ُ
مـــــسادة امل ــراما ــ ـــ ن الكــ ــ ـــ   . ـ

ـــالس اتـــ ر  ــــه،،، الم عليكــم روحمـــة هللا و
 

شـــيحات وا .1 نــــة ال ل  شـــ ـــآتت افـ
ُ
ثقــــة عـــن مجلــــس اإل  مل م املن لــــس مـــ ـــن أعضـــاء ا ــن ثالثــــة مـ ـــو مجلــــس دارة مـ عضـ

رأساإل  نـة بمـا يتوافـق مـع  دارة املستقل، و لـس ميثـاق عمـل ال س مجلـس االدارة، وقـد اعتمـد ا نة السيد/ رئ ال

ام القانون رقم  يئة أسو  م2010لسنة  7أح شاء  عديالته والئحته التنفيذية.بإ  اق املال و
 

 

ـــاذج املعــــدة .2 ـــق النمـ افــــآت، وفـ
ُ
شــــيحات وامل نــــة ال س  ـــ ـــن رئـ ـــاء مجلــــس اإلدارة منفــــردين مـ ـــيم أداء أعضـ ـــم تقيـ   حيــــث تـ

 للوائح وسياسات الشركةKPIsلذلك  (مؤشرات قياس األداء 
ً
 .) واملعتمدة وفقا

نة التوصـية بقبـول ا .3 ام ومسئوليات ال شـيح ألعضـاء مجلـس االدتتضمن م عـادة ال شـيح و  دارة التنفيذيـةارة واإل ل

ــ باإل  ـــ ـ ــافة إ ـــ ـــــضـ ـــرة لأل ـاملراجعـــــــة املستمـ ــ ــارات املناسبــ ـــ ـ ــــــن امل ــة مـ ـــ ـ ـــات املطلو ـــحتياجــــ ـــ ـ ــــــس اـة لعضو دارة اإل دارة أو إل ة مجلـ

ن لشغل املناصب التنفيذية. عة طلبات املتقدم  التنفيذية، ومتا

نة معـاي وآليـات .4  لالئحـة الداخليـة املعتمـدة  وقد وضعت ال
ً
افـأة أعضـاء االدارة التنفيذيـة بالشـركة وفقـا ة مل ـ وا

ــــس االدارة ــــن مجلـ ــــث ، مـ ة ملـــــوظفي حيـ افـــــآت الســـــنو ــــدود امل ــــمنت اللـــــوائح الداخليـــــة للشـــــركة شـــــروط وحـ لشـــــركة اتضـ

اباإل  ع ل ناد إ األداء العام للشركة واإلنجاز ال للموظف وأداء االدارة التا   .س

 نا .5
ً
ــا ــد الصـــقر،  وفقـ ز احمـ ــيد / عبـــدالعز س التنفيـــذي السـ ــة إســـتقالة الـــرئ نـ ــة ال نـــةقشـ ــام ومســـؤوليات ال ـ ـــم  مل وتـ

لس اإلدارة ا   . رفع
 

افــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة فقــد .6 شــأن ُم عــدم صــرف  أمــا  نــة مجلــس اإلدارة  افــأة ألي مــن أعضــاء أوصــت ال أيــة ُم

 
ُ
ية   مجلس اإلدارة عن السنة املالية امل ستقل، فإن 2020-12-31ن

ُ
ناء عضو مجلس اإلدارة امل نة، بإسث رفعت   ال

ا إ مجلس ت  10,000/-اإلدارة باملوافقة ع صرف مبلغ وقدره ( توصي افأة عن السنة املالية ال ت ) د.ك، كُم

 .دارة ع أية مزايا أو منافعلم يحصل أي من أعضاء مجلس اإل ، كما 31-12-2020
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شأن اإل  .7 ـا التنفيذية دارة أما  ـ حصـل عل ـدالت السـفر ال افـآت و عـدد فقد بلغ إجما الرواتـب واملزايـا والبـدالت وامل

ن مـن    سبعة س التنفيـذي " االم بالشـركةومـدراء كبـار تنفيـذي ثمارCEO(الـرئ س لالسـ ، نائـب والعمليـات "، نائـب الـرئ

س   سالرئ ندسية، رئ اطر، مدير "CFO" نملاليا املدراء للشؤون ال  )العمليات، مدير مـاإدارة ، مدير أول إدارة ا

 وقدره 
ً
نماد.ك 353,164مبلغا نمـن  خمسـة عدد حصل عليه مابلغ إجما  ، ب رواتـب ومزايـا مـن  ومـدراء كبـار تنفيـذي

دالت السفر افآت و دالت وم اتب و عة الشر  وقدره  التا
ً
 د.ك. 184,831مبلغا

 

  

ستعان ،،،و هللا ا 
ُ

  ملوفق و امل

 

 

 

  

  

                                             
                                                    

  

 

ـــــــــ د هللا ف ـــــــــعب ــــؤاد الثاقـ                         ب ـــــــــــ

ـــات و رئيــ  ــ شيحــ نـــة ال ــــآت ـــس  ــ افــ
ُ
  امل
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تقــرير
الرقــابة

الشــرعية



  

ر السنوي                                                              2020التقر

يئة الفتوي والرقابة الشرعية                                             ر  تقر  

 

  
  

يئة الفتوى والرقابة الشرعية  ر   تقر
  

ة الكرام: ع العقار شآت للمشار   إ مسا شركة م

اته.   ر   السالم عليكم ورحمة هللا و

عد ن، أما  به أجمع نا محمد وع آله و ن، والصالة والسالم ع نب مد  رب العامل   ا
  

ع  شـآت للمشـار ا شـركة م شـطة ال زاول دمات واأل فقد راجعنا واعتمدنا السـياسـات واالتفاقيات واملنتجات وا

ة   عة  العقار ا التا ا  باملراجعة الواجبة إلبداء الرأي  مدى ال2020خالل عام وشر
ً
ــــــم، كما قمنا أيضا شآتـ  ام شركة م

عة ا التا ا ا. وشر ات ال أصدرنا عة اإلسالمية من خالل الفتاوى والقرارات والتوج ام الشر   بمبادئ وأح
  

ــول ع املعلومات ال رأت  ــ ــــ صــ عد ا يل تحقيق ذلك، تمت مراجعة واعتماد نماذج العقود واالتفاقيات  ـــــ ـ ـــ و سـ

ـــــر إجراء التدقيق ال ـ ـــ ا، وتم من خالل املراقب الشـ ــــــدار رأ ــ ا إلصــ ــــرور ــ ـــ يئة ضـ ــــوائية من جميع ال ــ ــــر ع عينات عشــــ ــ ـــ شـ

ع  ــار ــآت للمشـ شـ افة إدارات شـــركة م ــر ع  ة للتدقيق الشـ ــنو طة السـ العمليات العائدة ملعامالت الشـــركة، حســـب ا

ــة عــة  العقــار ــا التــا ــا ــــر ـــ ــــ ـ ــارات وشـ ــــر عن عمليــات التــدقيق والز ــ ـــ ـــ ــا املراقــب الشـ ــة ال يرفع ر الــدور ، ومن خالل التقــار

يئة. امليدانية، وعن   س العمل وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن ال
  

دنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد  و ة، ل ــــرور ــ ــ ـ ا ضـ نا ـــــيحات ال اعت ـ ــ ـ ــول ع جميع املعلومات والتوضـ ــ ــــ صــ كما تم ا

عة اإلســــالمية،  جميع ام وقواعد الشــــر ة لم تخالف أح ع العقار شــــآت للمشــــار املعامالت  معقول ومقبول بأن شــــركة م

  ال عرضت علينا.
  

ة   ع العقار شــآت للمشــار ام شــركة م ا للتأكد من ال طوات ال اتبعنا عة ومن خالل اإلجراءات وا ا التا ا وشــر

: ن ما ي عة اإلسالمية تب ام الشر   بأح
  

ة   ع العقار شــآت للمشــار ا شــركة م عة أن العقود واملعامالت ال أبرم ا التا ا ية  خالوشــر ل الســنة املالية املن

ــــم   31 ـ ــ ـــــ سـ يئـة  2020د ــيــات ال ــ ــ ـــ ـــ ــــالميــة، وقرارات وتوصـ ـ ــ ــــ عــة اإلســ ــــر ــــ ــــ ــام ومبــادئ الشـ  ألح
ً
ــا، تمــت وفقــا م، وال اطلعنــا عل

  الشرعية.
  

ن،،، مد  رب العامل به وا   وص هللا وسلم ع سيدنا محمد وع آله و
  
  

  

 

ي الدكتور / سيد محمد السيد    عبدالرزاق الطبطبا

  

  الدكتور / أنور شعيب عبد السالم 

  

ي  ر   الدكتور / مبارك جزاء ا
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البيانات
 الــمــاليــة

الــمـجـمـعة



 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
  

 البيانات المالية المجمعة 

 2020ديسمبر  31



 
 

    الحسابات المستقل بتقرير مراق
 نمساهميالإلى حضرات السادة 

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

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
  

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

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

  بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة،
  

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

  للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
  

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

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

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

  

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

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

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

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

  والتدفقات النقدية للمجموعة.  
  

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

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

  

  (تتمة)  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
  

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

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

  .  بشكل عاممعتاد الأكثر من 
  

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

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

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

  ر.واألم هفيما يتعلق بهذ معدلإن رأينا غير 
  

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

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

  

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

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

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

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

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

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

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

  

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

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

  

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

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

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

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

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

  تتمة) تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
  

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  لالستثمار في البيانات المالية المجمعة. الدفترية القيمة ب ومطابقتهاالزميلة  لشركاتموجزة عن ا مالية
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   ب الحسابات المستقلقرير مراق ت
 إلى حضرات السادة المساهمين

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

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

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

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

  الحسابات.
  

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

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

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

  الشأن.  إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا
    

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة) 
  

  (تتمة) مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
  

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

  

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

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

 

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

  

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

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

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

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

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

 

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

  

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

  عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
  

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

  

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

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

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

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

  العامة له. 
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   تقرير مراقب الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساهمين

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

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

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

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

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

  مركزها المالي. أو  مادياً على نشاط الشركة األم
  

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

 مركزها المالي.
  
  
  
  
  
  
  

 

  بدر عادل العبدالجادر  
  فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ  
 العيبان والعصيمي وشركاهم

  

  2021بريل ا ----- 
  الكويت

  
  
  
  
  



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

 

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

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح 
    

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

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

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

 590,903 252,559 19 ة إداراتعاب 

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

 795,444     -  رد مخصصات انتفت الحاجة اليها 

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

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

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

 الخسائرأو  خالل األرباح
 

(2,764,806) 122,912 

 26,886 9,338  ات من ودائع إيراد

     - 197,243  ات توزيعات أرباح إيراد

     - 243,600  ربح إطفاء مطلوبات مالية 

     - 634  ربح بيع اثاث ومعدات 

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

 491,669 182,715    أخرىات إيراد

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

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

 (86,535) (132,819)  مصروفات استهالك 

 (88,137) (518,776)  تخفيض مخزون 

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

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

 9,335 156,933  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 

 ─────── ─────── 

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

    

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

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

  
─────── ─────── 

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

 

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ: 

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

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

  
─────── ─────── 

  
(31,686,028) 115,686 

  
═══════ ═══════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  )خسارة( 

 فلس   2.71 فلس ( 82.84) 8 الشركة األم 

  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 
 

  



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

 

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

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

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

 ─────── ─────── 

   أخرىات شاملة  إيراد )خسائر(  

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

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

 ─────── ─────── 

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

 2,300 206,689 فترات الحقة 

 ─────── ─────── 

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

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

 (19,118) (520,369)  خرى األ 

 ─────── ─────── 

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

 (19,118) (520,369) الحقة 

 ─────── ─────── 

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

 ─────── ─────── 

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

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ:

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

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

 ─────── ─────── 

 (31,999,708) 98,868 

 ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Medhat Elsamman
Stamp



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

 

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

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس 
 المال

 عالوة
 أسهم إصدار 

 احتياطي
 اجباري

 احتياطي
 اختياري

 احتياطي
 آخر

 احتياطي 
 القيمة العادلة 

 فائض
إعادة تقييم  
 موجودات 

احتياطي تحويل 
 خسائر متراكمة عمالت أجنبية

 جمالياإل
 الفرعي 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

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

             

 44,347,766 (3,003,223) 47,350,989 (6,927,923) (338,860)     - (1,612,099) (309,291)     - 11,939,162 12,400,000 32,200,000   2020يناير    1كما في  
 (31,686,028) (5,011,800) (26,674,228) (26,674,228)     -     -     -     -     -     -     -     - خسارة السنة 

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

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

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

 11,959,587 (8,347,395) 20,306,982 (33,602,151) (188,270)     - (2,132,468) (309,291)     - 11,939,162 12,400,000 32,200,000   2020ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
             

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

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

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

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

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

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

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

 إيضاحالتغيرات في حصص ملكية شركة تابعة )

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

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 44,347,766 (3,003,223) 47,350,989 (6,927,923) (338,860)     - (1,612,099) (309,291)     - 11,939,162 12,400,000 32,200,000   2019ديسمبر  31في 

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

 



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

 

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

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح  

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

    تعديالت لمطابقة الخسارة قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:

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

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

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

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

 (26,886) (9,338)  ات من ودائع إيراد

     - (197,243)  ات توزيعات أرباح إيراد

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

 86,535 132,819  استهالك اثاث ومعدات 

     - (243,600)  ربح من إطفاء مطلوبات مالية 

     - (634)  ربح بيع اثاث ومعدات 

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

 942,574 880,437 17 تكاليف تمويل اللتزامات تأجير 

 (795,444)     -  رد مخصصات انتفت الحاجة إليها 

 88,137 518,776  تخفيض قيمة مخزون 

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

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

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

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

    التغييرات في رأس المال العامل:

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

 (248,896) 24,970  المخزون 

 1,401,744 816,419  دائنون ومصروفات مستحقة 

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

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

 (1,874,200) (700,745)  ضرائب مدفوعة 

     - 22,934  استالم منح حكومية 

  ─────── ─────── 

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

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 

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

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

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

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

     - 197,243  ات توزيعات أرباح مستلمة إيراد

     - 851  المحصل من بيع اثاث ومعدات 

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

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

 26,886 9,338  ات مستلمة من ودائع إيراد

  ─────── ─────── 

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

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل

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

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

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

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

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

  ─────── ─────── 

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

  ─────── ─────── 

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

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

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

  ─────── ─────── 

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

  ═══════ ═══════ 



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

 المجمعة ات حول البيانات الماليةإيضاح

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

 معلومات حول الشركة  1.1
 

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

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

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

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

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

 العمومية السنوية.
 

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

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

 الكويت.  15464دسمان،  -1393
 

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

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

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

 كالتالي: 
 

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

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

 هذه القوانين.

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

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

 مقدمي هذه الخدمة. 

 ة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. إدارتملك و 

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

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

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

السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات والمجمعات والكافتيريات والحدائق والمعارض والمطاعم 

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

 والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.  

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

   .والصناعة

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

  تها. إدارالسكنية والتجارية وتملك المجمعات 

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

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

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

 قبل الشركة األم.  
 

 معلومات حول المجموعة  1.2
 

 أ( الشركات الزميلة 
 

 األنشطة الرئيسية  حصة الملكية % بلد التأسيس االسم  

  2020 2019  

     

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

 أنشطة عقارية  %32.60 %32.60 الكويت  )"أثمان"( .الخليجية ذ.م.مشركة أثمان 
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 معلومات حول الشركة والمجموعة )تتمة( -1
 

 معلومات حول المجموعة )تتمة( 1.2
 

 ( الشركات التابعة ب

 تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة:  

 الرئيسيةاألنشطة  حصة الملكية % بلد التأسيس االسم  

  2020 2019  

     محتفظ بها مباشرة: 

 شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت المحدودة
المملكة العربية 

 %100 %99 السعودية
أنشطة المقاوالت واألنشطة 

 العقارية

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

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

 شركة عقارية %100 %100 الكويت قيد التصفية –

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

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

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

 والمقاوالت

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

     محتفظ بها من خالل شركة ماس العالمية 

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

 شركة ماس األولى ذ.م.م.
المملكة العربية 

 ة مشاريع إدار %100 %100 السعودية

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

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

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

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

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

 المفهوم المحاسبي األساسي  -2
 

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

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

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

 .  لمجموعة للسنةدى الومركز السيولة المالي 
 

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

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

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

 المدفوع.
 

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

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

 %. 60بة سالتشغيل بن

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

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

 . 2019دينار كويتي في سنة  1,658,906

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

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

2019 . 

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

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

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

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

 المجموعة بصورة سلبية. 
 

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

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

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

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

 المجموعة. 
 

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

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

 السيولة.  
 

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

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

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

 شهر التالية.  12

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

 . 2021ديسمبر إلى  2020من ديسمبر 

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

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

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

 . 19-الرأسمالية نتيجة جائحة كوفيد

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

 .19-المجموعة لتعويض فترات اغالق الفنادق نتيجة جائحة كوفيد
 

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

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

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

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

 كويتي. 
 

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

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

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

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

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

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

 في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة عداد وأساس اإل -3
 

 أساس اإلعداد 3.1
 

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

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

 والتي تم قياسها وفقا للقيمة العادلة. 
 

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

 واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  3.2
 

 الجديدة والمعدلة والتفسيرات المعايير  3.2.1

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

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

  تعريف األعمال: 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

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

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

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

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

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

 .عالقات تحوط لمعدل الفائدة
 

   2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 

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

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

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

 المعايير. 
 

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

 والمطلوبات ويوضح أيضاً بعض المفاهيم الهامة. 
 

  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 

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

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

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

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

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

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

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

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 3.2
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة( 3.2.1
 

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

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

 ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 3.2.2
 

 المنح الحكومية 

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

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

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

 بمبالغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة. 
 

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

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

 متساوية. 
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 3.3
 

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

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

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

 الهامةالسياسات المحاسبية  3.4
 

 أساس التجميع 3.4.1

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

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

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

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

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

 الخاصة بالشركة المستثمر فيها(

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

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

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

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

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

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

 خرى ات التعاقدية األالحقوق الناتجة من الترتيب 

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

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

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

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

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 التجميع )تتمة(أساس  3.4.1

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

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

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

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

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

 حقوق ملكية. 
 

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

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

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

 دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة  3.4.2

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

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

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

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

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

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

 المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

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

 الخسائر المجمع. أو  الخسائر الناتجة في بيان األرباحأو  األرباح
 

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

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

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

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

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

 الخسائر.أو  ضمن األرباحالعادلة التغيرات في القيمة 
 

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

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

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

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

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

 الخسائر. أو  الربح في األرباح إدراجيتم المحول، 
 

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

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

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

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

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

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

  اتيراداإلاالعتراف ب 3.4.3

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

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

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

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

 

 ات فنادقإيراد 
 ات تأجيرإيراد 
 ات من عقود مع عمالءإيراد 

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

 

 فيما يلي طريقة المحاسبة عن كل عنصر من هذه العناصر. 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 ات التأجير.إيراد
 

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

 الوفاء بالتزامات األداء.
 

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

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

 

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

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

 

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

 مرجح لتكلفة االقتراض. المتوسط الاالقتراض وإال يتم استخدام 
 

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

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

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

أو  الية المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره الماليبتغيير المبالغ المسجلة في البيانات الم
 إن أمكن.  - هذا التقييم إجراءبيان عدم إمكانية 
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 العمالت األجنبية   3.4.6

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

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

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

 المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
 

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

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

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

 الخسائر. أو  النقدية في األرباح
 

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

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

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

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

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

 الخسائر على التوالي(. أو  األرباحخرى أو األ
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المالية المجمعة.البيانات تاريخ 
 

 الضرائب  3.4.7
 

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

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

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

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

 .2006لسنة  24المالية رقم  وزارةوقرار 
 

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

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

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

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

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

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

 الزكاة )وعاء الزكاة( أيهما أعلى.
 

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

 

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

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

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

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

 متداولة وغير متداولة إلى  والمطلوباتتصنيف الموجودات  3.4.8

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

 األصل متداوالً عندما: 
 

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

  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 

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

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

 . المجمعة المالية البياناتفترة 
 

 كموجودات غير متداولة.  خرىتُصنف كافة الموجودات األ
 

 يعتبر االلتزام متداوالً عندما: 
 

  ،يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة 

  المتاجرة بصورة رئيسية، يتم االحتفاظ به لغرض 

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

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

 كمطلوبات غير متداولة.  خرىتقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األ
 

 يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 
 

 ومعدات أثاث  3.4.9

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

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

 يلي: 
 

 سنوات 5 - 3من  أثاث وتركيبات 

  سنوات 4 - 3من  كمبيوترأجهزة 
 

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

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

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

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

 للجزء المستبدل.  دفتريةالشطب القيمة 
 

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

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

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

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

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

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

 .  كان ذلك مالئًمامتى المستقبل 
 

 عقود التأجير 3.4.10

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

 على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.
 

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

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

 .الموجودات األساسيةاالستخدام التي تمثل حق استخدام 
 

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

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

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

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

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

  .أيهما أقصر
 

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

 .يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل
 

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

 الموجودات غير المالية. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  3.4
 

 عقود التأجير )تتمة( 3.4.10

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة( 3
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 عقارات استثمارية 3.4.11

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

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

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

 ية. ارإد
 

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

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

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

 العادي. 
 

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

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

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

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

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

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

 . االستثماري
 

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

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

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

  في االستخدام.التغيير " حتى تاريخ المعداتاألثاث و"
 

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

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

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

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

 . 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 استثمار في شركات زميلة  3.4.12

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

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

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

 الشركات التابعة. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المجمع.الخسائر أو  األرباحبيان 
 

 العقارات للمتاجرة 3.4.13

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

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

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

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

 البيع. جراءإلتمام والتكاليف المقدرة الضرورية إلا
 

 مخزون ال 3.4.14

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

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

 البيع.
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق – األدوات المالية 3.4.15

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

 الموجودات المالية أ(
 والقياس المبدئي  المبدئي االعتراف

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

 الخسائر.أو  القيمة العادلة من خالل األرباحخرى أو  الشاملة األ
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

 الموجودات المالية )تتمة(أ( 
 

 االعتراف المبدئي والقياس المبدئي )تتمة(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 األعمال.
 

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

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

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

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

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

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

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

 األصل. تسليمأو  باستالم
 

 القياس الالحق

 فئات: ثالثإلى  ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية
 

  مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(موجودات مالية 

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

 )أدوات الدين( 

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

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(

 الخسائر أو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

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

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

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

 قيمته. 
 

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

 . خرىالمدينة األ

 

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

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

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

 حدة. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 )تتمة(االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –األدوات المالية  3.4.15
 

 أ( الموجودات المالية )تتمة(
 

 القياس الالحق )تتمة(

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الخسائر. أو  ح ضمن األرباحتوزيعات أربا
 

 إلغاء االعتراف

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

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

  استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تنتهي الحقوق في 

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

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

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

 ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
 

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

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

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

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

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

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

 للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

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

 الخسائر كما يلي:أو  األرباح
 

  موجودات العقودبما في ذلك تجاريون مدينون 

  مقاسة وفقاً للتكلفة المطفأة أخرىموجودات مالية 
 

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

  أ( الموجودات المالية )تتمة(
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة( 

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

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

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

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

 التعاقدية.
 

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

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

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

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

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

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

 عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

 المطلوبات المالية( ب
 

 المبدئي والقياس  االعتراف

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

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

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

 اإلسالمي. 
 

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

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

 . 9الدولي للتقارير المالية 
 

 القياس الالحق

 فئتين:إلى  المطلوبات الماليةألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف 
 

 الخسائرأو  مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

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

 المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطاً بالمجموعة.
 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 دائنو التمويل اإلسالمي

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

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

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

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

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

 والمرابحة. 
 

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

  لم تصدر. أو 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3.4
 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق )تتمة( –األدوات المالية  3.4.15
 

 ب( المطلوبات المالية )تتمة(
 

  االعتراف إلغاء

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

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

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

 الخسائر المجمع.أو  الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح
 

 ماليةاألدوات المقاصة ( ج

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

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

 الموجودات وتسوية االلتزامات في آن واحد.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  خرىة المتاحة األمؤشرات القيمة العادلأو 
 

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

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

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

 الخامسة. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أقل. أو  األجل ذات فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر
 

 قياس القيمة العادلة  3.4.18

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

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

 االلتزام، أو أو  النقل في السوق الرئيسي لألصلأو  البيع 

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

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

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

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

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

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

 له. 
 

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

 المدخالت غير الملحوظة. للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام
 

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

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

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

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

 غير مباشر؛ وأو 

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

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

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

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

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

 أسعار المتداولين.  خرى أو نماذج التقييم المالئمة األأو  المخصومة
 

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

 .)التفاصيللمزيد من 
 

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

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

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.4.19

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

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

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

 نتيجة إلنهاء خدماته في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 

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

 عند استحقاقها. اتمات المجموعة محددة بهذه االشتراكات وتسجل كمصروفكنسبة مئوية من مرتبات الموظفين. إن التزا
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 المحتملةوالموجودات لمطلوبات ا 3.4.20

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

 مستبعداً. للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية 
 

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

  مرجحاً. 
 

 مخصصاتال 3.4.21

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

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

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

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

 تمويل.
 

 توزيعات األرباح  3.4.22

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

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

 حقوق الملكية. 
 

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

 المالية المجمعة. 
 

  معلومات القطاعات 3.4.23

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

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

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

 تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.
 

 ربحية السهم  3.4.24

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

 العادية القائمة خالل السنة.  
 

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

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

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

 محاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ال       -4
 

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

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

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

 . الفترات المستقبليةفي  ةالمتأثر
 

  الهامةاألحكام  4.1

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

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة. 
 

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

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

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

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

 معقولة من ممارسته.
 

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

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

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

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

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

 استثماري.
 

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

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

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

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

 .لتوليد تدفقات نقدية تشغيليةأو  ضمن عمليات استخدامهالمستقبل ومن المقدر 
 

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

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

 أساس مبدأ االستمرارية. 
 

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

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

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

 اإلفصاح عنها إذا كانت التدفقات الواردة للمنافع االقتصادية أمراً مرجحاً.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المبالغ.
 

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

 

 التقديرات واالفتراضات  4.2

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.دارتطلب من اإلياستردادها 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

خبرتها السابقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية. قد إلى  تستند
 تقديرات.تختلف النتائج الفعلية عن هذه ال
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 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات 4.2
 

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

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

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

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

 ة المجمعة.معاملة متكافئة في تاريخ البيانات المالي
 

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

 قياس القيمة العادلة.  13الدولي للتقارير المالية 
 

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

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

 .8 يضاحماري في اإلالعادلة للعقار االستث
 

 الضرائب

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

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

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

 تلقاها من المستشار الضريبي.واالستشارات التي ت
 

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

 في الفترة التي يتم فيها تحديدها.
 

 ات وتكاليف تشغيل إيراد 5
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   ات التشغيل إيراد

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

   الخدماتأو  نوع البضاعة

 7,454,976 1,752,036 ات غرف إيراد

 3,364,703 872,859 أطعمة ومرطبات

 268,162 17,928 أخرى ات فندق إيراد

 ─────── ─────── 

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

 ════════ ════════ 

    اتيرادباإلتوقيت االعتراف 

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

   األسواق الجغرافية

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

   تكاليف التشغيل 

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

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

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

 

 مصروفات ضريبية رد مخصص ( تحميل) 7
 

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

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

 

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

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

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

 

 ربحية السهم   8
 

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

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

 فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متماثلة. 
 2020 2019 

   

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

 

─────── ─────── 

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

─────── ─────── 

 2.71 (82.84) ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس(

 

════════ ════════ 
  

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

 

 أصل حق االستخدام وعقارات استثمارية  9
 

 أ. أصل حق االستخدام
  

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

  .2030فبراير 
 

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

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 

   

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

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

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

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

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

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

 124,188 55,659 إضافات  

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

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

 )تتمة( أ. أصل حق االستخدام
  

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

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

 

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

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

 . انخفاض قيمة الموجودات""  36المحاسبة الدولي 
 

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

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

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

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

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

 . 2020ديسمبر  31في 
 

 العقارات االستثمارية ب. 
 

 يعرض الجدول التالي الحركة في العقارات االستثمارية: 
 

 2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي 
   

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

 9,371,749      -   تحويل من اصل حق االستخدام 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

المتوقعة في السوق، ومعدل الخصم والتي  االيجار من المستأجرين وفترات االمتناع ومعدالت االشغال ومعدالت نمو االيجار  
 تعتبر جميعها من المدخالت الجوهرية لتحديد القيمة العادلة.  
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مقابل تعديل افتراضات السنة السابقة    19-، قامت المجموعة بتخصيم التأثير المحتمل لجائحة كوفيد2020ديسمبر    31كما في  

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

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

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

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

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

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

 

─────── ─────── 

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

════════ ════════ 

 

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

 التزام بعمليات اإلصالح والصيانة والتحديثات. أو  عقارات استثمارية،
 

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

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

 حق االستخدام:  ألصلالقيمة اثناء االستخدام الحتساب 
 

 

 أسلوب التقييم   نوع العقار 

 المدخالت الجوهرية  

 غير الملحوظة  
 النطاق 

   2020 2019 

     أصل حق االستخدامأ. 

    المملكة العربية السعودية –برج القبلة 

 التدفقات النقدية  فندق

 المخصومة 

  الغرفةالمتوسط المقدر لسعر 

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

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

     

    ب. عقارات استثمارية  

  أرض بمنطقة

الشرق في دولة  

 الكويت 

 

 المقارنة بالسوق طريقة 
  سعر المتر المربع 

 دينار كويتي 3,250

 دينار كويتي 3,400

 دينار كويتي 3,400

 دينار كويتي 3,600

     

 6  أدوار من برج

الصفوة، المملكة  

 العربية السعودية 
التدفقات النقدية 

 المخصومة 

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

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

 ،مركز التسوق 

العربية المملكة 

 السعودية
التدفقات النقدية 

 المخصومة

  االيجار السنوي المقدر بالريال

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

   95-%50 %95-%40 معدل االشغال% 

   9.50 %9.50 معدل الخصم% 
 

 ات مقابل كل غرفة متاحة. يرادات = اإليرادالنمو طويل األجل في معدل اإل * 
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 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

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

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

 وحدة المقارنة المطبقة من قبل المجموعة سعر المتر المربع. 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 فيما يلي التعقيدات المتعلقة باالفتراضات الرئيسية للمبلغ الممكن استرداده: 
  

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

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

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

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

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

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

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

 عن السنة المقارنة.   2020معقولة اكثر من البيانات المعروضة في سنة 
 

 التغير في االفتراضات في قياس القيمة العادلة لمركز التسوق، المملكة العربية السعودية:
 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 النقص  الزيادة   النقص الزيادة  
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

: الحركة  2019%، و2: الحركة بنسبة 2020معدل الخصم )
 %(1بنسبة 

(833,991) 987,834  

 

(566,440) 647,360  

: الحركة 2019%، و5: الحركة بنسبة 2020معدل االشغال )
 %(5بنسبة 

412,947  (421,044) 

 

485,520  (485,520) 

اشهر، و  3: التغير لمدة 2020فترات عدم سداد االيجار )
 اشهر( 3: التغير لمدة 2019

(72,873) 72,873  

 

(242,760) 161,840  
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 )تتمة( 3القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس 
 

 :أدوار من برج الصفوة، المملكة العربية السعودية 6التغير في االفتراضات في قياس القيمة العادلة لـ 
 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر  31 

 النقص  الزيادة   النقص الزيادة  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

: 2019%، و2: الحركة بنسبة 2020معدل الخصم )

 %(1الحركة بنسبة 
(10,526 ) 13,765 

 
(105,196 ) 48,552 

 

حيث تؤدي يوجد نوع من العالقة المتداخلة بين المدخالت غير الملحوظة المستخدمة لقياس القيمة العادلة للعقار التجاري. 

عدم سداد االيجار وارتفاع معدالت تخفيض فترات إلى  زيادة في معدالت االيجار السوقية، وقد تؤديإلى  الزيادة في الطلب

 زيادة فترات عدم سداد االيجار ونقص معدالت االيجار السوقية. إلى  معدالت االشغالكما يؤدي النقص في االشغال. 
 

 من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا على المدخالت  3تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لعقار الصفوة ضمن المستوى  

من الجدول   2ض الواقعة بمنطقة الشرق ضمن المستوى آليات التقييم المستخدمة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة لألر إلى 

 الهرمي لقياس القيمة العادلة بناءا على بيانات المبيعات المعروضة في السوق.  
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 المجموع  

األسعار المعلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية 
الملحوظة 
 (2)المستوى 

المدخالت 
الجوهرية غير 

الملحوظة 
 (3)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

     2020ديسمبر  31

 8,010,895 8,572,037     - 16,582,932 عقارات استثمارية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

      2019ديسمبر  31

 13,620,780 8,967,670     - 22,588,450 عقارات استثمارية 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ظروف السوق وعدم التأكد من التقييم

إن العقارات االستثمارية وموجودات حق االستخدام للمجموعة المسجلة في بنود منفصلة، والمدرجة ضمن االستثمار في 

ً باسم "العقارات"( تم إعادة تقييمها من قبل خبير تقييم مستقل وهو شركة  جونز النج السال شركات زميلة )يشار إليها معا

 –  قييم" )الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين( وتقييم المعهد الملكي للمساحين القانونيينالسعودية لتقييم العقارات وفقا لقواعد "ت

)"المعايير"( وطبقاً إلرشادات معايير التقييم الدولية. يتم إعادة تقييم كافة  2020المعايير العالمية التي تسري اعتبارا من يناير 

لحيازة. ويتضمن ذلك الفحص المادي لكافة العقارات مرة واحدة سنوياً العقارات في نهاية الفترة بصرف النظر عن تاريخ ا

 ، يتم تقييم كافة العقارات على أساس أعلى وأفضل استخدام.  13على األقل. وطبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

عدم التيقن المتعلق بتقييم إلى  بصورة جوهرية على نشاط السوق ما أدى 19-لغرض التقييم، فقد أثر تفشي فيروس كوفيد

العقارات. وبالتالي، فقد أدرج خبراء التقييم بند يتعلق بعدم التيقن المادي حول تقييم العقارات ضمن تقرير التقييم الصادر من  

 جانبهم، والذي يتضمن ما يلي: 
 

السوقية السابقة ألغراض المقارنة بحيث يمكننا تقديم "كما في تاريخ التقييم، نعتقد عدم إمكانية االعتماد بشكل كبير على األدلة  
، فإننا نواجه مجموعة من الظروف غير المسبوقة 19-آراء موثوق فيها. في الواقع، وفي إطار الوضع الحالي لتفشي كوفيد
التقييم   لكل منالتقييم" استنادًا  "عدم التأكد المادي من  إلى    إلصدار أحكام التقييم بناءا عليها. ولهذا، فقد قمنا بوضع تقييمنا استناداً 

 من كتاب المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين VPGA 10و تطبيقات إرشادات ممارس التقييم  VPS 3الفني ومعايير األداء 
RICS Red Book Global.  وبالتالي، فإن تقييمنا يرتبط بمستوى أقل من التأكد ومستوى أعلى من الحرص عن المعدالت

على سوق العقارات، فإننا نوصي  19-التعرف على التأثير المستقبلي لكوفيد إمكانيةة المعتادة. وفي ضوء عدم يالطبيع
 على أساس متكرر.  اتالعقار ذهباالستمرار في مراجعة تقييم ه
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 حق االستخدام وعقارات استثمارية )تتمة(أصل  9
 

 )تتمة(العقارات االستثمارية ب. 
 

 )تتمة( 3الحساسية للتغيرات في االفتراضات لقياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  
 

 ظروف السوق وعدم التأكد من التقييم
 

التنفيذية مراجعة تفصيلية لتقييم كل عقار لغرض التحقق من مالئمة االفتراضات التي تم تطبيقها. ويتم عقد  االدارةأجرت 

  إجراء اجتماعات مع خبراء التقييم لمراجعة واختبار التقييمات للتأكد من مراعاة كافة المعلومات المتاحة ذات الصلة، كما يتم 

مات. على وجه الخصوص، فقد تم مناقشة التأثير على تقييم انخفاض اإليجارات مراجعة تفصيلية للتحقق من معقولية التقيي

 . ووافقت اللجنة على النتائج التي توصل إليها خبراء التقييم. 19-نتيجة تفشي كوفيد
 

 عقد تأجير تشغيلي مدفوع مقدًما 10
 

يمثل عقد التأجير التشغيلي المدفوع مقدما التدفقات النقدية التشغيلية اإلضافية الناتجة من أصل حق االستخدام "برج زمزم" 

 . 2030فبراير  28إلى  2029أكتوبر  1لمدة خمس أشهر بدءا من 
 

عقد التأجير التشغيلي تصنيف  ادةإع، تم عقود التأجير 16، عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية السابقةخالل السنة 

الخسائر  إلى  فائض إعادة تقييم الموجودات ذات الصلةرصيد ( وتم تحويل 9 إيضاحأصل حق االستخدام )إلى  المدفوع مقدًما

 .حقوق ملكية المساهمينالمتراكمة في 
 

 استثمار في شركات زميلة  11
 

 حصة الملكية % بلد التأسيس االسم
 

 الدفتريةالقيمة 

  2020 2019 
 

2020 2019 

    

 

 دينار كويتي دينار كويتي
    

   

 25,369,451 17,671,316  %36.69 %36.69 الكويت )"زمزم"( 2013شركة محاصة زمزم 

 4,812,706 1,842,493  %32.60 %32.60 الكويت )"أثمان"( .شركة أثمان الخليجية ذ.م.م

    

 

─────── ─────── 

    

 

19,513,809 30,182,157 
    

 

════════ ════════ 
 

 إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 32,798,051 30,182,157 يناير  1كما في 

 (3,769,349)     - استرداد رأس المال 

 (479,571) (574,996) توزيعات أرباح مستلمة

 1,658,906 (10,177,846) حصة في )الخسائر( األرباح

 (25,880) 84,494 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 ─────── ─────── 

 30,182,157 19,513,809 ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ 
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 )تتمة( استثمار في شركات زميلة 11
 

 قة حقوق الملكية:المالية حول استثمار المجموعة في شركات زميلة قبل االستبعادات/ التعديالت فيما بين الشركات، والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طرييوضح الجدول التالي ملخص المعلومات 
 

 المجموع أثمان زمزم 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
       

 89,668,715  57,380,817 14,672,610 5,560,017 74,996,105 51,820,800 موجودات غير متداولة 

 10,797,743  10,723,709 92,871 93,905 10,704,872 10,629,804 موجودات متداولة

 (12,944,434) (14,290,887) (1,000) (1,500) (12,943,434) (14,289,387) مطلوبات متداولة 

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

 87,522,024 53,813,639 14,764,481 5,652,422 72,757,543 48,161,217 حقوق الملكية

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
   %32.60 %32.60 %36.69 %36.69 حصة المجموعة في حقوق الملكية % 

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

 31,508,907 19,513,809 4,812,706 1,842,493 26,696,201 17,671,316 القيمة الدفترية الستثمار المجموعة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 22,880,767  3,981,038 2,402,887     - 20,477,880 3,981,038 اتيراد اإل 

 (10,305,064) (12,678,944)     - (7,329,243) (10,305,064) (5,349,701) / الخسائر  ات يراد تكلفة اإل 

 (7,679,231) (23,404,578)     -     - (7,679,231) (23,404,578) اإلطفاء وانخفاض القيمة

 (1,266,055)  (71,699) (1,914)  (18,335)  (1,264,141) (53,364) ة و)تحميل( / رد ضرائبإدار ية وأتعاب  إدار عمومية و مصروفات  

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

 3,630,417 (32,174,183) 2,400,973 (7,347,578) 1,229,444 (24,826,605) )خسارة( ربح السنة  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       

 1,658,906 (10,177,846) 777,434 (2,395,217) 881,472 (7,782,629) ربح السنة)خسارة( حصة المجموعة في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 دينار كويتي(.  1,326,750: 2019) ال شيءالدفترية لبرج زمزم لغرض استبعاد المعاملة التنازلية بمبلغ تم تعديل القيمة  *
 

ات المتخذة نتيجة  جراءواإل  19-، فبسبب جائحة كوفيد2  إيضاح. كما هو موضح بالتفصيل في  هذه الشركات سهمإن الشركات الزميلة المذكورة أعاله غير مسعرة، وال يوجد أسعار معلنة في األسواق أل

مما تسبب في حدوث تدهور   2020حتى سبتمبر    2020أبريل    1  ذلك من مختلف الحكومات الحتواء الفيروس، أوقفت الشركات الزميلة العمليات التجارية مؤقتًا في المملكة العربية السعودية اعتباًرا من

اختبارات انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المالية مثل  إجراءضرورة إلى  كات الزميلة وزيادة عامل عدم التيقن بشأن الوضع االقتصادي، وبالتالي استدعاء األمركبير في األوضاع المالية للشر

 موجودات حق االستخدام.
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 استثمارات في أوراق مالية 12
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 4,749,684 1,775,574 الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 ════════ ════════ 

 833,964 313,594 خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
 ════════ ════════ 
 

 .23 إيضاحيتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها بواسطة أساليب التقييم في 
 

13  ً  مدينون ومدفوعات مقدما
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 9,464,648 10,168,730 مدينو مستأجرين

 (5,188,389) (8,758,579) ناقصا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 ─────── ─────── 
 1,410,151 4,276,259 

 2,830,721 1,064,025 (19 إيضاحذات عالقة ) أطرافمبالغ مستحقة من 

 ً  1,657,451 1,658,477 مقاولين إلى  دفعات مقدما

 ً  11,147 17,510 مصروفات مدفوعة مقدما

 675,684 952,720 مدينون آخرون
 ─────── ─────── 
 5,102,883 9,451,262 
 ════════ ════════ 
 

يوًما. يعتبر صافي القيمة   90-30مدينو المستأجرين ال تحمل فائدة وتستحق بصفة عامة خالل فترة تتراوح ما بين    أرصدةإن  

 الدفترية لمديني المستأجرين معاداًل للقيمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة. 
 

خسائر االئتمان المتوقعة إفصاحات تتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص  22.1 إيضاحيتضمن 

 الواردة ضمن المدينين ال تتضمن موجودات منخفضة القيمة.  خرىمديني المستأجرين لدى المجموعة. إن الفئات األ رصدةأل
 

إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات 

 المدينين المذكورة أعاله.   أرصدة
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين: 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 4,696,213 5,188,389 يناير 1الخسائر االفتتاحي في مخصص 

 496,472 3,570,190 الخسائر خالل السنة  أو  مخصص مسجل في األرباح

 (4,296)      - رد مبلغ غير مستخدم 

 ─────── ─────── 

 5,188,389 8,758,579 ديسمبر  31مخصص الخسائر الختامي في 
 ════════ ════════ 
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 حقوق الملكية  14
 

 رأس المال  14.1

 سهمعدد األ 
رأس المال المصرح به والمصدر  

 والمدفوع بالكامل

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي    
      

 32,200,000 32,200,000  322,000,000 322,000,000 فلس للسهم )مدفوعة نقداً(  100بقيمة  أسهم
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 أسهمعالوة إصدار  14.2

اإلصدار. إن هذا االحتياطي غير أو  المصدرة وسعر االكتتاب سهمالفرق بين القيمة االسمية لأل سهمعالوة إصدار األ تمثل

 .قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات
 

بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في  2020نوفمبر  11ة الشركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ إدارأوصى مجلس 

بالكامل اعتباًرا من ذلك التاريخ. الحقًا لتاريخ البيانات  سهممن خالل استغالل رصيد عالوة إصدار األ 2020سبتمبر  30

 1المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  المالية المجمعة، تم الموافقة على هذه التوصية من قبل

 .2021فبراير 
 

 االحتياطي اإلجباري  14.3

% كحد أدنى من ربح السنة الخاص  10وفقاً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة ال تقل عن 

االحتياطي اإلجباري )بناء على توصية من مجلس إلى    ة(دارأعضاء مجلس اإلبمساهمي الشركة األم )قبل الضرائب ومكافأة  

% 50ة الشركة األم(. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا االستقطاع عندما يتجاوز االحتياطي نسبة إدار

 من رأس المال المصدر.  
 

% من رأس المال المدفوع في السنوات  5إلى    توزيع أرباح بنسبة تصلأو    ال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر

التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة 

 % من رأس المال المصدر.  50تياطي نسبة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االح
 

 االحتياطي االختياري  14.4

% من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم 10طبقًا لما ينص عليه النظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة 

االختياري. يجوز وقف هذه االحتياطي إلى  ةدارالعلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإل

ة. ال توجد قيود على التوزيع من داراالستقطاعات بناء على قرار الجمعية العمومية العادية بموجب توصية من مجلس اإل

 االحتياطي االختياري.
 

، وافق المساهمون على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة 2020مايو    16في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  

دينار كويتي من خالل استغالل رصيد االحتياطي االختياري بالكامل اعتباًرا  7,512,156بمبلغ  2019ديسمبر  31كما في 

 من ذلك التاريخ.  
 

 آلخراالحتياطي ا 14.5

 يمثل هذا االحتياطي تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة.
 

 . 21 إيضاحلالطالع على التفاصيل حول الحركة في هذا االحتياطي خالل السنة، راجع 
 

 احتياطي القيمة العادلة 14.6

ات الشاملة  يرادلة لبعض االستثمارات في أوراق مالية ضمن اإلاختارت المجموعة االعتراف بالتغيرات في القيمة العاد 

ضمن  خرىات الشاملة األيراد. يتم تسجيل هذه التغيرات بصورة تراكمية في احتياطي القيمة العادلة من خالل اإلخرىاأل

العتراف باألوراق المالية  األرباح المرحلة عند إلغاء ا إلى  حقوق الملكية. تقوم المجموعة بتحويل المبالغ من هذا االحتياطي

 ذات الصلة. 
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 14.7

ات يراد للشركة الخاضعة للسيطرة في اإليتم االعتراف بفروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات األجنبية 

 كية. يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكمويتم تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق المل خرىالشاملة األ

 الخسائر عند استبعاد صافي االستثمار.أو  األرباحإلى 
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 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا 15
 

 غير مسيطرة مادية:فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالشركات التابعة التي تتضمن حصص 
 

 الحصص غير المسيطرة بلد التأسيس االسم 

  2020 2019 
    

 %60 %60 الكويت شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 %37.19 %37.19 الكويت شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   المسيطرة المادية:الرصيد المتراكم للحصة غير 

 4,295,956 1,065,691 شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (7,299,179) (9,413,086) شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  
 ─────── ─────── 
 (8,347,395) (3,003,223) 
 ════════ ════════ 

   الحصة غير المسيطرة المادية: إلى  )الخسائر( األرباح الموزعة

 109,085 (2,880,450) شركة محاصة الصفوة )"محاصة الصفوة"(

 (867,119) (2,131,350) شركة محاصة القبلة )"محاصة القبلة"(  
 

 االستبعادات فيما بين الشركات.المبالغ قبل  إلى    التابعة. تستند هذه المعلومات  الشركات  فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول
 

 الخسائر:أو  ملخص بيان األرباح
 

 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة 

 

2020 2019  2020 2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي
      

 1,862,673 1,885,232  5,394,958 1,277,388 اتيراداإل

 (93,134) (94,262)  (4,318,711) (2,779,919) ات يرادتكلفة اإل

 1,583 (8,582)  (25,531) 22,075  أخرىات )مصروفات( إيراد

     -     -      - 74,143 ربح من إطفاء التزام مالي 

 (1,992,844) (3,493,062)  (246,740) (1,706,981) خسائر انخفاض القيمة 

 (10,179) (3,047,985)  (5,545)     - المتوقعةمخصص خسائر االئتمان 

  429,751 (27,703)      -     - رد مصروفات ضرائب

     -     -  (3,086,890) (2,575,757) تكاليف تمويل

 (16,342) (6,448)  (43,132) (41,926) ية  إدارمصروفات 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 181,508 (4,792,810)  (2,331,591) (5,730,977) )خسارة( ربح السنة 

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

 181,508 (4,792,810)  (2,331,591) (5,730,977) ات الشاملةيراد)الخسائر( اإل إجمالي

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

 109,085 (2,880,450)  (867,119) (2,131,350) المسيطرةالخاص بالحصص غير 
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 )تتمة( شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا 15
 

 ملخص بيان المركز المالي:
 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة  

 2020 2019  2020 2019 

 كويتيدينار   دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

  4,395,900 942,215      -     - عقارات استثمارية

     -     -  30,413,859 27,086,521 أصل حق االستخدام 

  2,090,043 593,827  1,786,655 71,996 مدينون

  922,947 300,935  788,954 1,139,996 أخرىموجودات متداولة 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,408,890 1,836,977  32,989,468 28,298,513 الموجودات إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 260,807 63,763  52,616,191 53,609,313 دائنون
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 260,807 63,763  52,616,191 53,609,313 المطلوبات إجمالي
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,148,083 1,773,214  (19,626,723) (25,310,800) )العجز( حقوق الملكية إجمالي
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

      الخاص بـ:

 2,852,127 707,523  (12,327,545) (15,897,713) مساهمي الشركة األم

 4,295,956 1,065,691  (7,299,178) (9,413,087) الحصص غير المسيطرة

 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 (25,310,800) (19,626,723)  1,773,214 7,148,083 

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

 ديسمبر: 31ملخص معلومات حول التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 

 شركة محاصة الصفوة   شركة محاصة القبلة  

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 1,070,604 5,427  1,809,964 1,926,074 أنشطة التشغيل 

 1,407     -  (76,060) (42,343) أنشطة االستثمار 

 (1,103,102) (636,825)  (1,091,528) (2,649,176) أنشطة التمويل 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد 

 (31,091) (631,398)  642,376 (765,445) المعادل

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

 دائنو تمويل إسالمي 16
 2020 2019 

 دينار كويتي كويتيدينار  

   متداولة 

 5,433,508 5,121,562 دائنو مرابحة  
 2,409,934 7,509,934 دائنو تورق * 

 (25,834)  (16,155) ناقصاً: تكاليف تمويل مؤجلة  
 ─────── ─────── 
 12,615,341 7,817,608 
 ─────── ─────── 

   غير متداولة 

  40,644,066 35,544,066 دائنو تورق * 
 ─────── ─────── 
 48,159,407 48,461,674 
 ════════ ════════ 
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 دائنو تمويل إسالمي )تتمة( 16
 

مليون دينار كويتي من مؤسسة مالية محلية لتسوية دائني إجارة   45.2حصلت المجموعة على تسهيل تورق غير متجدد بمبلغ   * 

 إيضاح سداد التزامات ناتجة من المطالبة الضريبية )إلى  المستحقة على شركة تابعة، باإلضافةوتكاليف التمويل ذات الصلة 

 1وتستحق في  2020ديسمبر  1سنوات على أقساط سنوية تبدأ من  10(. إن التسهيل مستحق السداد على مدى فترة 18

 . 2028ديسمبر 
 

 ها بالدينار الكويتي.إدراج%( سنويا ويتم 5.75: 2019% )5.5تحمل دائنو التمويل اإلسالمي متوسط تكلفة تمويل بنسبة 
 

(. إن تسهيل التورق مكفول بضمان 9  إيضاحإن دائنو المرابحة مكفولة بضمان مقابل بعض العقارات االستثمارية للمجموعة )

ات القانونية قيد جراءعة واالستثمار في شركة زميلة وشركات تابعة، وال تزال اإلمقابل بعض العقارات االستثمارية للمجمو

 التنفيذ كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة. 
 

تختلف التعهدات البنكية المتعلقة باتفاقية القروض كل على حدة. وقد يستلزم مخالفة التعهد في المستقبل من المجموعة سداد  

التمويل اإلسالمي عند الطلب. خالل السنة، لم تخالف المجموعة أي من تعهداتها المتعلقة بالقروض كما لم تتعثر في  دائنو

 بموجب اتفاقيات القروض.  خرىسداد أي من التزاماتها األ
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل: 

يوضح الجدول التالي تفاصيل حول التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من أنشطة التمويل بما في ذلك التغيرات النقدية 

 وغير النقدية: 
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 50,639,407 48,461,674 يناير   1كما في 

   التدفقات النقدية: 

 (2,180,000) (300,000) سداد مدفوعات قروض

 (3,037,143) (2,574,809) سداد تكاليف تمويل
   

   الحركات غير النقدية:

 2,267 (2,267) الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية 

 3,037,143 2,574,809 تكاليف تمويل 
 ─────── ─────── 

 48,461,674 48,159,407 ديسمبر   31كما في 
 ════════ ════════ 
 

 . 22 إيضاحمعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح والعمالت األجنبية ومخاطر السيولة في  إدراجيتم 
 

 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي 17
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 

   

 14,813,666 14,712,257 التزامات عقود تأجير

 (1,007,040) (1,014,966) ناقصاً: الجزء المتداول
 ─────── ─────── 

 13,806,626 13,697,291 التزامات طويلة األجل بموجب عقد تأجير تمويلي
 ════════ ════════ 
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 التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي )تتمة( 17
 

المملكة العربية السعودية وتمثل األقساط المستقبلية  -االلتزامات بموجب عقود التأجير التمويلي ببرج القبلة  غالبيةتتعلق 

المستحقة مقابل مدفوعات التأجير لحصص ملكية العقارات التي تم شراؤها بموجب عقد تأجير تم تصنيفه كأصل حق 

ها خالل أثنى عشرة شهراً بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كأقساط االستخدام. يتم تصنيف األقساط المستحقة التي سيتم سداد

 متداولة. إن الحد األدنى من التزام مدفوعات التأجير هو كما يلي:
 

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

2020 -     1,007,040 
2021 1,014,966 1,007,040 
2022 1,014,966 1,007,040 
2023 1,014,966 1,007,040 

 23,304,960 23,323,023 بعد ذلك

 ─────── ─────── 

 27,333,120 26,367,921 الحد األدنى من مدفوعات التأجير إجمالي

 (12,519,454) (11,655,664) ناقصاً: رسوم التمويل المستقبلية

 ─────── ─────── 

 14,813,666 14,712,257 التأجير بموجب عقود تأجير تمويليالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات 

 (1,007,040) (1,014,966) الجزء المتداول من التزامات التأجير
 ─────── ─────── 

 13,806,626 13,697,291 التزامات غير متداولة بموجب عقد تأجير تمويلي
 ════════ ════════ 

  

 فيما يلي التغيرات في االلتزامات بموجب عقد تأجير تمويلي: 
  

 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

 16,182,359 14,813,666 يناير  1كما في 

 155,953 28,948 إضافات  

 (1,445,265) (243,600) خصم لمدفوعات التأجير 

 942,574 880,437 تكلفة تمويل 

 (1,007,400) (779,166) مدفوعات 

 (14,555) 11,972 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  

 

─────── ─────── 

 14,813,666 14,712,257 ديسمبر 31كما في 
 

════════ ════════ 

 

 دائنون ومصروفات مستحقة 18
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
   

  1,740,603 1,741,696 مقاولين عن عقارات استثمارية وأصل حق االستخدام إلى  مستحقة أرصدة

  1,402,477 1,168,566 (19 إيضاحذات عالقة )  إلى أطراف مبالغ مستحقة

 535,519 764,105 مصروفات مستحقة 

 1,552,242 493,598 دفعات مقدما من عمالء 

  4,929,834 4,932,880 مدير أصل حق االستخدام ومقاول صيانة إلى  رصيد مستحق

 5,693,403 5,487,526 (7 إيضاحوضرائب )زكاة  مخصص

 5,312,282 6,862,374 دائنون آخرون  

 

─────── ─────── 

 21,450,745 21,166,360 

 (16,173,360) (16,454,659) ناقًصا: الجزء المتداول من دائنين ومصروفات مستحقة

 

─────── ─────── 

 4,993,000 4,996,086 الجزء غير المتداول من دائنين ومصروفات مستحقة

 

════════ ════════ 
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 ذات عالقة طرافإفصاحات األ 19
 

أو  يمارسون عليها سيطرة مشتركةأو  ة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليهادارة وموظفي اإلدارذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإل طرافيمثل األ

 ة الشركة األم. إدارتأثيًرا ملموًسا بما في ذلك مشغل الفندق. يتم الموافقة على سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل 
 

 ذات عالقة:   أطرافالقائمة لدى  رصدةقيمة المعامالت واأل إجمالييوضح الجدول التالي 
 

 

المساهم الرئيسي 
للشركة األم 

 الكبرى
 الشركات 

 أخرى الزميلة 

 جمالياإل
2020 

 جمالياإل
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      الخسائر المجمعأو  بيان األرباح

 590,903 252,559 252,559      -      - ةإدارأتعاب إيرادات 

 6,484 952      -      - 952 ات تمويلإيراد

 (2,688,624) (2,282,180)      -      - (2,282180) تكاليف تمويل

 ( 438,255) ( 53,960) (53,960)      -  ةإدارأتعاب مصروفات 
 

 

المساهم الرئيسي 
للشركة األم 

 الكبرى

الشركة األم 
 الكبرى

المساهمون 
 الرئيسيون

 الشركات 
 أخرى الزميلة 

 جمالياإل
2020 

 جمالياإل
2019 

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

        بيان المركز المالي المجمع 

 3,647,906 1,126,416 1,126,416     -     -     -     - الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  833,964 313,594 191,455     - 122,139     -     - خرىات الشاملة األيرادموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

  4,036,327 1,139,827     -     -     -     - 1,139,827 لدى البنوك ونقد  أرصدة

 2,830,721 1,064,026 1,049,571 12,387 1,034 1,034     - (13 إيضاحمدينون ومدفوعات مقدما )

  1,402,476 1,168,566 180,121 902,797 85,648     -     - دائنون ومصروفات مستحقة  

 43,056,267 43,054,000     -     -     -     - 43,054,000 ( 16 إيضاحدائنو تمويل إسالمي )
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 ذات عالقة )تتمة( طرافإفصاحات األ 19
 

 ذات عالقة أطرافشروط وأحكام المعامالت مع 

القائمة باستثناء دائني التمويل اإلسالمي  رصدةة. إن األدارذات عالقة بشروط معتمدة من قبل اإل أطرافتتم المعامالت مع 

فصح عنها في في نهاية السنة غير مكفولة بضمان وال تحمل فائدة ويتم تسويتها نقداً. باستثناء دائنو التمويل اإلسالمي الم

ذات عالقة.   طرافالسداد لألأو  دائنة مستحقة القبضأو  مدينة أرصدةاستالم ضمانات مقابل أي أو  ، لم يتم تقديم16 إيضاح

، سجلت المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

هذا التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي عالقة    إجراء: ال شيء(. يتم  2019ذات عالقة )  أطراف

 والسوق الذي يعمل به.
 

 ة العليادارت مع موظفي اإلالمعامال

ة ممن لديهم سلطة ومسئولية تخطيط دارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلداريتضمن موظفو اإل

 ة العليا كان كما يلي: دارالقائمة المتعلقة بموظفي اإل  رصدةقيمة المعامالت واأل  إجماليوتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. إن  
 

 

 الرصيد القائم
 ديسمبر 31كما في 

 

 

 قيم المعامالت للسنة 
 ديسمبر 31المنتهية في 

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

 505,100 455,779  122,680 117,528 رواتب ومزايا قصيرة األجل

 29,719 (24,039)  367,739 297,537 مكافأة نهاية الخدمة  

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 415,065 490,419  431,740 534,819 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
 

ة لعضو مستقل في  داربصرف مكافأة أعضاء مجلس اإل 2020أبريل  11ة في االجتماع المنعقد بتاريخ دارأوصى مجلس اإل

. تم الموافقة على التوصية من قبل المساهمين 2019ديسمبر    31دينار كويتي للسنة المنتهية في    10,000ة بمبلغ  دارمجلس اإل

 . 2020مايو  16في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
 

ة بمبلغ داربصرف مكافأة لعضو مستقل في مجلس اإل 2021أبريل  27ة في االجتماع المنعقد بتاريخ دارأوصى مجلس اإل

. وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية 2020ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  10,000

 العمومية السنوية. 
 

 معلومات القطاعات     20
 

الجغرافية في المقام األول أي في دولة الكويت والمملكة العربية ة، تنظم المجموعة عملياتها حسب المنطقة دارألغراض اإل

 السعودية بشكل أساسي.
 

ات والنتائج والموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بالقطاعات الجغرافية يراديعرض الجدول التالي معلومات حول اإل

  إيضاح ات الزميلة كما هو مفصح عنه في للمجموعة. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في أنشطة العقارات، بما في ذلك الشرك

 ، وبالتالي ال يتم عرض أي قطاع أعمال.11
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 معلومات القطاعات )تتمة( 20
 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الكويت 
المملكة العربية 

 جمالياإل السعودية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 4,421,223 4,159,326 261,897 ات  يراداإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (31,282,175) (27,357,614) (3,924,561) نتائج قطاعات
 ════════ ════════ ════════ 

    أخرىإفصاحات 

 (2,936,344) (2,810,030) (126,314) استهالك وإطفاء 
 ════════ ════════ ════════ 

 (3,570,190) (3,047,985) (522,205) االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

 ════════ ════════ ════════ 

 (2,609,747) (2,609,747)    - انخفاض القيمة

 ════════ ════════ ════════ 
    

    

 97,004,148 83,329,515 13,674,633 الموجودات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 85,055,610 58,235,544 26,820,066 المطلوبات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 

 

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 الكويت 
المملكة العربية 

 جمالياإل السعودية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 15,576,302 14,955,120 621,182 ات يراداإل
 ════════ ════════ ════════ 

 (1,527,853) (53,321) (1,474,532) نتائج قطاعات
 ════════ ════════ ════════ 

    أخرى إفصاحات 

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

 (492,176) (360,808) (131,368) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ════════ ════════ ════════ 

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

    

    

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

 85,426,111 63,804,398 21,621,713 المطلوبات إجمالي
 ════════ ════════ ════════ 
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 التزامات ومطلوبات محتملة    21
 

 مطلوبات دعوى قضائية محتملة 
 

، قام مقاول أحد عقارات المجموعة في المملكة العربية السعودية برفع دعوى  2015ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (1

مليون دينار كويتي( بسبب التأخير  41مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  501بدفع غرامة بمبلغ لمطالبة الشركة األم 

ذات الصلة المتعلقة بالمشروع. قامت الشركة األم برفع دعوى مضادة   خرىفي تنفيذ مشروع معين والتكاليف العديدة األ

ينار كويتي( ضد نفس المقاول بسبب التأخير في مليون د 51مليون لاير سعودي )ما يعادل مبلغ  627للمطالبة بمبلغ 

ات  إجراءلجنة التحكيم السعودية والتزال إلى  تسليم المشروع والخسائر التشغيلية الناتجة عن التأخير. تم إحالة النزاع

الدعوى جارية حتى تاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة. ومع ذلك، ونظرا للتباين الجوهري في التقارير 

الفنية المقدمة من طرفي النزاع، فقد قامت لجنة التحكيم السعودية بتعيين خبير فني متخصص الذي أصدر تقريره بتاريخ 

 حد كبير. إلى  ممؤيدا لموقف الشركة األ 2019مارس  20
 

قامت المجموعة بالحصول على استشارة من مستشارها القانوني بأنه من المحتمل وليس من المرجح أال يصدر الحكم 

 في الدعوى لصالح المجموعة. وبناًء عليه، لم يتم احتساب أي مخصص لقاء أي التزام في هذه البيانات المالية المجمعة. 
 

ة تابعة "شركة محاصة القبلة" برفع دعوى ضد الشركة األم بصفته مدير المحاصة لشركة  قام أحد شركاء المحاصة لشرك (2

محاصة القبلة وذلك السترداد االستثمار المبدئي في شركة المحاصة والحصول على تعويض. خالل السنة السابقة،  

دوالر   1,000,000ي بمبلغ  أصدرت المحكمة حكمها لصالح شريك المحاصة ذلك وأمرت الشركة األم بدفع استثمار مبدئ

%. قامت الشركة األم بالسداد نيابة عن شركة محاصة القبلة. وقامت الشركة األم بالمحاسبة 15أمريكي وتعويض بنسبة 

عن حيازة استثمار شريك المحاصة في شركة محاصة القبلة كحيازة حصص غير مسيطرة دون تغير في ممارسة 

 309,291الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم الناتج عن هذه المعاملة بمبلغ  السيطرة. يقدر النقص الناتج في حقوق

 .(14 إيضاحدينار كويتي وتم تسجيله ضمن االحتياطي اآلخر )
 

 ة مخاطر األدوات الماليةإداروسياسات  أهداف 22
 

تأجير تمويلي والدائنون األخرون. إن  تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة القروض البنكية والتزامات بموجب عقد  

الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة 

لدى البنوك والنقد والتي تتحقق مباشرة من عملياتها. كما تحتفظ المجموعة باستثمارات  رصدةالمدينين ومديني الوكالة واأل

 أدوات حقوق ملكية. في 
 

ة  إدارة العليا للمجموعة اإلشراف على دارتتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتولى اإل

ة المخاطر لدى المجموعة  إدارة الشركة األم المسئولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارهذه المخاطر. يتحمل مجلس 

ة المخاطر إدارة المخاطر التي تتولى مسئولية تطوير ومراقبة سياسات إدارة بتشكيل لجنة دارإلواإلشراف عليه. قام مجلس ا

ة المخاطر الخاصة  إدارة. تم وضع سياسات دارمجلس اإلإلى  للمجموعة. تقدم اللجنة تقارير حول أنشطتها بصورة منتظمة

بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ووضع حدود المخاطر والضوابط المناسبة، ومراقبة المخاطر  

ة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. إداروااللتزام بالحدود. يتم مراجعة سياسات ونظم  

الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وفعالة تساعد كافة  إلى  ةدارات اإلإجراءالتدريب ومعايير و تهدف المجموعة من خالل

 الموظفين على استيعاب أدوارهم والتزاماتهم. 
 

 ة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه:  إدارة الشركة األم بمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بإداريقوم مجلس 
 

 مخاطر االئتمان  22.1

عقد مبرم مع عميل، مما أو  مقابل عن الوفاء بالتزاماته بموجب أداة ماليةالطرف الإن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز 

ات التأجير المستحقة بصفة  إيرادتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية ) تكبد خسارة مالية.إلى  يؤدي

  .خرىأساسية( بما في ذلك النقد لدى البنوك واألدوات المالية األ
 

ة دار، تقوم اإلالمستحقةات التأجير  إيرادالمقابلة. وفيما يتعلق ب  طرافتتمثل سياسة المجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لأل

لدى البنوك  رصدة. إن مخاطر االئتمان على األابرام ترتيبات عقود التأجيربتقييم المستأجرين طبقا لمعايير المجموعة قبل 

المقابلة تمثل مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت   طرافمحدودة نظرا ألن األ

 الئتماني العالمية. التصنيف ا
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 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(إداروسياسات  أهداف    22
 

  مخاطر االئتمان )تتمة( 22.1

إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات 

 المالية كما يلي:

 2020   2019   

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 4,276,259 1,410,151  مستأجرين مدينو

 2,830,721 1,064,026 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 675,684 952,720 أرصدة مدينة أخرى )باستثناء الدفعات مقدما إلى مقاول والمصروفات المدفوعة مقدما(

 273,591     - مدينو وكالة 

  5,880,812  3,300,397 لدي البنوك  أرصدة
 ─────── ─────── 
 6,727,294 13,937,067 
 ════════ ════════ 

 

 المستأجرين مدينو
معدالت التعثر السابقة الملحوظة لدى المجموعة لقياس خسائر االئتمان إلى  تستعين المجموعة بمصفوفة مخصصات استنادا

المدينين التجاريين المستحقة من العمالء األفراد. وتفترض المجموعة االزدياد الجوهري في مخاطر  رصدةالمتوقعة أل

يوماً ما لم يتوفر  90االئتمان لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية ألكثر من 

. وكما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، فإن أغلب تعرض المجموعة للمجموعة معلومات مقبولة ومؤيدة توضح خالف ذلك

أن خسائر إلى  ةدارالمقابلة يعتبر منخفًضا وال يتضمن أي مبالغ متأخرة السداد. وبالتالي، انتهت اإل طرافلمخاطر تعثر األ

 االنخفاض في القيمة غير مادية.
 

المدينة    رصدةاالئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالمدينين التجاريين واأليتم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر  

 .   13 إيضاحفي  خرىاأل
 

 لدى البنوك  أرصدة
المقابلة تمثل مؤسسات  طرافلدى البنوك والمؤسسات المالية محدودة حيث إن األ رصدةإن مخاطر االئتمان الناتجة من األ

 مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية. 
 

شهًرا وتعكس االستحقاقات  12لدى البنوك على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  رصدةتم قياس انخفاض قيمة األ

لدى البنوك مرتبطة بمخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات   رصدة جموعة أن األالقصيرة للتعرض للمخاطر. ترى الم

 المقابلة.  طرافاالئتمانية الخارجية لأل
 

 ذات عالقة   أطرافخرون ومبالغ مستحقة من آمدينون 
المقابل تعتبر منخفضة وال ، فإن اغلبية تعرض المجموعة لمخاطر تعثر الطرف المجمعة كما في تاريخ البيانات المالية

 ن خسائر انخفاض القيمة ليست مادية. أة دارتتضمن أي مبالغ متأخرة. وبالتالي، حددت اإل
 

 تركز الموجودات المالية
   وفقا للمنطقة الجغرافية كالتالي:ديسمبر، كان تعرض المدينين والنقد لدى البنوك لمخاطر االئتمان  31في 

 

 الكويت  
المملكة العربية 

 السعودية 
 

 المجموع  أخري
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2020ديسمبر  31في 

 3,426,897 34,989 1,234,161 2,157,747 مدينون 

  3,300,397 76,151  374,364  2,849,882 لدى البنوك  أرصدة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,007,629 1,608,525 111,140  6,727,294 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة(ة مخاطر األدوات المالية إداروسياسات  أهداف    22
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 22.1
 

 تركز الموجودات المالية )تتمة(

 الكويت  
المملكة العربية 

 السعودية
 

 المجموع  أخري

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2019ديسمبر  31في 

 7,782,664 666,893 5,925,427 1,190,344 مدينون 

  273,591   273,591      -     - مدينو وكالة 

  5,880,812  159,320  414,400  5,307,092 لدى البنوك  أرصدة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 6,497,436  6,339,827  1,099,804  13,937,067 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 المتوقعة لمديني المستأجرينتقييم خسائر االئتمان 
 فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على المدينين لدى المجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:

 

                      2020ديسمبر  31
أو  غير متأخرة السداد

 منخفضة القيمة
متأخرة السداد 

 جمالياإل ومنخفضة القيمة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 10,168,730 9,626,456 542,274 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر 
 

════════ ════════ ════════ 

 8,758,579 8,758,579     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 

  %91     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 

════════ ════════  
 

 2019 ديسمبر 31
أو  غير متأخرة السداد

 منخفضة القيمة
متأخرة السداد 

 جمالياإل ومنخفضة القيمة

                                
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
   

 9,464,648 8,347,958 1,116,690 إجمالي القيمة الدفترية المقدرة عند التعثر 
 

════════ ════════ ════════ 

 5,188,389 5,188,389     - خسائر االئتمان المقدرة
 

════════ ════════ ════════ 
  %62     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة

 

════════ ════════  
 

باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المجمعة تحليل انخفض القيمة في تاريخ البيانات المالية  إجراءيتم 
عدد أيام التأخير لمجموعات مختلف قطاعات العمالء ممن لهم سمات خسائر إلى  المتوقعة. تستند معدالت المخصصات

. تعكس عملية المحاسبة (تغطية التأمينية لالئتمانعميل وتصنيفه وال)وفقا للمنطقة الجغرافية ونوع المنتج ونوع ال متماثلة
المؤيدة المتاحة في تاريخ البيانات المالية المعقولة ووالمعلومات  مواللألالنتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية 

 لية.حول االحداث السابقة والظروف الحالية وتقديرات الظروف االقتصادية المستقبالمجمعة 
 

في حالة التأخر في السداد ألكثر من سنة واحدة وال تخضع ألي أنشطة تعزيز. مديني المستأجرين بصورة عامة، يتم شطب 
هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات  المجمعة إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية 

، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للطرف الفردي بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في . عالهأالمالية المفصح عنها 
يعتبر الضمان جزء ال يتجزأ من مديني دينار كويتي(، وهي مضمونة جزئيا.  10,197: 2019دينار كويتي ) 3,058,163

%( من مديني المستأجرين 14: 2019% )41إن نسبة وتؤخذ في االعتبار عند احتساب انخفاض القيمة. المستأجرين، 
انخفاض خسائر االئتمان  إلى  أدى الضمان الذي حصلت عليه المجموعة مغطى بضمان.  2020ديسمبر  31في للمجموعة 

 دينار كويتي(.  581,234: 2019) 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  581,234المتوقعة بمبلغ 
 

خسائر االئتمان المتوقعة كما  احتساب، تم مراجعة (19-، ونظرا لتفشي فيروس كورونا )كوفيد26 يضاحوفقا للمبين في اإل
ترجع الزيادة في معدالت الخسائر  شهر. 12المعدالت في كل فئة حتى التأخير لمدة كما زادت ، 2020ديسمبر  31في 

 90من    ألكثروزيادة مجمل القيمة الدفترية    جرينالصعوبات المالية الجوهرية التي يواجهها بعض المستأإلى    بصورة رئيسية
 . 19-جائحة كوفيدقيود السيولة الناتجة بصورة مباشرة من إلى  يوما لبعض العمالء باإلضافة
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 ة مخاطر األدوات المالية )تتمة(إداروسياسات  أهداف    22
 

 مخاطر السيولة  22.2

المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية والتي يتم إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه 

 تسليم أصل مالي آخر.  أو  تسويتها من خالل السداد النقدي
 

ة المجموعة لرأس المال العامل ورسوم التمويل ومدفوعات أصل المبلغ المسددة المتعلقة بأدوات إدارتنشأ مخاطر السيولة من  

 الدين.  
 

دف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استغالل التسهيالت البنكية. سوف إن ه

إلى   %( استنادا27: 2019) 2020ديسمبر  31% من دين المجموعة خالل مدة أقل من سنة في 19تستحق نسبة بحوالي 

المالية المجمعة. قامت المجموعة بتقييم تركز المخاطر المرتبطة بإعادة تمويل القيمة الدفترية للقروض المبينة في البيانات 

أنه منخفض. لدى المجموعة إمكانية االستفادة من مجموعة كافية من مصادر التمويل ويمكن تجديد الدين  إلى  دينها وانتهت

 شهراً مع الدائنين الحاليين.  12الذي يستحق خالل 
 

 سداد التعاقدية غير المخصومة:  الاستحقاق المطلوبات المالية لدى المجموعة بناًء على التزامات يلخص الجدول التالي قائمة 
 

ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2020 
 خالل

 أشهر   3
 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
 شهراً   12

 أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

 كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

  26,367,921  25,352,955  996,966  9,000  9,000  التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي

  62,846,081  48,769,981  8,970,693      - 5,105,407 دائنو تمويل إسالمي

 9,772,636 4,442,250 2,752,565 1,641,594 936,227 دائنون ومصروفات مستحقة *

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

 6,050,634 1,650,594 12,720,224 78,565,186 98,986,638 

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

ديسمبر  31السنة المنتهية في 

2019 
 خالل

 أشهر   3
 إلى   3
 أشهر   6

 إلى   6
 شهرًا   12

 أكثر من 
 المجموع  سنة واحدة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  
      

 27,333,120 26,326,080 1,007,040     -     - التزامات بموجب عقد تأجير تمويلي

 61,580,053 51,136,375 5,038,271     - 5,405,407 دائنو تمويل إسالمي

 8,946,945 4,066,924 2,520,000 1,502,896 857,125 دائنون ومصروفات مستحقة *

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

 6,262,532 1,502,896 8,565,311 81,529,379 97,860,118 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 * باستثناء الدفعات مقدما من العمالء والمخصصات والمصروفات المستحقة. 
 

 مخاطر السوق 22.3

التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق. أو   إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة

مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األســـعار تتكون مخاطر الســـوق من ثالثة أنواع من المخاطر:  

. تتضــمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر الســوق القروض البنكية والدائنين اآلخرين ســهممثل مخاطر أســعار األ خرىاأل

 المدينين. أرصدةوبعض  أسهموالنقد لدى البنك واالستثمارات في 
 

ة ومراقبة التعرض لمخاطر الســـوق في إطار المؤشـــرات المقبولة مع تحقيق إدارهو ة مخاطر الســـوق إدارإن الغرض من 

 أعلى قيمة من العائد.
 

 مخاطر معدالت الربح  22.3.1

إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار 

الفائدة بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح يتعلق بصورة رئيسية بدائني التمويل اإلسالمي 

 لدى المجموعة.  
 

ة تكلفة التمويل لديها من خالل االستفادة من التسهيالت االئتمانية التنافسية الممنوحة من إدار وعة في تتمثل سياسة المجم

 مؤسسات مالية محلية والرقابة المستمرة للتقلبات في معدالت الربح. 
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 مخاطر السوق )تتمة( 22.3
 

 مخاطر معدالت الربح )تتمة(  22.3.1

 التعرض لمخاطر معدالت الربح 
 ة المجموعة:  دارفيما يلي قائمة معدالت الربح لألدوات المالية التي تحمل معدل ربح لدى المجموعة كما تم تسجيلها إل

   
2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   األدوات ذات المعدالت الثابتة 
  273,591        -  موجودات مالية 
  14,813,666  14,712,257  مطلوبات مالية 

 

─────── ─────── 
 

14,712,257 15,087,257 
 

════════ ════════ 
 

  
   األدوات ذات المعدالت المتغيرة 

 48,461,674 48,159,407 مطلوبات مالية 
 

════════ ════════ 
 

 ذات المعدالت المتغيرة  لألدواتحساسية التدفقات النقدية تحليل 
نقطة أساسية في معدالت الربح في تاريخ البيانات المالية المجمعة سوف  100إن التغير المحتمل بصورة معقولة بمعدل 

دينار كويتي(. يفترض هذا التحليل   484,617: 2019) دينار كويتي 481,594بمبلغ  زيادة في خسارة السنةإلى  يؤدي

 ، خاصة أسعار صرف العمالت األجنبية. ثابتة خرىاالحتفاظ بكافة المتغيرات األ
 

 ذات المعدالت الثابتة  لألدواتتحليل حساسية القيمة العادلة 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  كمطلوبات مالية ذات معدالت ثابتة أو  ال تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي موجودات مالية

وال تقوم المجموعة بتصنيف المشتقات )مبادالت أسعار الفائدة( كأدوات تحوط ضمن نموذج محاسبة  ،الخسائرأو  األرباح

أو  ال يؤثر على األرباحلمجمعة اتحوط القيمة العادلة. وبالتالي، فإن التغيير في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات المالية 

 الخسائر. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2

التدفقات النقدية المستقبلية للتعرض نتيجة التغيرات في أسعار أو    إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة

بخالف الدينار   أخرىة بعملة  مدرجاألجنبية على المعامالت الصرف العمالت األجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت  

الكويتي وبصورة رئيسية الدوالر األمريكي والريال السعودي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف  

بعمالت المصروفات أو  اتيراداإل إدراجالعمالت األجنبية يتعلق بصورة رئيسية بأنشطة التشغيل لدى المجموعة )عند 

 أجنبية( واستثمارات المجموعة. 
 

ة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية. تدير المجموعة مخاطر العمالت األجنبية دارال تستعين المجموعة حاليا بمشتقات مالية إل

ة في أسعار الصرف  ة والتقييم المستمر للمراكز القائمة والحركات الحالية والمتوقعدارالحدود التي تضعها اإلإلى    لديها استنادًا

لدى المجموعة. كما تضمن المجموعة الحفاظ على صافي معدل التعرض لديها عند مستوى مقبول من خالل التعامل بالعمالت 

 ال تتعرض لتقلبات جوهرية مقابل الدينار الكويتي. التي 
 

بات المالية النقدية في تاريخ  يعرض الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على الموجودات والمطلو

 البيانات المالية المجمعة: 
 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

  24,051,548  20,423,887 لاير سعودي 

  16,854,583  1,263,230 دوالر أمريكي 
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 )تتمة(مخاطر السوق  22.3
 

 )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية  22.3.2
 

 لعمالت األجنبية لالحساسية 
يعرض الجدول التالي تأثير التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار الصرف المبينة أعاله مع االحتفاظ بكافة المتغيرات 

للمجموعة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة   خرىات الشاملة األيرادالخسائر واإلأو  ثابتة. إن التأثير على األرباح خرىاأل

 للموجودات والمطلوبات النقدية كما يلي: 
 الموجودات والمطلوبات المالية النقدية   

 العملة 
التغير في أسعار صرف 

  العمالت األجنبية
 التأثير على 

   خرى ات الشاملة األيراداإل
 التأثير على 

 الخسائر أو  األرباح

   2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي    

        

  1,202,577 1,021,194      -     -  %5+ لاير سعودي 

  842,729 53,589   49,082 9,573  %5+ دوالر أمريكي 
 

 تأثير مكافئ ولكن معاكس.  إلى    مقابل الدينار الكويتي سيؤديإن االنخفاض المعادل في كل عملة من العمالت المذكورة أعاله  
 

  سهممخاطر أسعار األ 22.3.3

لدى المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عوامل عدم التأكد من القيمة المستقبلية  أسهمإن االستثمارات في 

 .  أسهملالستثمارات في 
 

دينار   1,967,029غير المدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ    أسهمفي تاريخ البيانات المالية المجمعة، قدر تعرض االستثمارات في  

 . 23 إيضاحويتي(. تم عرض تحليل الحساسية لهذه االستثمارات في دينار ك 5,397,784: 2019كويتي )
 

سوق المدرجة لدى المجموعة يتم تداولها علنا وتدرج في سوق الكويت لألوراق المالية )" أسهمإن أغلبية االستثمارات في 

ارتباطا وثيقا المحتفظ بها ترتبط  أسهملالستثمارات في التغيرات في القيمة العادلة ن ونظرا أل "(.الكويت لألوراق المالية 

% في 5مع التغيرات في مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية، فقد حددت المجموعة ان الزيادة / )النقص( بنسبة  وايجابيا 

ات يراددينار كويتي( على اإل 9,293: 2019دينار كويتي تقريبا ) 6,107بمبلغ مؤشرات السوق ذي الصلة سوف يؤثر 

 وحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.  

 

 قياس القيمة العادلة    23
 

المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في أو  إن القيمة العادلة هي السعر المستلم مقابل بيع أصل ما

تحويل االلتزام في إحدى الحاالت  أو    افتراض حدوث معاملة بيع األصلإلى    العادلةالسوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة  

 التالية: 
 

 االلتزام، أو أو   في السوق الرئيسي لألصل 

 االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.أو  في السوق األكثر مالءمة لألصل 
  

 السوق األكثر مالءمة.أو  السوق الرئيسيإلى   يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول
 

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

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

ودات غير المالية قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام  يراعي قياس القيمة العادلة للموج 

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

مات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلو

 تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

ضمن الجدول    المالية المجمعةاإلفصاح عنها في البيانات  أو    تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة

 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: إلى  الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استنادًا
 

  المطلوبات المطابقة؛ أو  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات - 1المستوى 

  أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل  - 2المستوى

 غير مباشر؛ وأو  مباشر

  أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا.  - 3المستوى 
 

متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت  المالية المجمعة على أساس بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات 

أقل مستوى من المدخالت إلى  التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا

 ية كل فترة بيانات مالية مجمعة. الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نها
 

ات قياس القيمة العادلة على أساس متكرر مثل العقارات االستثمارية والعقارات إجراءة العليا للمجموعة سياسات ودارتحدد اإل

 . أسهمالمستأجرة واالستثمارات في 
 

ة العليا داراالستثمارية والعقارات المستأجرة. تتخذ اإليتولى المقيمون الخارجيون تقييم الموجودات الجوهرية مثل العقارات 

سنويًا قرار مشاركة المقيمين الخارجيين بناًء على معايير اختيار تتضمن المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية والحفاظ على  

ة العليا أساليب التقييم والمدخالت دارالمعايير المهنية. وبعد القرارات المتخذة من قبل المقيمين الخارجيين للمجموعة، تحدد اإل

 المستخدمة لكل حالة.  
 

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمارات في أوراق مالية والصناديق المشتركة والموجودات غير المالية مثل  

صاحات المتعلقة بالقيمة العادلة  وفقا للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. وفيما يلي اإلفاالستثمارية العقارات 

 لألدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة بما في ذلك طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الجوهرية. 
 

الف تلك يعرض الجدول التالي ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر بخ

 ذات القيمة الدفترية التي تعادل القيمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة:  
 

2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  األدوات المالية

 
  

 185,864 122,139 مسعرة  أسهم
 4,416,153 1,366,372 غير مسعرة  أسهم

 981,631 600,657 صناديق غير مسعرة

 

─────── ─────── 
 5,583,648 2,089,168 )بالقيمة العادلة(  أسهماستثمارات في 

 

════════ ════════ 
 

  

 

2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   الموجودات غير المالية 

 22,588,450 16,582,932 عقارات استثمارية 

 ════════ ════════ 
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:  
 

 المدرجة أسهماالستثمارات في 
أي تعديل. تقوم  إجراءاألسعار المعلنة في سوق نشط للموجودات المماثلة دون إلى   المتداولة علنًا سهمتستند القيمة العادلة لأل

 من الجدول الهرمي. 1المجموعة بتصنيف القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 غير المدرجة   أسهماالستثمارات في 
المعامالت في هذه االستثمارات  إجراءخاصة غير مسعرة في سوق نشط. ال يتم  أسهمتستثمر المجموعة في شركات ذات 

حصتها في صافي القيمة الدفترية لكل شركة إلى  على أساس منتظم. تحدد المجموعة القيمة العادلة لالستثمار لديها استنادًا

رات استثمارية مقاسة بالقيمة العادلة في مستثمر فيها حيث أن الموجودات األساسية لهذه الشركات المستثمر فيها تمثل عقا

.  "قياس القيمة العادلة"  13تاريخ البيانات المالية المجمعة باستخدام طرق تقييم تتوافق مع مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . 3تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
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 (قياس القيمة العادلة )تتمة    23
 

 )تتمة(طرق التقييم واالفتراضات 

أي تغيير على عمليات التقييم واليات التقييم التي تتبعها المجموعة وأنواع المدخالت المستخدمة لقياس القيمة  إجراءلم يتم 

 العادلة خالل الفترة. 
 

 الصناديق غير المسعرة 
الخاصة التي ال يتم تسعيرها في سوق نشط والتي يمكن   سهمتستثمر المجموعة في الصناديق المدارة، بما في ذلك صناديق األ

ة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة دار. وتراعي اإلسهمأن تخضع لقيود على االستردادات مثل فترات االمتناع عن بيع األ

قولة ومناسبة. وبالتالي في تقييم هذه الصناديق كجزء من مهام المراجعة التامة الوافية قبل االستثمار، وذلك لضمان أنها مع

يمكن استخدام صافي قيمة الموجودات للصناديق المستثمر فيها هذه فيها كأحد المدخالت في قياس قيمتها العادلة. عند قياس 

القيمة العادلة هذه، يتم تعديل صافي قيمة موجودات الصناديق، متى كان ذلك ضروريا لتعكس القيود على االستردادات 

للصندوق المستثمر فيه ومدير الصندوق. وعند قياس القيمة  خرىستقبلية وغيرها من العوامل المحددة األوااللتزامات الم

طبيعة ومستوى التعديالت إلى  الصندوق المستثمر فيه. واستنادا أسهمالعادلة، تؤخذ في االعتبار أيضا أي معامالت في 

لصندوق المستثمر فيه، تقوم المجموعة بتصنيف هذه الصناديق  الالزمة لتقدير صافي قيمة الموجودات ومستوى التداول في ا

 .3ضمن المستوى 
 

 العقارات االستثمارية
يتم تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين معتمدين ذوي مؤهالت مهنية معترف بها 

رات التي يتم تقييمها. تتوافق نماذج التقييم المطبقة مع مبادئ المعيار وذات صلة ويتمتعون بخبرة حديثة في مواقع وفئات العقا

وتتحدد القيمة العادلة باستخدام طريقة المقارنة بالسوق وطريقة رسملة "قياس القيمة العادلة"  13الدولي للتقارير المالية 

قار. يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة ات والتدفقات النقدية المخصومة أخذا في االعتبار طبيعة واستخدام كل عيراداإل

ات التشغيل المعتادة الناتجة من العقار، التي يتم قسمتها على معدل الرسملة )الخصم(.  إيرادات بناء على صافي  يرادرسملة اإل

معامالت مماثلة. إن وحدة المقارنة المطبقة من قبل إلى  بموجب طريقة المقارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة استنادًا

 .3القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى  إدراجالمجموعة هي سعر المتر المربع. يتم 
 

  أخرىموجودات ومطلوبات مالية 
المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية المجمعة حيث أن   لألدواتإن القيمة العادلة 

أسعار الفائدة السوقية. إن  يعاد تسعيرها مباشرة بناءا على الحركة أو  األجلغلب هذه األدوات ذات فترات استحقاق قصيرة أ

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتسم بمزايا الطلب ال تقل عن قيمتها االسمية. 
 

 األدوات المالية  23.1
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 سة بالقيمة العادلة لدى المجموعة:  يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية المقا

 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  2020ديسمبر  31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 1,775,574    -     -  1,775,574 الخسائرأو  األرباح

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 191,455    -  122,139 313,594 خرى ات الشاملة األيراداإل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,089,168 122,139   -    1,967,029 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 )تتمة( األدوات المالية  23.1
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 
 
 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

جوهرية مدخالت 
ملحوظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2019ديسمبر  31

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 4,749,684     -     - 4,749,684 الخسائرأو  األرباح

بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة 

 648,100     - 185,864 833,964   خرىات الشاملة األيراداإل

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,583,648 185,864 -     5,397,784 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 . 2019أو 2020أي تحويالت بين أي مستوى من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل سنة  إجراءلم يتم 
 

 : 3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

 :3غير مدرجة والمصنفة ضمن المستوى  أسهممطابقة قياس القيمة العادلة لالستثمارات في 

  

2020  

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

ات الشاملة يراداإل
  خرى األ

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة العادلة 

أو  من خالل األرباح
 المجموع الخسائر 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 5,397,784 4,749,684  648,100   2020يناير  1كما في 

 (456,645)    -  (456,645)    خرىالشاملة األات يرادإعادة القياس المسجلة في اإل

 (2,764,806) (2,764,806)    -  الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 (209,304) (209,304)    -  مشتريات / مبيعات )بالصافي( 

 ─────── ─────── ─────── 

 1,967,029 1,775,574  191,455  2020ديسمبر  31كما في 

 ════════ ═══════ ═══════ 
 

2019 

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
ات الشاملة يراداإل
  خرىاأل

الموجودات المالية 
المدرجة بالقيمة العادلة 

أو  من خالل األرباح
 المجموع الخسائر 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

 
   

 5,601,130 4,953,030 648,100  2019يناير  1كما في 

 122,911 122,911       -  الخسائر أو  إعادة القياس المسجلة في األرباح

 (326,257) (326,257)       -  مشتريات / مبيعات )بالصافي( 

 ─────── ─────── ─────── 

 5,397,784 4,749,684 648,100 2019ديسمبر  31كما في 

 ════════ ═══════ ═══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(    23
 

 األدوات المالية )تتمة(  23.1
 

 تحليل الحساسية 
تستثمر المجموعة في شركات غير مسعرة في سوق نشط. إن المعامالت في هذه االستثمارات ال يتم إجرائها بصفة منتظمة. 

أسلوب تقييم هذه المراكز. يتم تعديل صافي قيمة الموجودات إلى  صافي قيمة الموجودات استنادًاتستخدم المجموعة طريقة 

تتعلق  أخرىلالستثمارات متى كان ذلك ضروريًا ليعكس اعتبارات مثل معدالت خصم السيولة بالسوق وعوامل محددة 

 .  3باالستثمارات. وبالتالي، تدرج هذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

حدوث ارتفاع )انخفاض( في القيمة إلى  ي معدالت الزيادة )النقص( الجوهرية في صافي قيمة الموجودات المسجلةستؤد

 العادلة بصورة جوهرية على أساس متماثل.  
 

 الموجودات غير المالية  23.2

 2تتضمن الموجودات غير المالية عقارات استثمارية. يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.   3والمستوى 
 

ن م 3يتم اإلفصاح عن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 

 . 9 إيضاحفي  2019و 2020ديسمبر  31جانب تحليل الحساسية الكمية كما في إلى   الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

حول البيانات المالية   9  إيضاحالجدول الهرمي للقيمة العادلة في  ضمن  االفتتاحية والختامية    رصدة يتم اإلفصاح عن مطابقة األ

 المجمعة.
 

 ة رأس المال إدار 24
 

 ة رأسمال المجموعة في:  إداراألغراض الرئيسية من  تتمثل
 

  ،وضمان قدرة المجموعة على مواصلة عملها على أساس مبدأ االستمرارية 

  مستوى المخاطر المتعلقة بهذه تقديم العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بطريقة تعكس

 البضاعة والخدمات. 
 

وكافة احتياطيات حقوق  سهميتضمن رأس المال بنود رأس المال وعالوة اصدار األة رأسمال المجموعة، إدارألغراض 

 األم.  الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة
 

ة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات إدارتقوم المجموعة ب

 مدفوعات توزيعات األرباحتعديله، يجوز ان تقوم المجموعة بتعديل أو  المتعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال 

اصدار  أو  المساهمين والعائد على رأس المال للمساهمين واستخدام احتياطيات رأس المال الطفاء الخسائر المتراكمةإلى 

 جديدة.  أسهم
 

رأس المال زائداً  إجماليتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل االقتراض الذي يمثل صافي الدين مقسوماً على 

ة دائني التمويل اإلسالمي وااللتزامات بموجب عقود التأجير التمويلي والدائنين والمصروفات  صافي الدين. تُدرج المجموع

 إجماليلدى البنوك والنقد كما تم تسجيلها في بيان المركز المالي المجمع. يمثل    رصدةالمستحقة ضمن صافي الدين، ناقصاً األ

   رأس المال حقوق الملكية الخاصة بالشركة األم.
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 )تتمة(ة رأس المال إدار 24

 

 2020 
 دينار كويتي

 2019 
 دينار كويتي

   

  48,461,674 48,159,407 دائنو تمويل إسالمي 

  14,813,666 14,712,257 التزامات بموجب عقود تأجير تمويلي

 21,166,360 21,450,745 دائنون ومصروفات مستحقة

 (5,880,812) (3,300,397) ناقصاً: رصيد لدى البنك ونقد

 ─────── ─────── 

 78,560,888 81,022,012 صافي الدين

   

 47,350,989 20,306,982 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 ─────── ─────── 

 125,911,877 101,328,994 رأس المال والدين  

 ════════ ════════ 

 %62 %80 معدل االقراض
 

منها التحقق من الوفاء بالتعهدات المالية المتعلقة  أهدافعدة إلى  ة رأسمال المجموعةإدارتهدف تحقيق هذا الغرض العام، ل

بالقروض والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. إن عدم القدرة على الوفاء بالتعهدات المالية سوف يتيح للبنك المطالبة 

 .  الحالية السنة سلف خالل أو  م تقع أي مخالفات للتعهدات المالية الي قروضلبسداد القروض والسلف فورا. 
 

 2020ديسمبر  31ة رأس المال خالل السنوات المنتهية في إدارعمليات أو  سياساتأو  أهدافأي تغيير على  إجراءلم يتم 

 . 2019و
 

 توزيعات أرباح مقترحة   25
 

المساهمين للسنة المنتهية في إلى    بعدم توزيع أرباح نقدية  2021أبريل    27ة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  دارأوصى مجلس اإل

 . وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم.  2020ديسمبر  31
 

عدم توزيع أرباح نقدية للسنة  2020مايو  16المنعقد بتاريخ  قرر مساهمو الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية

 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

   19-تأثير تفشي كوفيد 26
  

. في ذلك الوقت، تم تحديد مجموعة من حاالت 2019ألول مرة بالقرب من نهاية سنة    19-تم اإلعالن عن تفشي فيروس كوفيد

  31العدوى التي تظهر عليها أعراض "التهاب رئوي مجهول السبب" في ووهان وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية. في 

، أعلنت لجنة الطوارئ  2020يناير  30أن هذا الفيروس الجديد. في ، نبهت الصين منظمة الصحة العالمية بش2019ديسمبر 

للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بأن تفشي المرض يشكل "حالة طارئة ذات أهمية عالمية للصحة  

الصحة العالمية أن   ، أعلنت منظمة2020مارس  11العامة"، ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم. في 

 يعتبر جائحة. 19-تفشي كوفيد
 

تأثير كبير على االقتصاد العالمي. حيث فرضت الحكومات في جميع أنحاء  19-ات إبطاء انتشار فيروس كوفيدجراءكان إل

ات وتعطل في سالسل يرادات حجر صحي صارمة، كما واجهت الشركات خسائر في اإلإجراءالعالم حظًرا على السفر و

حدوث  إلى    أيًضا  19-ريد. وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاف الكامل لألعمال، كان التخفيف تدريجيًا. أدت جائحة كوفيدالتو

 تقلبات كبيرة في أسواق المال ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة عن اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة المالية للقطاع الخاص. 
 

كان عليها الكشف عن التدابير التي اتخذتها، بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية  يجب على الشركات مراعاة ما إذا  

ية والتشغيلية، مثل العمل داروهيئات الصحة الوطنية، للحفاظ على صحة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها اإل

مال الذين يتنقلون والتنظيف شديد الدقة ألماكن العمل  من المنزل وتقليل نوبات العمل في مناطق التشغيل للحد من عدد الع

 . وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختبار حاالت العدوى المشتبه فيها وقياس درجة حرارة الجسم
 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة. في حين أن مجاالت اتخاذ   19-كوفيدنتيجة لذلك، أخذت المجموعة في اعتبارها تأثير 

 تطبيق المزيد من األحكام داخل تلك المجاالت. إلى  أدى 19-كوفيداألحكام المحددة قد ال تتغير، فإن تأثير 
 

  إجراء ائحة، قد يلزم والخبرة الحديثة المحدودة بالتأثيرات االقتصادية والمالية لهذه الجالمتفاقمة  19-كوفيدنظًرا لطبيعة 

 تغييرات على التقديرات عند قياس موجودات ومطلوبات المجموعة في المستقبل.
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 )تتمة( 19-تأثير تفشي كوفيد 26
 

 أخرىمدينة  أرصدةمدينون تجاريون و
تتعلق هذه مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. كانت المجموعة توجب على 

، حيث أن التصنيف بشكل أساسي بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة

المراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس إلى  المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج

باتباع إرشادات أو  مختلفة من العمالء )أي من خالل شروط تمديد فترات سداد المدينين التجاريين على أنواع 19-كوفيد

ستستمر المجموعة في تقييم تأثير الجائحة (.  خرىالمدفوعات األأو    محددة صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجارات

أي تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات   إجراءيجب  مع توفر بيانات أكثر تأكيداً وبالتالي تحديد ما إذا كان  

 المالية المجمعة الالحقة. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد  

المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل المعلومات 

 المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

   ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة كما
 

المجموعة بأن بعض المواقع الجغرافية والقطاعات التي تقع بها هذه الموجودات قد تأثرت سلبا، ومع استمرار عدم  قرت

هذه  استقرار الوضع، ستراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم 

  .الموجودات غير المالية عند حدوثها
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
انخفاض في أدلة المعامالت وعوائد السوق، وبالتالي، تزايد مخاطر إلى    19-كوفيد أدت التقلبات في السوق الناتجة عن جائحة

 .توصل إليها المقيموناختالف السعر المحقق في معاملة فعلية عن نتيجة القيمة التي 
 

قد يكون للتوقعات االقتصادية غير المؤكدة بدرجة كبيرة لهذه الفترة تأثير سلبي مادي على عمليات المستأجرين واستمرارية 

أعمالهم وقدرتهم على الوفاء بالتزامات التأجير الخاصة بهم. يتم مراعاة عامل عدم التيقن هذا عند تقييم العقار االستثماري، 

يداً عند تقدير مدفوعات اإليجار من المستأجرين الحاليين وفترات الشغور ومعدالت اإلشغال ومعدالت نمو التأجير وتحد

المتوقعة في السوق ومعدل الخصم، حيث تمثل جميعها مدخالت جوهرية عند تحديد القيمة العادلة. نتيجة لزيادة عوامل عدم  

 .2021في سنة  التيقن، قد يتم تعديل االفتراضات بشكل جوهري
 

 مساعدة حكومية
، اتخذت حكومة دولة الكويت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة 19-في محاولة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد

ستة أشهر إلى  الجائحة. وتشمل هذه التدابير المساعدة الحكومية المقدمة للقوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص لمدة تصل 

 .2020تسري اعتباًرا من أبريل 
 

دينار كويتي. يتم المحاسبة عن الدعم المالي وفقًا   22,934مبلغ قدره  إجماليخالل السنة الحالية، حصلت المجموعة على 

الخسائر  أو  "محاسبة المنح الحكومية وإفصاحات المساعدة الحكومية"، وتسجيله في األرباح 20لمعيار المحاسبة الدولي 

"تكاليف موظفين" على أساس متماثل على مدار الفترات التي تسجل فيها المجموعة مصروفات تكاليف  كخصم ضمن

ديسمبر  31المدينين المتعلقة بهذه المنحة كما في  أو أرصدة ات المؤجلة يراد ال يوجد رصيد قائم لإل .الموظفين ذات الصلة

2020. 
 

 تقييم مبدأ االستمرارية 
 تيقن جوهرية بشأن كيفية تأثير تفشي الفيروس على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية واستنادًاال تزال هناك عوامل عدم  

ة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ دارسهولة القيود المفروضة بسبب حظر السفر. لذلك، قامت اإلإلى  

البيانات المالية المجمعة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية   شهًرا من تاريخ التصريح بهذه 12في االعتبار فترة تبلغ 

التأثير إلى    وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر وعوامل عدم التيقن المستقبلية. تستند االفتراضات الواردة ضمن النموذج

جانب طرق المواجهة إلى  واالنتعاش االقتصادي المتوقع، 19-المحتمل المقدر للقيود واللوائح الخاصة بفيروس كوفيد

تأثير شديد على األداء المالي وأنشطتها التشغيل لدى  19-كوفيدة على مدار الفترة. نتج عن جائحة دارالمقترحة من اإل

حول البيانات  2 إيضاحالمبينة في  خرىجانب األمور األإلى  الظروف،أو  . تشير هذه األحداث2020للمجموعة خالل سنة 

وجود عدم تأكد مادي قد يثير شًكا جوهريًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ  إلى  المالية المجمعة،

 .االستمرارية
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