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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أجيــال  شــركة  مســاهمي   / الســادة  حضــرات 
الكــرام الترفيهيــة  العقاريــة 

يســعدني ويشــرفني بإســمي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، أن أتقــدم إليكــم بالتقريــر الســنوي الخامــس 
والعشــرون لشــركة “أجيــال العقاريــة الترفيهيــة” لنســتعرض 
معــًا أعمــال الشــركة ونشــاطاتها والنتائــج الماليــة عــن الســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 .

السادة مساهمينا الكرام:

الظــروف  مــن  الناتجــة  والصعوبــات  التحديــات  اســتمرت 
ــم أجمــع بســبب انتشــار  ــة الكويــت والعال التــي تمــر بهــا دول
فايــروس كورونــا المســتجد والــذي أثــر علــى االعمــال التجارية 
فــي الكويــت وتســبب فــي أزمــة صحيــة واقتصاديــة كبيــرة 
،فقــد اســتمرت الشــركة فــي تطبيــق سياســتها التحوطيــة 
التــي مكنــت الشــركة مــن تخفيــف األثــر الســلبي للجائحــة 
ــة  ــن مواجه ــا م ــة مكنته ــدات تحوطي ــاء مص ــي بن ــرت ف وأثم
األزمــة وتخطــي الصعوبــات والتحديــات االقتصاديــة، فقــد 
تــم التركيــز علــى اســتكمال أعمــال التشــييد والبنــاء فــي 
مشــروع االندلــس الواقــع فــي منطقــة حولي، وهو مشــروع 
متعــدد االســتخدامات علــى مســاحة أرض 10,300 متــر مربــع 
يحتــوي  حيــث   ، مربــع  متــر   58,600 تقــارب  بنــاء  وبمســاحة 
علــى مكاتــب وعيــادات طبيــة ومحــالت تجاريــة وســينما. فقــد 
بلغــت نســبة انجــاز المشــروع %90 ومــن المتوقــع افتتاحــه 

خــالل عــام 2022 .

مــن جانــب آخــر، فقــد ارتفعــت العوائــد اإليجاريــة مــن مجمــع 
الرائــدة  المجمعــات  مــن  يعتبــر  الــذي  الترفيهــي  أجيــال 
ــاح الشــركة  والمميــزة فــي منطقــة الفحيحيــل. كمــا زادت ارب
مــن الشــركات الزميلــة المتمثلــة فــي شــركة الحمــراء العقارية 
وشــركة المــدار الذهبيــة – المملكــة العربيــة الســعودية ممــا 

كان لــه األثــر االيجابــي علــى الشــركة.

التقرير المالي:

إن الميزانيــة العموميــة لشــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة 
المنتهيــة  الماليــة  للســنة  المالــي  الوضــع  بوضــوح  تشــرح 
أربــاح  الشــركة  حققــت  حيــث  للشــركة،   31/12/2021 فــي 

الشيخ / علي عبدالّله الخليفة الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

صافيــة بلغــت 4,167,300 دينــار كويتــي بواقــع 21.54 فلــس 
دينــار   1,375,919 البالــغ   2020 عــام  بربــح  مقارنــة  للســهم 
كويتــي بواقــع 7.11 فلــس للســهم بارتفــاع قــدره 202.9%. 
كذلــك ارتفعــت إجمالــي اإليرادات التشــغيلية بنســبة 98.4% 
مــن 2,549,551 دينــار كويتــي عــام 2020 الــى 5,058,881 

دينــار كويتــي عــام 2021. 

ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن 779,984 دينــار 
كويتــي عــام 2020 إلــى 1,040,646 دينــار كويتــي عــام 2021 
التمويــل  مصاريــف  انخفضــت  كمــا   ،33.4% قدرهــا  بنســبة 
بنســبة %7.8 مــن 466,642 دينــار كويتــي عــام 2020 الــى 

430,460 دينــار كويتــي فــي عــام 2021.
ارتفــاع قيمــة  الميزانيــة العموميــة المجمعــة  وقــد أظهــرت 
كويتــي  150,765,402دينــار  مــن    8% بنســبة  الموجــودات 
عــام 2020 الــى 162,806,901 دينــار كويتــي عــام 2021، كمــا 
ارتفعت إجمالي المطلوبات بنسبة %31.9 من 24,848,493 
دينــار كويتــي عــام 2020 إلــى  32,781,679دينــار كويتــي 
المســاهمين  حقــوق  قيمــة  ارتفعــت  وكذلــك   .2021 عــام 
بنســبة %3.3 مــن 125,916,909 دينــار كويتــي عــام 2020 

الــى  130,025,222دينــار كويتــي عــام 2021. 
و قــد اوصــى مجلــس االدارة بتوزيــع اســهم نقديــة بنســبة 
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  للمســاهمين   5%

.2021 ديســمبر 

ــر إلــى  ــه الشــكر والتقدي ــم الفرصــة لتوجي ــام اغتن وفــي الخت
الوبــاء  العامليــن فــي الصفــوف األماميــة لمواجهــة  جميــع 
االدارة  مجلــس  أعضــاء  والســادة  المســاهمين  والســادة 
أشــكر  كذلــك  العريقــة،  الشــركة  لهــذة  الداعميــن  وكافــة 
جميــع العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم الملموســة 
خــالل هــذه الفتــرة، وال يســعنا إال أن نتطلــع بأمــل واعــد نحــو 
المســتقبل الــذي ســوف يكــون مليئــًا باإلنجــازات مــن خــالل 
بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء فــي ســبيل تحقيــق النجــاح 

المســتمر للشــركة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
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لمحة سريعة عن المشروع

األندلــس هــو أحــدث مشــروع متعــدد االســتخدامات فــي الكويــت وهــو مركــز مجتمعــي نابــض بالحيــاة. هــو وجهــة تناســب 
أســلوب حيــاة الكثيريــن مــن األفــراد، العائــالت وأصحــاب األعمــال علــى حــٍد ســواء.

كمــا يعتبــر األندلــس مزيــج فريــد مــن نوعــه، غنــي ومرضــي يجمــع بيــن تجــارب التســّوق والترفيــه والفعاليــات المجتمعيــة التــي 
ــع ومكاتــب الخدمــات، فضــاًل عــن  ــه يتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن مراكــز البي يمكنــك االســتمتاع بهــا. هــذا باإلضافــة إلــى أن

وجــود الكثيــر مــن المســاحات المخصصــة لتأجيــر البوثــات واألكشــاك لوقــت محــدد.

وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة المجــاورة للمشــروع تشــتهر بأنهــا مزدحمــة، إال أن األندلــس يعــدك بمنتهــى الراحــة والســهولة 
منــذ بدايــة زيارتــك. بــدءًا مــن توفيــر مدخــل خــاص يســهل الدخــول والخــروج منــه مباشــرة مــن الطريــق الســريع، وصــواًل إلــى 

توفيــر مســاحة كبيــرة لوقــوف الســيارات )تســتوعب أكثــر مــن 1,200 ســيارة(.

مشـــروع األندلــــس
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حقائق سريعة

مّلك المشروع

الموقع

عدد الطوابق

إجمالي مساحة األرض

إجمالي مساحة البناء:

تاريخ بدء أعمال المشروع

التاريخ المتوقع الفتتاح المشروع

المرافق

نسبة اإلنجاز الحالية

شركة أجيال العقارية الترفيهية

بالقرب من طريق الفحيحيل السريع

18

10,350 مترًا مربعًا

59,000 مترًا مربعًا

23 يوليو 2019

بداية العام 2022

المحالت التجارية	 

المطاعم والمقاهي	 

مساحات إلقامة الفعاليات	 

التسلية والترفيه	 

الجمال والصحة	 

العيادات	 

المكاتب	 

٪90
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المرافق واألدوار

الطابق األرضي
التســلية  والمقاهــي،  المطاعــم  التجاريــة،  المحــالت 

الفعاليــات إلقامــة  مســاحات  والترفيــه، 
عدد الوحدات: 27

الميزانين
التســلية  والمقاهــي،  المطاعــم  التجاريــة،  المحــالت 

الفعاليــات إلقامــة  مســاحات  والترفيــه، 
عدد الوحدات: 30

الطابق األول
األندية الرياضية ومراكز السبا

العيادات
6 طوابق

المكاتب
9 طوابق

السرداب
السينما، 11 شاشة عرض

المرافق األخرى

موقف سيارات متصل بالمبنى الرئيسي عبر جسر مشاة 
 ويتسع لغاية 1,200 سيارة

مصاعد منفصلة منها ما هو مخصص للعيادات، المكاتب، 
األندية الرياضية، السينما ومنطقة المحالت التجارية

موقع المشروع

ــو  ــل ه ــوائي، ب ــكل عش ــس بش ــم األندل ــار اس ــم اختي ــم يت ل
اســم يشــيد بأحــد أماكــن الترفيــه األولــى فــي الكويــت: 
اليــوم  موقعهــا  أصبــح  التــي   - األندلــس  ســينما  وهــي 

األندلــس. لمشــروع  موطنــًا 

يقــع األندلــس فــي قلــب الكويــت النابــض بالحيــاة، ويتميــز 
مــن مخــرج طريــق  بالقــرب  إليــه  الوصــول  بموقــع يســهل 

الفحيحيــل الســريع ومقابــل شــارع بيــروت مباشــرة.
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تعهـــد مجلـــس اإلدارة
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تقريـــر حـــوكمـــة الشـــركـــات 2021

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:

نبذة عن الخبرة العملية ألعضاء مجلس اإلدارة

االسم

الشيخ/ علي عبدالّله الخليفة الصباح

الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 

السيدة/ تهاني مصلط العجمي 

السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري
 

السيد/ عبدالوهاب نبيل العريفان

تصنيف العضو
)تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل(،

أمين سر

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو تنفيذي

عضو مستقل

عضو مستقل

أمين سر

المؤهل العلمي 

بكالريوس

بكالريوس

بكالريوس

ماجستير

بكالريوس

بكالريوس

تاريخ اإلنتخاب / 
تعيين أمين السر

25 يونيو 2020

25 يونيو 2020

25 يونيو 2020

25 يونيو 2020

25 يونيو 2020

28 يونيو 2020

الشيخ/ علي عبدالّله الخليفة الصباح:
ــد  ــد تقل ــوك والعقــار. فق ــي قطــاع البن ــًا ف ــن 40 عام ــر م ــاح ألكث ــة الصب ــه الخليف ــي عبدالل ــة للشــيخ عل ــد المســيرة المهني تمت
ــة  ــات مجالــس اإلدارات، منهــا رئيــس مجلــس ادارة شــركة التجــارة واالســتثمار العقــاري وعضوي ــد مــن المناصــب وعضوي العدي

مجلس ادارة بنك الخليج وعضوية مجلس إدارة البنك العقاري الكويتي )بنك الكويت الدولي – حاليًا(. 

الشيخ/ حمد مبارك الجابر الصباح: 
لــدى الشــيخ حمــد مبــارك الصبــاح خبــرة عمليــة فــي قطــاع االســتثمار والعقــار تفــوق 13 عامــًا. وهــو يشــغل منصــب عضــو مجلــس 
إدارة شــركة مجــاص للتجــارة العامــة و شــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة. ويحمــل الشــيخ حمــد مبــارك الصبــاح درجــة البكالوريــوس 

مــن جامعــة بوســطن كليــة العلــوم اإلداريــة. 

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش:
يتمتــع الســيد عبدالعزيــز فيصــل الختــرش بخبــرة عمليــة فــي قطــاع البنــوك والعقــار تمتــد علــى أكثــر مــن 20 عامــًا. وهــو يشــغل 
منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة ومنصــب الرئيــس التنفيــذي، وقــد شــغل منصــب نائــب الرئيــس 
التنفيــذي فــي شــركة التجــارة واالســتثمار العقــاري ســابقًا. ويحمــل الســيد عبدالعزيــز فيصــل الختــرش درجــة البكالوريــوس فــي 

إدارة نظــم المعلومــات مــن جامعــة نــورث ايســترن االمريكيــة. 

السيدة/ تهاني العجمي:  
لــدى الســيدة تهانــي العجمــي خبــرة فــي مجــاالت عــدة فــي قطــاع االســتثمار والبحــوث والعقــار تفــوق 24 عامــًا. وهــي تشــغل 
حاليــًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة التجــارة واالســتثمار العقــاري وعضــو مســتقل فــي شــركة أجيــال العقاريــة 
الترفيهيــة، كمــا شــغلت منصــب مديــر إدارة ثــم مديــر عــام فــي شــركة اســتراتيجا لالســتثمار، تحمــل الســيدة تهانــي العجمــي 

شــهادة ماجســتير فــي اإلدارة االســتراتيجية. 
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السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري: 
لــدى الســيد محمــد عبدالــرزاق الكنــدري خبــرة عمليــة تمتــد علــى 20 عامــًا فــي قطاعــات مختلفــة فــي االســتثمار والعقــار 
والمصــارف الماليــة. هــو يشــغل حاليــًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمار المباشــر فــي مجموعــة االوراق، كمــا يشــغل 
عضويــة مجلــس إدارة كاًل مــن البنــك التجــاري الكويتــي وشــركة تكنولوجيــا النتــاج الغــازات الصناعيــة وشــركة االولــى لالســتثمار 

وفينشــر كابيتــال بنــك )البحريــن(. يحمــل الســيد محمــد عبدالــرزاق الكنــدري شــهادة بكالريــوس إدارة أعمــال وماليــة. 

نبذة عن اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك من خلل البيان التالي: 

اجتماعات مجلس اإلدارة خلل عام 2021

اسم العضو

الشيخ/ علي  عبدالّله 
خليفة الصباح

 )رئيس مجلس إدارة(

الشيخ/ حمد مبارك 
جابر الصباح  

)نائب رئيس مجلس 
اإلدارة(

السيد/ عبدالعزيز 
فيصل الخترش

)عضو ورئيس 
تنفيذي(

السيدة/ تهاني 
مصلط العجمي 
)عضو مستقل(

السيد/ محمد 
عبدالرزاق الكندري 

)عضو مستقل(

اجتماع
)1(

بتاريخ
10/2/21

اجتماع     
)3(

بتاريخ 
26/4/21

اجتماع      
)5(

بتاريخ 
25/10/21

اجتماع   
)2(

بتاريخ 
24/3/21

اجتماع      
)4(

بتاريخ 
28/7/21

اجتماع      
)6(

بتاريخ 
20/12/21

عدد 
االجتماعات

6

6

6

6

6
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات

مجلس إدارة الشركة:  

يقــوم أميــن الســر فــي شــركة أجيــال بــاألدوار الرئيســية التــي تســاعد فــي تحســين فاعليــة وكفــاءة إدارة اجتماعــات المجلــس، 
والتأكــد مــن تفعيــل القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا ومتابعتهــا علــى النحــو المنــاط بــه. ولتحقيــق هــذا يتــم اعــداد المحاضــر مــن 
خــالل تســجيل وتنســيق وحفــظ كل مــن محاضــر االجتماعــات وجــداول األعمــال والتقاريــر التــي يتــم تقديمهــا إلــى المجلــس 
فــي مــكان آمــن وتتضمــن كافــة المحاضــر )قائمــة الحاضريــن والغائبيــن، وقائمــة البنــود التــي تــم مناقشــتها، والتقاريــر المقدمــة، 
وأي اقتراحــات مقدمــة(. كمــا يتــم االحتفــاظ بســجل الجتماعــات المجلــس كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل قواعــد الحوكمــة. والتأكــد 
ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ويمكــن الوصــول  ــق أخــرى تكــون متاحــة لجمي مــن أن هــذا الســجل والمحاضــر أو أي معلومــات أو وثائ

إليهــا فــي أي وقــت.

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط االستقللية

مرفق نسخة من اإلقرار مع التقرير.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبــذة عــن كيفيــة قيــام الشــركة بتحديــد سياســة مهــام، ومســؤوليات، وواجبــات كل مــن أعضــاء 

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الســلطات والصلحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة 

التنفيذيــة: 

يتــم انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين ويكــون مجلــس اإلدارة مســئواًل أمــام المســاهمين. ويقــوم مجلــس 
اإلدارة بشــكل أساســي بمســئولية وضــع التوجهــات اإلســتراتيجية للشــركة واإلشــراف علــى إدارة الشــركة. كمــا أن مجلــس 
اإلدارة هــو الجهــة العليــا المختصــة باتخــاذ القــرار فــي الشــركة فيمــا عــدا مــا يتعلــق باألمــور التــي يتــم البــت فيهــا مــن قبــل 
المســاهمين وذلــك وفقــا للنظــام األساســي للشــركة. وعليــه قــام المجلــس بوضــع ميثــاق مجلــس اإلدارة والــذي يحــدد فيــه 
المهــام والمســؤوليات والواجبــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للشــركة 

واعتمــاد السياســات واالجــراءات للجــان مجلــس اإلدارة وإدارات الشــركة ممــا يوضــح دور كل طــرف فــي الشــركة.

السلطات والصلحيات المفوضة لإدارة التنفيذية:

تنفيذ االستراتيجيات المرسومة من قبل مجلس اإلدارة. . 1
 وضع الخطط التنفيذية ألهداف اإلدارات المختلفة وربط هذة الخطط ما بين اإلدارات بعضها البعض. 2

وفق الخطة العامة. 
الرقابة على كافة األقسام والعاملين في الشركة. . 3
تنظيم العالقات بين مختلف األقسام في الشركة. . 4
إيجاد الحلول للمشكالت اإلدارية الداخلية والخارجية. . 5
مراجعة اللوائح الداخلية المعمول بها في الشركة، وتعديلها وتعميمها على جميع العاملين في الشركة.. 6
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إنجازات مجلس اإلدارة خلل العام:
استكمال العمل في تطوير مشروع األندلس حسب الخطط الموضوعة. . 1
وضع خطط تحوط لتقليل األثر المالي من انتشار جائحة فايروس كورونا. . 2
متابعة خطط التحوط مع اإلدارة التنفيذية بشكل دوري. . 3
 المحافظة على عمالء الشركة والمستثمرين من خالل التجاوب السريع مع تصورات االدارة التنفيذية.. 4

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقللية: 

يمارس مجلس اإلدارة مسئولياته من خلل ثلث لجان مبينة كالتالي:

اسم اللجنة 

تاريخ تشكيل 
اللجنة 

ومدتها 

عدد 
االجتماعات 

أعضاء اللجنة 
مع تحديد 

رئيسها

مهام 
وإنجازات 

اللجنة خلل 
العام

لجنة التدقيق

28 يونيو 2020

مدتها 3 سنوات

7

الشيخ/ حمد مبارك الصباح – رئيس 	 

اللجنة

السيدة/ تهاني مصلط العجمي 	 

– عضو

السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري 	 

 – عضو

مراجعة البيانات المالية بصورة 	 

دورية ودراسة مالحظات مراقبي 

الحسابات الخارجيين على القوائم 

المالية للشركة.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 	 

مراقبي الحسابات الخارجيين 

ومتابعة أدائهم.

اإلشراف على التدقيق الداخلي 	 

في الشركة والتوصية بتعيين وعزل 

المدقق الداخلي.

التأكد من التزام الشركة بقوانين 	 

وتعليمات الجهات الرقابية.

لجنة المخاطر 

28 يونيو 2020

مدتها 3 سنوات

4

 السيدة/ تهاني مصلط العجمي	 

– رئيس اللجنة

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 	 

– عضو

السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري 	 

 - عضو 

تقييم آليات قياس ومتابعة أنواع 	 

المخاطر المقبول لدى الشركة

إعداد التقارير الدورية حول طبيعة 	 

المخاطر التي تتعرض لها الشركة 

وتقديم هذة التقارير الى مجلس 

اإلدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

28 يونيو 2020

مدتها 3 سنوات

1

 الشيخ/ حمد مبارك الصباح 	 

– رئيس اللجنة

السيد/ عبدالعزيز فيصل الخترش 	 

- عضو 

السيدة/ تهاني مصلط العجمي 	 

- عضو

اعتماد مكافأة مجلس االدارة 	 

واالدارة التنفيذية. 

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.  	 

مراجعة عدم إنتــفاء صفة 	 

االستقاللية عن أعضاء مجلس 

اإلدارة المستقلين. 

مناقشة تقرير المكافآت.	 
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موجــز عــن كيفيــة تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء المجلــس الحصــول علــى المعلومــات 

المناســب: الوقــت  والبيانــات بشــكل دقيــق وفــي 
تتيــح الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة لممارســة دورهــم الرقابــي علــى اإلدارة التنفيذيــة. 
ويمكــن ترتيــب أي اجتماعــات يرغــب بهــا عضــو مجلــس اإلدارة مــع اإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل أميــن ســر المجلــس. ويتم تشــجيع 
أعضــاء المجلــس وخاصــة األعضــاء المســتقلين علــى زيــارة الشــركة مــع أو بــدون وجــود اإلدارة العليــا. وعــالوة علــى ذلــك، إذا كان 
لــدى أعضــاء المجلــس أي استفســارات عــن أي معلومــات أو وثائــق فلهــم مطلــق الحريــة بالتنســيق مــع أميــن ســر المجلــس أواًل، 

ومــن خاللــه، يتــم التنســيق بيــن عضــو مجلــس اإلدارة ومديــر اإلدارة المعنيــة.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: 
تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لتعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال. وتم االخذ بعين 

االعتبار الشروط التالية بإختيار أعضاء اللجنة:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء.. 1
يرأس اللجنة عضو غير تنفيذي من أعضاء المجلس.. 2
 يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أن يكون عضوًا في اللجنة.. 3

الغرض من هذه اللجنة هو الحفاظ على الموظفين المتميزين وتعزيز والئهم للشركة وجذب الموظفين من ذوي الخبرات 
الفنية العالية لتعزيز القدرة التنافسية للشركة عن طريق القيام بالمسؤوليات التالية:

وضع سياسات المكافآت بشكل واضح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 1
ضمان اتساق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مع المصالح طويلة األجل للمساهمين ضمن إطار مالئم . 2

من الرقابة.
إعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . 3

والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها ومسماها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل 
الشركة أو الشركات التابعة.

 التوصية بتعيينات المناصب القيادية.. 4

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 

1. ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية والمدراء

سياسة المكافآت هي خطة لسداد التعويضات والمكافآت وفقًا لمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال 
الكويتية. وهي تحدد معدل األجر المناسب لكل مجموعة من المسؤوليات والمهام وهي تحكم كيفية زيادة األجور حسب 

تكليف الموظفين بمزيد من المسؤوليات والمهام أو الترقي إلي مناصب أعلي.

طورت الشركة سياسة المكافآت بطريقة تضمن تنافسية حزمة المكافآت المقدمة ألعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين 
وتضمن قدرة الشركة على اجتذاب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين ذوي الخبرة. كذلك تم تطوير هيكلة المكافآت 

لتتماشى بشكل مناسب مع مصالح اإلدارة والمساهمين وتعزيز إيجاد قيمة مضافة بالشركة. تلتزم الشركة أن تفصح عن 
سياسة المكافآت والمكافآت المدفوعة وفقًا إلرشادات هيئة أسواق المال.
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تتكون سياسة المكافآت في الشركة من القواعد التالية:
تطابق مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة / الموظفين.. 1
تتوافق مع إستراتيجية وأهداف الشركة على المدى القصير و الطويل.. 2
تناسب حجم وطبيعة ودرجة المخاطر للوظيفة فضال عن خبرة ومؤهالت عضو مجلس اإلدارة / موظف الشركة.. 3
تحقق التوازن بين هيكل الرواتب الذي يعد بمثابة حافز لجذب األفراد المؤهلين مع عدم المبالغة فيه.. 4
يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات.. 5

مكافآت اإلدارة التنفيذية والمدراء 
ــة والمــدراء بطريقــة تحفزهــم لتحقيــق أهــداف النمــو علــى المــدى الطويــل عــن  تــم إعــداد سياســة مكافــآت اإلدارة التنفيذي
طريــق ربــط الحوافــز بــاألداء. كمــا تمنــع السياســة الموظفيــن مــن الدخــول فــي أي معامــالت وترتيبــات تضــر بمصالــح الشــركة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
تضمــن هــذه السياســة أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن الســقوف التــي تضعهــا الجهــات الرقابية. ويجــوز لرئيس 
مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة واألعضــاء اآلخريــن فــي المجلــس تقاضــي مكافــآت إضافيــة عنــد القيــام بمهــام 
إضافيــة. ويكافــأ أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن عــن طريــق دفــع أتعــاب نقديــة وال يقــدم لهــم أي اســتحقاقات تقاعديــة 

كمــا ال يتمتعــون بــأي برامــج للمدفوعــات باألســهم إال إذا كانــت معتمــدة مــن المســاهمين. 

إجراءات التوصية بالمكافآت 
ترفــع لجنــة المكافــآت توصيتهــا بمكافــآت األعضــاء / الموظفيــن إلــى مجلــس اإلدارة بعــد تقديــر أربــاح الســنة وفقــًا لتعليمــات 
ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  ــاء مجل ــآت أعض ــواق المــال. ويقــوم بعــد ذلــك مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى مكاف ــة أس هيئ

والمــدراء مــع إجــراء أو دون إجــراء تعديــالت عليهــا. 

2. بيان مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على النحو التالي

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

                                                  
إجمالي     المكافآت والمزايا من خلل الشركة األم

عدد
األعضاء

المكافآت والمزايا المتغيرة
)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة
)دينار كويتي(

مكافأة لجان مكافأة سنوية تأمين صحي

_ 75,000 _ 5

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت

     المكافآت والمزايا من خلل الشركة األم

إجمالي عدد 
المناصب 
التنفيذية

 المكافآت والمزايا
المتغيرة

)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة
)دينار كويتي(

مكافأة سنوية بدل التأمينات 
االجتماعية

بدل إجازات 
ونهاية الخدمة

تذاكر سنوية تأمين الصحي 
والحياة

الرواتب الشهرية 
)اإلجمالية خالل العام(

109,000 11,385 38,337 5,000 7,575 238,200 5



التقرير السنوي 2021

17

3. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
ال يوجد. 

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهــدات الكتابيــة مــن قبــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بســلمة ونزاهــة التقاريــر 

الماليــة المعــدة: 
ــة، وأنهــا  ــة للشــركة يتــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادل ــات المالي ــأن البيان ــًا ب ــة لمجلــس اإلدارة كتابي تعهــدت اإلدارة التنفيذي
تســتعرض كافــة الجوانــب الماليــة للشــركة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية، وإنهــا تعــد وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة 
مــن قبــل هيئــة أســواق المــال. كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي المرفــوع للمســاهمين تعهــدًا كتابيــًا مــن قبــل أعضــاء المجلــس 

بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق: 
تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق وفقــًا لتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال. وتــم االخــذ بعيــن 

االعتبــار الشــروط التاليــة بإختيــار أعضــاء اللجنــة :
تشكل اللجنة من ثالث أعضاء على األقل، على أن يكون واحدًا من أعضائها عضوا مستقال.. 1
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة عضوًا في اللجنة.. 2
يتقلد أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين رئاسة اللجنة.. 3
يتعيــن أن يكــون مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــو واحــد علــى األقــل مــن ذوي المؤهــالت العلميــة و/أو الخبــرة العمليــة فــي . 4

ــة. المجــاالت المحاســبية والمالي

ــان  ــن بي ــم تضمي ــس اإلدارة، يت ــرارات مجل ــق وق ــة التدقي ــات لجن ــن توصي ــارض بي ــود تع ــال وج ــي ح ف

يفصــل ويوضــح التوصيــات والســبب أو األســباب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة عــدم التقيــد بهــا: 

لــم يكــن هنــاك أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة ليتــم تضميــن بيــان يفصــل ويوضــح التوصيــات 
والســبب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة عــدم التقيــد بهــا.

التأكيد على استقللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي: 
ــركة  ــن الش ــي ع ــابات الخارج ــب الحس ــة مراق ــتقاللية وحيادي ــن اس ــد م ــي التأك ــال ف ــواق الم ــة اس ــادئ هيئ ــركة مب ــت الش راع
ومجلــس إدارتهــا. وكأفضــل ممارســات الحوكمــة تقــوم الشــركة بتقييــم مراقــب الحســابات الخارجــي ســنويًا عــن طريــق آليــة 
معينــة تركــز علــى االداء واالحترافيــة واالســتقاللية والتأكــد مــن قيــام أعمــال مراقبــي الحســابات فــي الوقــت المناســب 

ــة التدقيــق. وتكــون تحــت إشــراف لجن
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القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة إلدارة المخاطر.
قامــت الشــركة بتعييــن مســئول لوحــدة إدارة المخاطــر علــى أن يكــون دوره متابعــة أعمــال إدارة المخاطــر فــي الشــركة. 
وعليــه تــم إعــداد تقييــم للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. ويتــم إطــالع مجلــس اإلدارة علــى االســتراتيجيات والسياســات 
والممارســات المتبعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر بمنتهــى الوضــوح والشــفافية، تحــرص الشــركة علــى أن يتمتــع القائمــون 
علــى إدارة المخاطــر باإلســتقاللية التامــة عــن طريــق تبعيتهــم المباشــرة للجنــة المخاطــر فضــاًل عــن تمتعهــم بقــدر كاٍف مــن 

الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه دون منحهــم ســلطات وصالحيــات ماليــة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر: 
تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر وفقــًا لتعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال. وتــم االخــذ بعيــن 

االعتبــار الشــروط التاليــة بإختيــار أعضــاء اللجنــة  :
يتم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من ثالث أعضاء على أن يكون احد أعضائها من األعضاء المستقلين.. 1
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوًا في اللجنة.. 2
يتقلد أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين رئاسة لجنة إدارة المخاطر. . 3

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية: 
يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تشــمل جميــع أنشــطة الشــركة كمــا ُيراعــى فــي الهيــكل التنظيمي للشــركة 
مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة الرقابــة المزدوجــة. وقــد تــم االســتعانة بمكتــب خارجــي للقيــام باعــداد تقريــر بانظمــة الضبــط 

والرقابــة الداخليــة )ICR( والــذي يتيــح للشــركة معرفــة جوانــب القصــور فــي االنظمــة وطريقــة معالجتهــا.

ــف  ــال بتكلي ــركة أجي ــت ش ــادة 6-9، قام ــة - الم ــدة الخامس ــاب 15 - القاع ــال – الكت ــواق الم ــة أس ــة لهيئ ــة التنفيذي ــًا لالئح وفق
مكتــب تدقيــق مســتقل لمراجعــة وتقييــم أداء وحــدة التدقيــق الداخلــي للثــالث الســنوات الســابقة. وعليــه تــم إجــراء مراجعــة 
وتقييــم أداء وحــدة التدقيــق الداخلــي بهــدف تقديــم تأكيــد بــأن وحــدة التدقيــق الداخلــي ُتطبــق وتلتــزم بتعليمــات ومتطلبــات 
هيئــة أســواق المــال ومعاييــر التدقيــق الداخلــي وميثــاق أخالقيــات العمــل. تهدف شــركة أجيال بأن أنشــطة التدقيــق الداخلي 

لديهــا تحقــق قيمــة مضافــة للشــركة بشــكل مســتمر. 

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي. 
قامــت لجنــة التدقيــق بتقييــم الحاجــة واألهميــة ونســبة التكاليــف إلــى المزايــا قبــل إتخــاذ قــرار بشــأن توفيــر وإنشــاء وظيفــة 
ــام  ــركة للقي ــل الش ــن داخ ــادر م ــع المص ــاون م ــة – بالتع ــب الخارجي ــتعانة بالمكات ــركة أو االس ــل الش ــن داخ ــي م ــق الداخل التدقي
بمهامهــا. فقــررت اللجنــة اإلســتعانة بمكتــب خارجــي ليقــوم بأعمــال التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة بالتعــاون مــع مســئول 
التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة الــذي يقــوم بالتنســيق مــا بيــن الشــركة والمكتــب الخارجــي. تقــوم لجنــة التدقيــق باإلشــراف 

علــى اإلدارة الفعالــة لوظيفــة التدقيــق مــن خــالل التأكــد مــن ان خطــة التدقيــق الداخلــي تغطــي جميــع مجــاالت الشــركة. 
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القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخلقية 

والقيــم  المهنــي  الســلوك  ومحــددات  معاييــر  علــى  يشــتمل  الــذي  العمــل  ميثــاق  عــن  موجــز 

األخلقيــة: 
ُوضعــت المبــادئ األساســية فــي ميثــاق الســلوك المهنــي والقيــم األخالقيــة لتوجيــه التعامــل مــن قبــل الشــركة مــع كل 
العمــالء والموظفيــن والمجتمــع الــذي تعمــل فيــه. ويلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بدعــم تطبيــق هــذه السياســات 
بشــكل صــارم. وتقــوم بدعــم الموظفيــن الذيــن يّتبعــون هــذة المعاييــر حتــى فــي ظــل مخاطــر العواقــب الســلبية. كمــا يشــكل 
عــدم التقّيــد بالمعاييــر ســببًا الّتخــاذ إجــراءات تأديبيــة أو غيرهــا مــن التدابيــر المناســبة، والتــي قــد تشــمل إجــراءات إنهــاء 

ــة ســلوكيات معّينــة إلــى الســلطات المختصــة.  الخدمــة و إحال

تستمر الشركة في تطبيــــق اإلجــــراءات الكفيلــــة بالحفــــاظ علــــى ســــرية المعلومــــات وتطبيق سياســــة اإلبــــالغ التي تشجع 
ــي أو مهنــي كمــا تتطلــع  ــر قانونـ ــرف غيـ ــلوك أو أي تصـ ــأن ســوء السـ ــن أي شــكوى لديهــم بشـ ــين علــى اإلبــالغ عـ الموظفـ
الشــركة الــى تبنــي أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة علــى هــذا الميثــاق. تقــوم الشــركة فــي تطويــر العمــل علــى توفيــر 
أدوات جديــدة لتواصــل افضــل وللســماح للمبلغيــن باإلفصــاح عمــا لديهــم مــن البالغــات بســرية تامــة، يقــوم العامليــن علــى هــذا 

الميثــاق بعمليــة المراجعــة الســنوية لتحديــد الثغــرات إن ُوجــدت واّتخــاذ قــرار بشــأن اإلجــراءات التصحيحيــة إذا لــزم األمــر.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح: 
تحــرص الشــركة فــــي جميــــع مراحــــل التعامــالت أن تكــون على أســاس العــــدل والمســــاواة واالنصــاف واالمانــة لتحقيق أقصى 
درجــات الشــفافية والموضوعيــة مــن خــالل تطبيــق سياســة تعــارض المصالــح للوفــاء بمتطلبــات هيئــة أســواق المــال، باإلضافــة 
ــة التعامــــل  ــارض المصالــح المحتملــة وآليــ إلــى تبنــي حزمــة مـــن النمــاذج اإلجرائيــة المنظمــة لحــاالت اإلفصــاح عــن حــــاالت تعــ
معهــــا. ان لجنــة التدقيــق ممثلــة برئيــس لجنــة التدقيــق هــي المســئولة بصفــة عامــة عــن هــذه السياســة وهــذه المســئولية 

ــة التدقيــق  ــة ومراجعــة تنفيــذ السياســات واإلجــراءات األساســية الموضحــة بالسياســة. ومــع ذلــك يجــوز للجن تتضمــن مراقب
ــذ إلــى أحــد المســئولين بالشــركة. ــزام والتنفي ــة الخاصــة باإلشــراف علــى مــدى االلت تفويــض المســؤوليات اليومي

من بعض إجراءات تخفيف تضارب المصالح هي: 
ينبغــي أن ال يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســئولين أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي عقــود ومعامــالت . 1

ــة بحتــة أو بأســعار ســوقية  الشــركة إال بموجــب موافقــة مــن الجمعيــة العامــة أو تكــون تلــك المعاملــة علــى أســس تجاري
تنافســية.

يتعين على الشركة عدم منح أي تسهيالت ائتمانية غير مصرح بها أو تقديم أي ضمان لعضو مجلس اإلدارة.. 2
ال يجــوز للموظفيــن تقديــم أو طلــب أو قبــول أي شــيء ذو قيمــة ســواء ألنفســهم أو لآلخريــن فــي مقابــل معاملــة . 3

تفضيليــة مــن الشــركة أو العمــالء أو المورديــن أو المورديــن المحتمليــن أو غيرهــم.
يجــب علــى المتقدميــن للحصــول علــى مناقصــات أو عقــود أو توريــد ســلع أو للعمــل أو لتقديــم خدمــات للشــركة اإلعــالن . 4

عــن مصالحهــم بمــا فــي ذلــك العالقــات مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار المســئولين بالشــركة.
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القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

ومجــاالت  جوانــب  تحــدد  التــي  والشــفاف  الدقيــق  واإلفصــاح  العــرض  آليــات  تطبيــق  عــن  موجــز 

اإلفصــاح:  وخصائــص 
التزامــًا بمتطلبــات الهيئــة تقــوم الشــركة بتطبيــق سياســة اإلفصــاح والشــفافية علــى الموظفيــن وأعضــاء مجلــس إدارة 
الشــركة. وهــي تشــمل جميــع اإلفصاحــات عــن المعلومــات الماليــة والجوهريــة والتــي تتعلــق بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
بالشــركة. تتضمــن السياســة ]أ[ طــرق الكشــف عــن المعلومــات والبيانــات الماليــة وغيــر الماليــة ]ب[ تحديــد طــرق الكشــف عــن 
جميــع المعلومــات بشــفافية وفــي الوقــت المناســب و دون تمييــز ]ج[ نظــم وآليــات يتــم مــن خاللهــا تصنيــف المعلومــات مــن 

حيــث أهميتهــا الماديــة وطبيعتهــا ودوريتهــا. 

قامت الشركة خلل السنة باإلفصاح عما يلي:
إعالن البيانات المالية المرحلية. 1
قائمة األشخاص المطلعين . 2
إفصاح الشركة عن مساهميها ممن تصل ملكيتهم نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة. 3
نتائج اجتماعات مجلس اإلدارة . 4
العمليات التي تمت على أسهم الخزينة. 5
إعالن عقد الجمعية العامة العادية ونتائجها . 6
إفصاح بشأن الدعاوي القضائية. 7
إفصاح بشأن عقد إعادة هيكلة تسهيالت إئتمانية. 8

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء 
وضعــت الشــركة ســجاًل خاصــًا يتضمــن اإلفصاحــات واإلخطــارات الخاصــة بالمطلعيــن وبأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
والمــدراء، كمــا يتضمــن هــذا الســجل البيانــات المتعلقــة بالمكافــآت والرواتــب والحوافــز وغيرهــا مــن المزايــا الماليــة التــي تــم 
منحهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل الشــركة شــركاتها التابعــة. يكــون هــذا الســجل متاحــًا لإلطــالع عليــه مــن قبــل 
كافــة مســاهمي الشــركة خــالل ســاعات العمــل المعتــادة لــدى الشــركة دون رســم أو مقابــل، كمــا تلتــزم الشــركة بتحديــث 

بيانــات الســجل المذكــور وبشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذوي العالقــة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين: 
أنشــأت الشــركة وحــدة تنظــم شــئون المســتثمرين فهــي مســئولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة 
للمســتثمرين المحتمليــن لهــا، والشــخص القائــم علــى أعمالهــا هــو رئيــس الحســابات ولكــن تحــت إشــراف الرئيــس التنفيــذي. 
كمــا تــم وضــع سياســات وإجــراءات لتتمتــع وحــدة شــؤون المســتثمرين باالســتقاللية المناســبة وعلــى نحــو يتيــح لهــا توفيــر 

البيانــات والمعلومــات والتقاريــر فــي الوقــت المناســب وبشــكل دقيــق.

نبــذة عــن كيفيــة تطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات، واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر 

فــي عمليــات اإلفصــاح: 
تســعى الشــركة االعتمــاد والتوســع فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات للتواصــل مــع المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب 
المصالــح، وذلــك مــن خــالل إنشــاء قســم مخصــص علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة لحوكمــة الشــركات. بحيــث يتــم عــرض كافة 
ــم  ــة حقوقه ــى ممارس ــن عل ــن والمحتملي ــتثمرين الحاليي ــاهمين، والمس ــاعد المس ــي تس ــة الت ــات الحديث ــات والبيان المعلوم

وتقييــم أداء الشــركة.
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القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين 

موجــز عــن تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمســاهمين، وذلــك لضمــان العدالــة 

والمســاواة بيــن كافــة المســاهمين:
تحــرص الشــركة فــي تطبيــق سياســة حقــوق المســاهمين علــى التأكــد مــن إمكانيــة حصــول المســاهمين فــي الوقــت 
المناســب علــى المعلومــات المتعلقــة بالشــركة بمــا فــي ذلــك األداء المالــي للشــركة، واألهــداف والخطــط اإلســتراتيجية 
والتطــورات الماليــة وحوكمــة الشــركة وتوجهــات الشــركة فيمــا يتصــل بالمخاطــر، وذلــك بغيــة تمكيــن المســاهمين مــن 

ممارســة حقوقهــم بطريقــة فعالــة، وإلتاحــة الفرصــة للمســاهمين والمســتثمرين للتفاعــل مــع الشــركة. 

من حقوق المساهمين في النظام األساسي للشركة:
للمساهم أن يوكل عنه بتوكيل خاص أو تفويض لحضور اجتماع الجمعية العامة.. 1
يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.. 2
يتعين على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة.. 3
تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح النقدية أو أسهم المنحة. . 4
يجــب علــى مجلــس اإلدارة عنــد اعــداد جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة أن يأخــذ فــي عيــن االعتبــار الموضوعــات التــي . 5

يرغــب المســاهمون فــي إدراجهــا علــى جــدول أعمــال االجتمــاع. 

المتابعــة  متطلبــات  ضمــن  وذلــك  المقاصــة،  وكالــة  لــدى  يحفــظ  خــاص  ســجل  إنشــاء  عــن  موجــز 

بالمســاهمين: الخاصــة  للبيانــات  المســتمرة 
ــة المقاصــة تقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد  إن لــدى الشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكال
األســهم المملوكــة لــكل منهــم، ويتــم التأشــير فــي ســجل المســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات المســجلة فيــه 
ــة المقاصــة تزويــده  ــات، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكال ــة المقاصــة مــن بيان وفقــًا لمــا تتلقــاه الشــركة أو وكال

ببيانــات مــن هــذا الســجل.

الخاصــة  االجتماعــات  فــي  والتصويــت  المشــاركة  علــى  المســاهمين  تشــجيع  كيفيــة  عــن  نبــذة 

الشــركة: بجمعيــات 
إن الشــركة تؤمــن بــأن حــق مشــاركة المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة، والتصويــت علــى قراراتهــا يعــد 
حقــًا أصيــاًل لكافــة المســاهمين دون النظــر إلــى اختــالف مســتوياتهم. توضــح سياســة حقــوق المســاهمين فــي الشــركة آليــة 

المشــاركة والتصويــت فــي االجتماعــات العامــة للمســاهمين.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح: 

وكما هو موضح في سياسة أصحاب المصالح إن الشركة ملتزمة تجاه األساسيات العامة التالية ألصحاب المصالح :
ــه . 1 ــة جيــدة والعمــل لمــا في ــد مالي ــح  والســعي لتحقيــق عوائ ــح: تحقيــق قيمــة مســتدامة ألصحــاب المصال أصحــاب المصال

مصلحــة لهــم.
المورديــن ومقدمــي الخدمــات: التعامــل مــع أصحــاب المصالــح  بطريقــة مباشــرة وواضحــة وعلــى أســاس األمانــة. والســعي . 2

لبنــاء عالقــات جيــدة مــع المورديــن ومقدمــي الخدمــات والحفــاظ علــى تلــك العالقــات ويجــب علــى الشــركة التأكــد مــن 
الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات ذات الصلــة بهــم.
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لكافــة . 3 فــرص وظيفيــة متكافئــة  الكرامــة واالحتــرام وتقديــم  مراعــاة  فــي ظــل  الموظفيــن  مــع  التعامــل  الموظفيــن: 
الموظفيــن مــن خــالل ممارســات الشــركة فــي مجــال التوظيــف ويتضمــن ذلــك األمــور ذات الصلــة بالتعييــن والتعويضــات/ 
المزايــا والتطــور المهنــي والترقيــات، مــع ضــرورة إيــالء مجلــس إدارة  الشــركة أهميــة لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة فــي 

ظــل مراعــاة احتــرام حقــوق اإلنســان وحقــوق الموظفيــن. 
المجتمــع: المشــاركة فــي الرقــي بالمســتوى المعيشــي فــي أي مــكان تــزاول الشــركة فيــه أعمالهــا والحــرص علــى . 4

اســتخدام المــوارد علــى نحــو معقــول حفاظــا علــى البيئــة.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة: 
تتيــح الشــركة ألصحــاب المصالــح الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وفــي الوقــت المناســب بشــأن أعمــال الشــركة. وتتــاح الفرصــة 
لكافــة أصحــاب المصالــح لتقديــم وجهــات نظرهــم بخصــوص قــرارات األعمــال بالشــركة، وتقــوم الشــركة بتطويــر برامــج تواصــل 
مشــتركة ومتبادلــة بغيــة تحســين وتفعيــل مشــاركة أصحــاب المصالــح فــي أنشــطة الشــركة. تحــث الشــركة أصحــاب المصالــح 
علــى إطــالع مجلــس إدارة الشــركة عــن أي ممارســات غيــر مالئمــة تماشــيًا مــع سياســة االبــالغ. كمــا يجــب علــى كال مــن الشــركة 

وأصحــاب المصالــح الحــرص علــى ســرية المعلومــات كمــا ينبغــي أن يبــرم الطرفــان اتفاقيــة فــي هــذا الخصــوص. 

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

موجــز عــن تطبيــق متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر.
إن الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى تحديــد مجــاالت التحســين وتوضيــح 
األهــداف التنظيميــة للشــركة بهــدف إدارة عملياتهــا بصــورة صحيحــة وإحاطــة األعضــاء علمــًا بأحــدث التطــورات فــي المجــاالت 
اإلداريــة والماليــة واالقتصاديــة. توفــر الشــركة التدريــب المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحالييــن ويخضــع 
ــق  ــن أن يواف ــي. يتعي ــي أو الخارج ــب الداخل ــن التدري ــم م ــد احتياجاته ــرض تحدي ــنة بغ ــي الس ــرة ف ــي م ــم الذات ــؤالء للتقيي ه
مجلــس اإلدارة مســبقًا علــى أنشــطة التطويــر المهنيــة / الشــخصية لألعضــاء وبهــا ُتعــد ميزانيــة التدريــب علــى أســاس هــذه 

الموافقــة.  

نبــذة عــن كيفيــة تقييــم أداء مجلــس اإلدارة ككل، وأداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية: 
تســتخدم الشــركة التقييــم الذاتــي فــي تقييــم مجلــس اإلدارة ككل وكل عضــو علــى حــدى عــن طريــق مجموعــة مــن االســئلة 
تمكــن مــن العضــو بمراجعــة ذاتــه بعــد إنهــاء الســنة، ليــرى مــدى مــا حققــه مــن أهــداف مرســومة ســلفًا، ومــا هــي المخرجــات 
والمنتجــات التــي خــرج بهــا، ومــا هــي الصعوبــات التــي واجهتــه، وكيــف تغلــب عليهــا، ومــا مــدى تأثيرهــا فــي جــودة العمــل 
وإتقانــه، وكيــف يمكــن أخيــرًا االســتفادة مــن هــذه العمليــة ليكــون العمــل أنجــح فــي المســتقبل بمجهــودات أقــل، وإنجــازات 
أكثــر إتقانــًا. كمــا تســتخدم الشــركة مؤشــرات األداء الموضوعيــة )KPIs( فــي التقييــم الســنوي لــإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق 
تحديــد نســبة كفــاءة أداء الموظــف مــن قبــل مســئوله المباشــر بنهايــة العــام والــذي يوضــح بــه تقييــم شــامل ألداء الموظــف 

خــالل العــام المنصــرم، وتــم تحديدهــا علــى أن تكــون تأثيرهــا بــوزٍن يعــادل نســبة مئويــة معينــة تختلــف لــكل موظــف. 

نبــذة عــن جهــود مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم المؤسســية )Value Creation( لــدى العامليــن فــي 

الشــركة، وذلــك مــن خــلل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتحســين معــدالت األداء.
يحــرص مجلــس اإلدارة علــى تطويــر نظــم التقاريــر الداخليــة المتكاملــة لتكــون أداة تواصــل مختصــرة توضــح اآلليــات المرتبطــة 
باســتراتيجية وحوكمــة الشــركة وأدائهــا وتوقعــات أدائهــا فــي المســتقبل بمــا يســاهم فــي خلــق قيمــة علــى المــدى القصيــر 
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والمتوســط والطويــل، لتســد الفجــوة بيــن المعلومــات التــي يتــم رفــع تقاريــر بهــا فــي الوقــت الحالــي مــن قبــل الشــركة 
والمعلومــات التــي يكــون المســتثمرين فــي حاجــة إليهــا إلجــراء تقييمــات بشــأن التوقعــات والقيــم المتعلقــة باالســتثمارات 

وخالفــه.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية 

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع: 
تأخــذ الشــركة المســؤولية االجتماعيــة بعيــن االعتبــار لتحقيــق التــوازن بيــن األهــداف االجتماعيــة والبيئيــة مــع األهــداف 
االقتصاديــة للشــركة، قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد سياســات وإجــراءات المســؤولية االجتماعيــة للشــركة لتحقيــق التــوازن بيــن 
ــئولياتها  ــاء بمس ــا للوف ــن مبادراته ــزء م ــك كج ــر ذل ــركة ويعتب ــة للش ــداف االقتصادي ــع األه ــة م ــة والبيئي ــداف االجتماعي األه

ــطة. ــذة األنش ــا له ــاء تنفيذه ــة أثن ــع والبيئ ــن والمجتم ــح والموظفي ــاب المصال ــاه أصح ــة تج االجتماعي

البشــرية  المــوارد  وإدارة  اإلدارة  مجلــس  علــي  للشــركات  االجتماعيــة  المســئولية  بواجبــات  القيــام  مهــام  تتــوزع 
يلــي:  كمــا  والموظفيــن 

مجلس اإلدارة: 
اإلشراف على إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية وأداء الشركة لتحقيق المسئولية االجتماعية 	 
ضمان التوازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع 	 
تسليط الضوء على جهود الشركة في خدمة المجتمع من خالل تنفيذ آليات وبرامج محددة ووضع معايير األداء 	 

 والمقارنة مع الشركات المماثلة وخطط عمل المسؤولية االجتماعية للشركة
 

إدارة الموارد البشرية: 
خلق الوعي بالمسؤولية االجتماعية للشركة من خالل تنفيذ برامج توعوية للموظفين 	 
تخطيط وتنفيذ برامج توعية للمجتمع لتحديد المسؤولية االجتماعية وفقا آلليات واضحة وتسليط الضوء على القضايا 	 

التي تسهم في التنمية االجتماعية. 

الموظفين:
إن جميع الموظفين مسئولون بصفة دائمة عن تنفيذ أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة التي يضعها مجلس 	 

اإلدارة على أساس مستمر. ويعتبر إشراك الموظفين في أداء المسؤولية االجتماعية للشركة العامل الحاسم لتحقيق 
النجاح في هذا الشأن.

نبــذة عــن البرامــج واآلليــات المســتخدمة والتــي تســاعد علــى إبــراز جهــود الشــركة المبذولــة فــي 

مجــال العمــل االجتماعــي: 
إن البرامــج واآلليــات التــي تســتخدمها الشــركة إلبــراز جهودهــا فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر هــي كالتالــي: 

دعم وتشجيع العمالة الوطنية وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية. 	 

الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
 نائب رئيس مجلس اإلدارة
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مقدمة
تتالف لجنة التدقيق من ثلثة أعضاء وهم :

الشيخ/ حمد مبارك الصباح – رئيس اللجنة. 1
السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري. 2
السيدة/ تهاني مصلط العجمي. 3

اجتماعات اللجنة وانجازاتها 
قامــت لجنــة التدقيــق باإلجتمــاع بصــورة منتظمــة مــرة علــى األقــل كل ثلثــة أشــهر وكذلــك عنــد الحاجــة. قــام أميــن ســر 
اللجنــة بتدويــن محضــر اجتمــاع لــكل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة متضمنــا تقريــرا بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا. خــلل 

العــام قامــت اللجنــة بعقــد عــدد 7 اجتماعــات حيــث اشــتملت اهــم إنجــازات اللجنــة خــلل العــام علــى األمــور التاليــة :
ضمــان ســالمة، شــفافية وعدالــة التقاريــر الماليــة مــن خــالل مراجعــة القوائــم الماليــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها 	 

اإلدارة. لمجلــس 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراقبــي الحســابات الخارجييــن ومتابعــة أدائهــم للتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم 	 

خدمــات إلــى الشــركة عــدا الخدمــات التــي تقتضيهــا مهنــة التدقيــق. 
ــق 	  ــال التدقي ــوم بأعم ــارج ليق ــن الخ ــب م ــن مكت ــة بتعيي ــركة والتوصي ــي الش ــي ف ــق الداخل ــال التدقي ــى أعم ــراف عل اإلش

ــركة.  ــي الش ــي ف الداخل
مراجعــة خطــط التدقيــق الداخلــي ونتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي، والتأكــد أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة 	 

الالزمــة بشــأن المالحظــات الــواردة فــي هــذة التقاريــر.
االطالع على تقرير مراجعة الرقابة الداخلية  )ICR( لعام 2021.	 
التوصية بتعيين مكتب تدقيق مستقل بمراجعة وتقييم أداء مكتب التدقيق الداخلي.	 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.	 
الـتأكد من التزام الشركة بقوانين وسياسات ونظم وتعليمات الجهات الرقابية. 	 

رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة

مــن خــالل قيــام اللجنــة خــالل عــام 2021 بمتابعــة أعمــال التدقيــق الداخلــي المســتند إلــى تقييــم المخاطــر وكذلــك االشــراف 
والمتابعــة ألعمــال التدقيــق الداخلــي تعتقــد اللجنــة بــأن لــدى الشــركة بيئــة رقابيــة كافيــة وفعالــة حيــث لــم يســتدل خــالل العــام 

علــى أيــة فجــوات جوهريــة كمــا لــم يســتدل علــى أيــة إخفاقــات تذكــر فــي تطبيقــات نظــم الرقابــة الداخليــة. 

لوحــظ حــرص اإلدارة التنفيذيــة علــى تطبيــق نظــم الرقابــة الداخليــة بمــا يكفــل حمايــة أصــول الشــركة وضمــان صحــة البيانــات 
ــة والمحاســبية.  الماليــة باإلضافــة إلــى حســن ســير العمليــات التشــغيلية للشــركة وكفــاءة جوانبهــا الماليــة واإلداري

اســتمر التعــاون والتنســيق الممتــاز علــى المســتوى المهنــي والعملــي والــذي توطــد مــع المدقــق الداخلــي بعقــد اجتماعــات 
منتظمــة لتبــادل المعلومــات حــول المســائل المتعلقــة بالتدقيــق والرقابــة اإلداريــة وإدارة المخاطــر. اجتمــع المدقــق الداخلــي 
مــع لجنــة التدقيــق بشــكل دوري لعــرض المالحظــات ومناقشــتها لضمــان تغطيــة الرقابــة اإلداريــة. كمــا تبــادل المدقــق الداخلــي 
واإلدارة التنفيذيــة االســتراتيجيات والخطــط الســنوية والتقاريــر الفرديــة بهــدف ضمــان تغطيــة الرقابــة اإلداريــة علــى نحــو 

يتســم بالكفــاءة ومعالجــة مواطــن الضعــف فيهــا.

الشيخ / حمد مبارك الجابر الصباح
رئيس لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إلى حضرات السادة المساهمين
شركة أجيال العقارية الترفيهية ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

الرأي 
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة ش.م.ك.ع. )“الشــركة األم”( وشــركتها التابعــة 
)يشــار إليهمــا معــا بـــ “المجموعــة”( والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وبيانــات األربــاح 
أو الخســائر والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ 

واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.  

فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي المجمــع 
للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك 

التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي 
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبًقــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد مــن التفاصيــل 
فــي تقريرنــا فــي قســم مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة. ونحــن مســتقلون عــن المجموعة 
وفًقــا لميثــاق األخالقيــات المهنيــة الدولــي للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلس الدولــي لمعايير األخالقيــات المهنية 
للمحاســبين المهنييــن )بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة( )“الميثــاق”(. وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخالقيــة 
األخــرى وفقــا لمتطلبــات الميثــاق. وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا 

مــن إبــداء رأي التدقيــق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، فــي حكمنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة 
المجمعــة للســنة الحاليــة. وتــم معالجــة هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا 
دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور. فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية وكيفيــة معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه 

األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.

لقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا المبينــة فــي تقريرنــا فــي قســم مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة 
المجمعــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتلــك األمــور. وبالتالــي، تتضمــن أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ اإلجــراءات المحــددة 
بمــا يتوافــق مــع تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة. إن نتائــج اجــراءات أعمــال التدقيــق التــي قمنــا 
بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التــي تــم تنفيذهــا لمعالجــة األمــور الــواردة أدنــاه، تطــرح أساســًا يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق 

حــول البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة. 

تقرير مراقب الحسابات المستقل
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أ(  تقييم العقارات االستثمارية
تمثــل العقــارات االســتثمارية لــدى المجموعــة جــزءًا جوهريــَا مــن إجمالــي الموجــودات كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وهــي مدرجة 
بالقيمــة العادلــة. تحــدد إدارة المجموعــة القيمــة العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية علــى أســاس دوري وتســتعين بمقيميــن 
خارجييــن لدعــم هــذا التقييــم فــي نهايــة الســنة. إن تقييــم العقــارات االســتثمارية وفًقــا للقيمــة العادلــة يعتمــد بدرجــة كبيــرة 
علــى التقديــرات واالفتراضــات مثــل قيمــة اإليجــار ومعــدالت اإلشــغال ومعــدالت الخصــم واالســتقرار المالــي للمســتأجرين 
والمعرفــة بالســوق والمعامــالت التاريخيــة. كمــا أدى التأثيــر الجوهــري لجائحــة كوفيــد-19 إلــى المزيــد مــن عوامــل عــدم التيقــن 
ــر اإلفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات ذات أهميــة نظــًرا لعــدم  ــة. إضافــة إلــى ذلــك، تعتب مــن الوصــول إلــى افتراضــات معقول
التأكــد مــن التقديــرات وحساســية التقييمــات. ونظــرًا لحجــم وتعقيــد إجــراء تقييــم العقــارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات 
ــم عــرض سياســات  ــا هــذا األمــر كأحــد أمــور التدقيــق الرئيســية. يت المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم، حددن
المجموعــة المتعلقــة بتقييــم العقــارات االســتثمارية وفقــًا للقيمــة العادلــة ضمــن السياســات المحاســبية فــي اإليضــاح رقــم 2 

حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. 

تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
قمنــا بمراجعــة االفتراضــات والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة والمقيميــن الخارجييــن فــي التقييــم ومــدى مالئمــة 	 

ّاليــات التقييــم ومعقوليــة البيانــات المســتخدمة فــي التقييــم.
قمنــا بتقييــم تحليــل الحساســية الــذي قامــت اإلدارة بإجرائــه وذلــك للتحقــق مــن تأثيــر التغيــرات المحتملــة بصــورة معقولــة 	 

إيــرادات التأجيــر ومعــدالت االشــغال ومعــدالت الخصــم  لالفتراضــات الرئيســية علــى القيمــة العادلــة للعقــارات مثــل 
والمعامــالت التاريخيــة. 

أخذنا في اعتبارنا موضوعية واستقاللية وخبرة المقيمين الخارجيين. 	 
حددنــا أيضــًا أنــه تــم توضيــح االفتراضــات الجوهريــة ومــا يرتبــط بهــا مــن عــدم التأكــد مــن التقديــرات بصــورة مناســبة فــي 	 

إفصاحــات الحساســية الــواردة فــي االيضــاح 4 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. 

ب(  انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
ــات  ــة بالنســبة للبيان ــج االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة جوهري ــة ومــا ترتبــط بهــا مــن حصــة فــي نتائ ــر القيمــة الدفتري تعتب
الماليــة المجمعــة للمجموعــة وكذلــك بالنســبة لنتائــج المجموعــة. وتحــدد المجموعــة مــا إذا وجــدت أي مؤشــرات علــى انخفــاض 
القيمــة الدفتريــة الســتثمارها فــي شــركات زميلــة. ويأخــذ هــذا التقييــم فــي االعتبــار أي تغييــرات جوهريــة عكســية فــي البيئة 
االقتصاديــة أو الســوقية أو القانونيــة أو بيئــة قطــاع األعمــال أو البيئــة السياســية. وبالتالــي، فقــد حددنــا هــذا األمــر كأحــد أمــور 
التدقيــق الرئيســية. تــم عــرض السياســات المحاســبية المتعلقــة باالســتثمار فــي شــركات زميلــة ضمــن اإليضــاح رقــم 2 حــول 

البيانــات الماليــة المجمعــة. 

تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي:
قمنا بتقييم اعتبارات اإلدارة حول مؤشرات االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركات الزميلة.	 
فــي هــذا الشــأن، قمنــا بتقييــم مــا إذا وجــد أي انخفــاض فــي القيمــة أو تغيــرات جوهريــة عكســية فــي البيئــة االقتصاديــة 	 

ــرات  ــة، أو تغي ــركات الزميل ــا الش ــل فيه ــي تعم ــية الت ــة السياس ــال أو البيئ ــاع األعم ــة قط ــة أو بيئ ــوقية أو القانوني أو الس
هيكليــة فــي قطــاع األعمــال الــذي تعمــل فيــه الشــركات الزميلــة أو تغيــرات فــي البيئــة السياســة التــي تؤثــر علــى أعمــال 

الشــركات الزميلــة والتغيــرات فــي الوضــع المالــي للشــركات الزميلــة.  

تم عرض اإلفصاحات المتعلقة باستثمار المجموعة في الشركات الزميلة ضمن اإليضاح 5 حول البيانات المالية المجمعة.
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معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن هــذه المعلومــات األخــرى. يتكــون قســم “المعلومــات األخــرى” مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــا  ــر مراقــب الحســابات حولهــا. لقــد حصلن ــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2021، بخــالف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقري التقري
ــر  ــر مراقــب الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقري ــخ تقري ــر مجلــس إدارة الشــركة األم، قبــل تاري علــى تقري

الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات.

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

ــة أعــاله  ــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى المبين ــات المالي ــا للبيان ــق بتدقيقن ــا يتعل فيم
ــق  ــاء التدقي ــا أثن ــه علمن ــل إلي ــبما وص ــة أو حس ــة المجمع ــات المالي ــع البيان ــة م ــورة مادي ــة بص ــر متوافق ــت غي ــا إذا كان ــد م وتحدي
أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها. وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، اســتنادًا 
إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا، يتعيــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع. ليــس لدينــا مــا 

ــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن. يســتوجب إدراجــه فــي تقريرن

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
ــر  إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاري
ــة  ــاء المادي ــن األخط ــة م ــة خالي ــة مجمع ــات مالي ــداد بيان ــة إلع ــا اإلدارة ضروري ــي تراه ــة الت ــة الداخلي ــن أدوات الرقاب ــة وع المالي

ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس 
مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ 
االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي 

ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء. 

يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة 
عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن 
التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائًمــا باكتشــاف األخطــاء الماديــة 
فــي حــال وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة 
فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة. 

كجــزء مــن التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكاًمــا مهنيــًة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــالل أعمــال 
ــا بمــا يلــي:  التدقيــق. كمــا قمن

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ 	 
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من 
إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن 

 الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض 	 
 إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 

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

التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق 	 
التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا 

جوهريًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم 
تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية 
المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 

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

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

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء 	 
رأي حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها 

للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج 
التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التي يتــم تحديدهــا أثناء أعمــال التدقيق. 
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ــا يختــص باالســتقاللية،  ــة فيم ــة ذات الصل ــزود أيًضــا المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخالقي ن
ــر علــى اســتقالليتنا  ــة أنهــا مــن المحتمــل أن تؤث ــرى بصــورة معقول ــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي ن ونبلغهــم أيًض

ــبًا.  ــى كان ذلــك مناس ــة، مت ــات المطبق باإلضافــة إلــى التدابيــر المتخــذة للقضــاء علــى هــذه التهديــدات أو الضمان

ومــن خــالل األمــور التــي يتــم إبــالغ المســؤولين عــن الحوكمــة بهــا، نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي 
تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة، ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور 
ــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو، فــي أحــوال  ــم يمنــع القانــون أو اللوائ ــا مــا ل ــر مراقــب الحســابات الخــاص بن فــي تقري
نــادرة جــدًا، عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج 

العكســية المترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز المكاســب العامــة لــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضــًا أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي 
تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم المتعلقــة بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر، وأننــا 
ــة المجمعــة  ــات المالي ــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيان ــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروري قــد حصلن
تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة 
والتعديــالت الالحقــة لهــا، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، والتعديــالت الالحقــة لهمــا، وأنــه قــد أجــري 
الجــرد وفقــًا لألصــول المرعيــة، وحســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 
والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة لهــا، أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، 
والتعديــالت الالحقــة لهمــا، خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــًا علــى نشــاط 

الشــركة األم أو مركزهــا المالــي. 

ــًا أنــه خــالل تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ماديــة ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 فــي شــأن  نبيــن أيضـ
ــًا  ــح ذات صلــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــرًا مادي هيئــة أســواق المــال واللوائ

علــي أعمــال الشــركة األم أو مركزهــا المالــي.

عبدالكريم عبدالله السمدان
سجل مراقبي الحسابات رقم 208 فئة أ

إرنست ويونغ 

العيبان والعصيمي وشركاهم

7 فبراير 2022

الكويت 
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إيرادات تأجير وخدمات
مصروفات تشغيل عقارات

صافي إيرادات التأجير

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
حصة في نتائج شركات زميلة 

ربح )خسارة( غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
العادلة من خلل األرباح أو الخسائر

ربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
خلل األرباح أو الخسائر

إيرادات توزيعات أرباح

صافي إيرادات االستثمار

إجمالي إيرادات التشغيل 

مصروفات إدارية 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

صافي إيرادات التشغيل

إيرادات أخرى
تكاليف تمويل

رد مطالبة قانونية

ربح السنة قبل حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافأة أعضاء 
مجلس اإلدارة 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة

ضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ربح السنة 

ربحية السهم األساسية والمخففة 

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

البيانـــات الماليـــة المجمعـــة 31 ديسمبـــر 2021

بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات

4
5

23

17

3

2021
دينار كويتي 

1,326,432
)341,133(

985,299

325,820
3,340,472

331,240

1,702
74,348

4,073,582

5,058,881

)1,040,646(
)101,765(

3,916,470

43,464
)430,460(

822,191

4,351,665

 
)7,354(
)5,893(

)96,118(
)75,000(

4,167,300

21.54 فلس

2020
دينار كويتي 

874,088
)272,803(

601,285

)1,089,400(
3,051,473

)76,307(

-
62,500

1,948,266

2,549,551

)779,984(
)39,506(

1,730,061

170,992
)466,642(

    -

1,434,411

    -
    -

)38,492(
)20,000(

1,375,919

7.11 فلس
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البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر  2021 )تتمة(

بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 

ربح السنة

خسائر )إيرادات( شاملة أخرى:

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى 
األرباح أو الخسائر 

في فترات الحقة:

تعديلت تحويل عملت أجنبية لشركة زميلة

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

2021
دينار كويتي 

4,167,300

)58,987(

)58,987(

4,108,313

2020
دينار كويتي 

1,375,919

38,526

38,526

1,414,445

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر  2021 )تتمة(

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2021

الموجودات

موجودات غير متداولة

ممتلكات ومعدات

عقارات استثمارية 

استثمار في شركات زميلة 

أرصدة مدينة من عقد تأجير من الباطن

موجودات متداولة 

أرصدة مدينة من عقد تأجير من الباطن

مدينون ومدفوعات مقدمًا

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ودائع استثمارات وكالة 

أرصدة لدى البنوك ونقد

مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

عالوة إصدار أسهم

احتياطي إجباري 

احتياطي اختياري 

أسهم خزينة

تأثير التغير في السياسة المحاسبية للعقارات االستثمارية 

احتياطي تحويل عمالت أجنبية

أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

دائنون ومصروفات مستحقة

دائنو مرابحة

مطلوبات متداولة

دائنون ومصروفات مستحقة

حساب مكشوف لدى البنك

إجمالي المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2021

دينار كويتي

276,712

83,175,515

74,309,550

    -

157,761,777

179,842

582,914

1,841,961

560,000

1,880,407

5,045,124

162,806,901

19,448,100

5,199,430

1,872,577

1,688,946

)319,250(

46,118,487

)85,366(

56,102,298

130,025,222

342,979

599,433

27,800,000

28,742,412

3,523,027

516,240

4,039,267

32,781,679

162,806,901

إيضاحات

4

5

7

8

6

9

10

11

13

14

15

14

6

2020

دينار كويتي

336,658

72,244,626

71,910,996

255,715

144,747,995

744,561

1,280,729

1,510,721

580,000

1,901,396

6,017,407

150,765,402

19,448,100

5,199,430

1,437,410

1,253,779

)319,250(

46,118,487

)26,379(

52,805,332

125,916,909

292,258

740,060

20,400,000

21,432,318

3,217,749

198,426

3,416,175

24,848,493

150,765,402

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

الشيخ / علي العبدالّله  الخليفه الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ / حمد مبارك جابر األحمد الصباح
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

كما في 1 يناير 2021

ربح السنة 

إيرادات شاملة أخري للسنة 

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اقتطاع إلى االحتياطيات

كما في 31 ديسمبر 2021 

كما في 1 يناير 2020

ربح السنة 

إيرادات شاملة أخرى للسنة 

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

اقتطاع إلى االحتياطيات

إصدار أسهم منحة

كما في 31 ديسمبر 2020 

رأس المال

دينار كويتي 

19,448,100

-

-

-

-

19,448,100

18,522,000

    -

-

    -

    -

926,100

19,448,100

احتياطي

 اجباري

دينار كويتي 

1,437,410

-

-

-

435,167

1,872,577

1,293,969

    -

-

-

143,441

    -

1,437,410

 علوة إصدار

أسهم

دينار كويتي 

5,199,430

-

-

-

-

5,199,430

5,199,430

    -

-

-

    -

        -

    

5,199,430

احتياطي

 اختياري 

دينار كويتي 

1,253,779

-

-

-

435,167

1,688,946

1,110,338

    -

-

 -

143,441

    -

    

1,253,779

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر  2021 )تتمة(

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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فائض  رأس  المال

دينار كويتي 

-

-

-

-

-

-

759,234

    -

    -

    -

    -

)759,234(

-

تأثير التغير 

في السياسة 

المحاسبية للعقارات 

االستثمارية

دينار كويتي 

46,118,487

-

-

-

-

46,118,487

46,118,487

    -

  -

  -

    -

    -

46,118,487

أرباح مرحلة

دينار كويتي 

52,805,332

4,167,300

-

4,167,300

)870,334(

56,102,298

51,883,161

1,375,919

-

1,375,919

)286,882(

)166,866(

52,805,332

أسهم  خزينة

دينار كويتي 

)319,250(

-

-

-

-

)319,250(

)319,250(

    -

 -

 -

    -

    -

)319,250(

احتياطي تحويل 

عملت أجنبية

دينار كويتي 

)26,379(

-

)58,987(

)58,987(

-

)85,366(

)64,905(

    -

38,526

38,526

    -

    -

)26,379(

مجموع 

حقوق الملكية

دينار كويتي 

125,916,909

4,167,300

)58,987(

4,108,313

-

130,025,222

124,502,464

1,375,919

38,526

1,414,445

-

-

125,916,909

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر  2021 )تتمة(

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أنشطة التشغيل 
ربح السنة

تعديالت لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية:
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

حصة في نتائج شركات زميلة 
ربح )خسارة( غير محقق من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ربح محقق من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات أرباح 

إيرادات فوائد
استهالك 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

تكاليف تمويل 
رد مطالبة قانونية

التعديلت على رأس المال العامل: 
 مدينون ومدفوعات مقدمًا

 دائنون ومصروفات مستحقة 

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار 
إضافات إلى ممتلكات ومعدات
إضافات إلى عقارات استثمارية

رد رأس المال إلى استثمار في شركات زميلة
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
إيرادات توزيعات أرباح

صافي الحركة في ودائع استثمارات وكالة 
إيرادات فوائد مستلمة

تحصيل تأجير مستلم

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل 
توزيعات أرباح مدفوعة

تكاليف تمويل مدفوعة 
مدفوعات التأجير

تسهيالت تمويل مرابحة متاحة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل 
النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر 

معاملت غير نقدية:
استغالل دفعة مقدمًا إلي مقاول 

إضافات إلى عقارات استثمارية

2021
دينار كويتي

4,167,300

)325,820(
)3,340,472(

)331,240(
)1,702(

)74,348(
)33,854(

94,628
53,578

101,765
430,460

)822,191(

)81,896(

596,050
1,037,851

1,552,005
)2,857(

1,549,148

)17,061(
)9,755,495(

172,248
1,702

710,683
74,348
20,000
33,854

    -

)8,759,721(

)7,577(
)430,460(

)90,193(
7,400,000

6,871,770

)338,803(
1,702,970

1,364,167

849,574
)849,574(

ايضاحات

4
5

4
5

5

6

2020
دينار كويتي

1,375,919

1,089,400
)3,051,473(

76,307
    -

)62,500(
)67,833(

89,696
65,760
39,506

466,642
    -

21,424

487,621
)84,994(

424,051
    -

424,051

)1,070(
)6,760,385(

228,033
    -

1,776,707
62,500

)250,000(
67,833

711,859

)4,164,523(

)914(
)466,642(
)669,299(
6,200,000

5,063,145

1,322,673
380,297

1,702,970

518,088
)518,088(

البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر  2021 )تتمة(

* إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1         معلومات حول الشركة
تــم التصريــح بإصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة أجيــال العقاريــة الترفيهيــة ش.م.ك.ع. )“الشــركة األم”( وشــركتها 
التابعــة )يشــار إليهمــا مًعــا باســم “المجموعــة”( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 وفقــًا لقــرار مجلــس اإلدارة الصــادر 
بتاريــخ  7 فبرايــر 2022. يحــق للجمعيــة العموميــة العاديــة لمســاهمي الشــركة األم تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد 

إصدارهــا. 

إن الشركة األم هي شركة مساهمة عامة كويتية تم تسجيلها وتأسيسها في الكويت بتاريخ 26 أكتوبر 1996. 

فيما يلي أنشطة الشركة األم:
تنفيــذ كافــة األنشــطة العقاريــة بمــا فــي ذلــك بيــع وشــراء االراضــي والعقــارات وتأجيرهــا واســتئجارها داخــل وخــارج دولــة 	 

الكويــت.
تنفيذ وصيانة كافة مشاريع المباني والعقارات بما في ذلك اقامة المجمعات السكنية.	 
اقامة األسواق التجارية والمراكز الترفيهية والمنشآت السياحية ومقار االقامة الخاصة.	 
تنفيــذ كافــة أعمــال المقــاوالت والمتاجــرة فــي مــواد البنــاء المطلوبــة للمشــاريع العقاريــة واالســتثمار فــي أســهم 	 

أغــراض الشــركة األم. التــي لهــا نفــس  الشــركات والمشــاريع 
إعداد الدراسات للمشاريع العقارية العامة أو الخاصة على حد سواء وتنفيذها بصورة مباشرة أو عن طريق الوكالة؛	 
إدارة العقارات داخل أو خارج الكويت وتنفيذ األعمال التي تساعدها على تحقيق اغراضها.	 
إدارة المحافــظ العقاريــة لحســابها أو لحســاب الغيــر، كمــا يجــوز للشــركة األم أن تكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي 	 

وجــه مــع االشــخاص والشــركات والمؤسســات والهيئــات التــي تتولــى إدارة أو تقــوم بأعمــال ذات أغــراض مماثلــة أو التــي 
تعاونهــا علــى تحقيــق أغراضهــا أو االندمــاج معهــا أو شــرائها أو االلتحــاق بهــا. 

إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت.

تــم اعتمــاد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مــن قبــل مســاهمي الشــركة األم 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ 16 مــارس 2021. ولــم تعلــن الشــركة األم عــن توزيعــات أربــاح.

يقــع مكتــب الشــركة األم الرئيســي المســجل فــي بــرج الحمــراء، الطابــق رقــم 26، مكتــب رقــم 2، وعنوانهــا البريــدي هــو ص.ب. 
22448 الصفــاة 13085 الكويــت. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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2         السياسات المحاسبية الهامة

2.1     أساس اإلعداد 

بيان االلتزام 
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس العرض 
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعدل ليشــمل قيــاس العقــارات االســتثمارية والموجودات 

الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر وفقــًا للقيمــة العادلة.
 

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيًضا العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم. 

2.2     أساس التجميع

تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2021. 

تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة 
المســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــالل ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. 

وبصــورة محــددة، تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة:

الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا )أي الحقــوق الحاليــة التــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات 	 
الصلــة الخاصــة بالشــركة المســتثمر فيهــا(؛

التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و	 
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.	 

 
بصفــة عامــة، هنــاك افتــراض بــأن الســيطرة تنشــأ عــن أغلبية حقــوق التصويت. ولدعــم هذا االفتــراض وعندما تحتفــظ المجموعة 
بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة فــي اعتبارهــا كافــة المعلومــات 

والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بما فــي ذلك:

الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها	 
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و	 
حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة	 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فــي حالــة إذا كانــت المعلومــات والظــروف تشــير إلــى 
وجــود تغيــرات فــي عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة. يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة 
علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة. 
ويتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي تــم حيازتهــا أو بيعهــا خــالل 
ــخ توقــف ســيطرة المجموعــة  ــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاري ــة المجمعــة مــن تاري ــات المالي الســنة فــي البيان

علــى الشــركة التابعــة.

تتعلــق األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم للمجموعــة والحصــص غيــر 
المســيطرة حتــى إن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة. ويتــم إجــراء تعديــالت عنــد الضــرورة علــى البيانات 
الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. 
ويتــم اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات 

والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت فيمــا بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع.

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تســتبعد الموجــودات )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والمطلوبــات 
والحصــص غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة بينمــا يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة فــي بيــان األربــاح 
ــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة  ــه فــي بي ــل المســتلم وأي اســتثمار محتفــظ ب أو الخســائر المجمــع. ويتــم تســجيل المقاب
العادلــة. كمــا تعيــد تصنيــف أي حصــة فــي بنــود مســجلة ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر 
المجمــع أو األربــاح المحتفــظ بهــا حســبما هــو مالئــم وحســبما تقتضــي الضــرورة إذا قامــت المجموعــة مباشــرة ببيــع الموجــودات 

ــة. ــات ذات الصل أو المطلوب

فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة:

تمتلــك الشــركة األم فعليــًا حصــة ملكيــة بنســبة 100% فــي الشــركة أعــاله. وبالتالــي تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة علــى 
هــذا األســاس. تــم تســجيل نســبة الملكيــة بنســبة 2% )2020: 2%( باســم أطــراف ذات عالقــة كأمنــاء. ومــع ذلــك فــإن الشــركة 

األم هــي المالــك المســتفيد مــن حصــة الملكيــة بنســبة %100.

حصة الملكية الفعلية

2021

%98

اسم الشركة

شركة الحمراء للسينما ش.م.ك. )مقفلة(

بلد التأسيس

الكويت

2020

%98

األنشطة الرئيسية

خدمات ترفيهية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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2          السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.3     التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 

إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي الســنة 
الماليــة الســابقة باســتثناء تطبيــق المعاييــر الجديــدة والمعدلــة التــي تســري اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021. 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
قامــت المجموعــة ألول مــرة بتطبيــق بعــض المعاييــر والتعديــالت والتــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 

ــر 2021. يناي

اإلصــالح المعيــاري لمعــدالت الفائــدة - المرحلــة 2: تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، ومعيــار المحاســبة 
ــر الماليــة 16   ــر الماليــة 4 والمعيــار الدولــي للتقاري ــر الماليــة 7 والمعيــار الدولــي للتقاري الدولــي 39، والمعيــار الدولــي للتقاري

تقــدم التعديــالت إعفــاءات مؤقتــة والتــي تتعلــق بالتأثيــرات علــى البيانــات الماليــة المجمعــة عندمــا يتــم اســتبدال معــدل 
)اإليبــور( المعــروض فيمــا بيــن البنــوك بمعــدل فائــدة خالــي تقريبــًا مــن المخاطــر.

تتضمن التعديلت المبررات العملية التالية: 
مبــرر عملــي يســتلزم تغيــرات تعاقديــة أو تغيــرات علــى التدفقــات النقديــة التــي تكــون مطلوبــة بصــورة مباشــرة لعمليــة 	 

اإلصــالح، والتــي يتــم معاملتهــا كتغيــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة، بمــا يعــادل الحركــة فــي ســعر الفائــدة الســوقية.
الســماح بالتغييــرات التــي يتعيــن إجراؤهــا بموجــب متطلبــات إصــالح معــدل اإليبــور لتحــوط التصنيفــات وتحــوط الوثائــق 	 

دون توقــف عالقــة التحــوط.
تقديــم إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن اســتيفاء المتطلبــات التــي يتــم تحديدهــا بصــورة منفصلــة عندمــا يتــم تصنيــف األداة 	 

التــي تحمــل معــدل فائــدة خالــي تقريبــًا مــن المخاطــر كتحــوط لبنــد المخاطــر. 

لــم يكــن لهــذه التعديــالت أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة اســتخدام المبــررات العمليــة 
فــي الفتــرات المســتقبلية عندمــا تصبــح ســارية المفعــول. 

 تعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 امتيازات التأجير المتعلقة بكوفيد-19
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 مايــو 2020 امتيــازات التأجيــر المتعلقــة بكوفيــد19- - تعديــل علــى المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 عقــود التأجيــر. تمنــح التعديــالت إعفــاًء للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات المعيــار الدولــي للتقارير 
الماليــة 16 بشــأن محاســبة تعديــل عقــد التأجيــر المتيــازات التأجيــر الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد19-. نظــًرا لكونهــا 
ــا قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر المتعلــق بكوفيــد19- مــن المؤجــر يمثــل تعديــل لعقــد  مبــرًرا عملًي
ــاز التأجيــر  ــار باحتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات التأجيــر الناتجــة عــن امتي التأجيــر. يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختي
المتعلــق بكوفيــد19- بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16، إذا لــم 

يمثــل التغييــر تعديــل لعقــد التأجيــر.

كان مــن المقــرر تطبيــق هــذا التعديــل حتــى تاريــخ 30 يونيــو 2021، ولكــن مــع اســتمرار تأثيــر جائحــة كوفيــد19-، قــام مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 31 مــارس 2021 بتمديــد فتــرة تطبيــق المبــرر العملــي حتــى 30 يونيــو 2022.

يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2021. 
لم ينتج عن هذا التعديل أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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2.4     معايير صادرة ولكن لم تسر بعد

فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة 
للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة تطبيــق تلــك المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة -متــى أمكــن ذلــك- عنــد ســريانها.

تعديلت على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي ينايــر 2020 تعديــالت علــى الفقــرات رقــم 69 إلــى 76 مــن معيــار المحاســبة 

الدولــي 1 لتحديــد متطلبــات تصنيــف المطلوبــات كمتداولــة أو غيــر متداولــة. وتوضــح التعديــالت مــا يلــي:
ما المقصود بحق تأجيل التسوية	 
ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية	 
لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل	 
يتحقــق ذلــك فقــط إذا تمثلــت األداة المشــتقة المضمنــة فــي التــزام قابــل للتحويــل فــي أداة حقــوق ملكيــة وذلــك فــي 	 

حالــة أال يؤثــر االلتــزام علــى تصنيفهــا.
 

تســري التعديــالت علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2024 ويجــب تطبيقهــا بأثــر 
رجعــي. إن هــذه التعديــالت ليــس مــن المتوقــع ان ينتــج عنهــا تأثيــر مــادي علــى المجموعــة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصلت قبل االستخدام المقصود -
تعديلت على معيار المحاسبة الدولي 16

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــالت الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات: المتحصــالت قبــل 
االســتخدام المقصــود، والتــي تمنــع المنشــآت مــن أن تقــوم بخصــم أي متحصــالت مــن بيــع بنــود الممتلــكات والمنشــآت 
والمعــدات مــن تكلفــة بيــع أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات وذلــك فــي حالــة الوصــول بذلــك األصــل إلــى 
الموقــع والحالــة الضروريــة ألن يكــون جاهــزا للتشــغيل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل اإلدارة. بــداًل مــن ذلــك، تســجل المنشــأة 

ــاح أو الخســائر. المتحصــالت مــن بيــع مثــل هــذه البنــود وتكاليــف إنتــاج تلــك البنــود ضمــن األرب

يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 والبــد مــن تطبيقــه بأثــر 
رجعــي علــى بنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات المتاحــة لالســتخدام فــي أو بعــد بدايــة أقــرب فتــرة معروضــة فــي حالــة 

قيــام المنشــأة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة. 
إن هذه التعديالت ليس من المتوقع ان ينتج عنها تأثير مادي على المجموعة.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 األدوات الماليــة – الرســوم ضمــن اختبــار “نســبة  %10 فــي حالــة إلغــاء االعتــراف 
بالمطلوبــات الماليــة

كجــزء مــن التحســينات الســنوية للســنوات 2018-2020 علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، أصدر مجلس معايير المحاســبة 
الدولــي تعديــاًل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. يتضمــن التعديــل توضيحــات حول الرســوم التي تدرجها المنشــأة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



التقرير السنوي 2021

43

2          السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.4     معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(

ضمــن التقييــم الــذي تجريــه حــول مــدى اختــالف شــروط االلتــزام المالــي الجديــد أو المعــدل بصــورة جوهريــة عــن شــروط االلتزام 
المالــي األصلــي. تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك المبالــغ المســددة أو المســتلمة فيمــا بيــن المقتــرض والمقــرض مشــتملًة 
علــى الرســوم المســددة أو المســتلمة إمــا مــن قبــل المقتــرض أو المقــرض نيابــًة عــن األخــر. تطبــق المنشــأة هــذا التعديــل علــى 
ــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق  ــات المالي ــرة البيان ــة فــي أو بعــد فت ــة أو المتبادل ــة المعدل ــات المالي المطلوب

التعديــل ألول مــرة.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 مــع الســماح بالتطبيــق 
المبكــر. ســتطبق المجموعــة التعديــالت علــى المطلوبــات الماليــة المعدلــة أو المتبادلــة فــي أو بعــد فتــرة البيانــات الماليــة 

المجمعــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المجموعــة بتطبيــق التعديــل ألول مــرة. 

إن هذه التعديالت ليس من المتوقع أن ينتج عنه تأثير جوهري على المجموعة.

إن المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة األخــرى الصــادرة ولكــن لــم تســر بعــد ليســت ذات صلــة بالمجموعــة وليــس لهــا أي تأثيــر علــى 
السياســات المحاســبية أو المركــز أو األداء المالــي للمجموعــة.

2.5     ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

االعتراف باإليرادات 
تســجل اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء عنــد تحويــل الســيطرة علــى البضاعــة أو الخدمــات إلــى العميــل بمبلــغ يعكــس 
المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة أحقيتهــا فــي الحصــول عليــه مقابــل تلــك البضاعــة أو الخدمــات. انتهــت المجموعــة إلــى أنهــا 

تعمــل بصــورة أساســية فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات إيراداتهــا.

يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات: 
يتــم المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر التــي تنشــأ مــن عقــود التأجيــر التشــغيلي للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس 	 

القســط الثابــت علــى مــدار عقــد التأجيــر.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم المدفوعات. 	 
عنــد تحديــد ســعر المعامــالت المتعلقــة بتقديــم الخدمــات، تأخــذ المجموعــة فــي اعتبارهــا تأثيــرات المقابــل المتغيــر ووجــود 	 

بنــود التمويــل الجوهريــة والمقابــل غيــر النقــدي والمقابــل المســتحق إلــى العميــل )إن وجــد(. ال تواجــه المجموعــة أي 
تأثيــرات نتيجــة هــذه االعتبــارات حيــث أن المجموعــة تعمــل كوكيــل فــي كافــة ترتيبــات إيراداتهــا. 

منح حكومية 
ــروط  ــة الش ــزام بكاف ــح وااللت ــذه المن ــتالم ه ــيتم اس ــه س ــة بأن ــدات معقول ــاك تأكي ــون هن ــا يك ــة عندم ــح الحكومي ــجل المن ُتس
المتعلقــة بهــا. عندمــا تتعلــق المنحــة ببنــد مصروفــات فيتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات علــى أســاس متماثــل علــى مــدى الفتــرات 
ــة  ــق المنح ــا تتعل ــل. وعندم ــا بالمقاب ــض عنه ــة للتعوي ــد ني ــي توج ــات، والت ــة كمصروف ــف ذات الصل ــجيل التكالي ــم تس ــي يت الت

بأصــل مــا، فيتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات بمبالــغ متســاوية علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل ذي الصلــة.
 

عندمــا تســتلم المجموعــة منًحــا للموجــودات غيــر النقديــة، يتــم تســجيل األصــل والمنحــة بمبالــغ اســمية وإدراجهــا فــي األربــاح أو 
الخســائر علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل، اســتناًدا إلــى نمــط اســتهالك مزايــا األصــل األساســي علــى أقســاط 

ســنوية متســاوية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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2          السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.5     ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الضرائب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة 1% مــن ربــح الســنة وفقــًا لطريقــة االحتســاب المعدلــة 
اســتنادًا إلــى قــرار مجلــس إدارة المؤسســة الــذي ينــص علــى أنــه يجــب اســتبعاد اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والشــركات 

التابعــة والتحويــل إلــى االحتياطــي االجبــاري مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد حصــة المؤسســة. 

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
تحتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــًا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر المالية رقم 24 لســنة 2006 
بنســبة 2.5% مــن ربــح الســنة الخاضــع للضريبــة. وفقــًا للقانــون، تــم خصــم اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات 

األربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة.

الزكاة
يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة بنســبة 1% مــن ربــح الســنة وفقــًا لمتطلبــات قــرار وزارة الماليــة رقــم 58 لســنة 2007 والــذي 

يســري اعتبــارًا مــن 10 ديســمبر 2007. 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــاًل مــا قــد تنخفــض قيمتــه. فــإذا 
ــر المبلــغ  مــا توفــر مثــل هــذا المؤشــر أو عندمــا يجــب إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم المجموعــة بتقدي
الممكــن اســترداده لألصــل. إن المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصــًا 
التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى، ويتــم تحديــده لــكل أصــل علــى حــدة مــا لــم يكــن األصــل منتجــًا 
لتدفقــات نقديــة مســتقلة علــى نحــو كبيــر عــن تلــك التــي يتــم إنتاجهــا مــن الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى ومــن 
ثــم يتــم تحديــد القيمــة الممكــن اســتردادها كجــزء مــن وحــدة إنتــاج النقــد التــي ينتمــي إليهــا. عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة 
ألصــل مــا )أو وحــدة إنتــاج النقــد( المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر األصــل )أو وحــدة إنتــاج النقــد( قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض 

إلــى مبلغــه الممكــن اســترداده عــن طريــق تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 

عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام 
معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المرتبطــة باألصــل )أو وحــدة إنتــاج النقــد(. 
عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البيــع، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب، ويتــم تأييــد هــذه العمليــات 

ــة. ــة المتاح ــة العادل ــرات القيم ــابية بمؤش الحس

يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفاض القيمة المســجلة 
ــر المبلــغ الممكــن اســترداده. ويتــم رد  ســابقًا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقدي
خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقا فقــط إذا كان هنــاك تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن 
اســترداده لألصــل منــذ تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة االخيــرة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى 

قيمتــه الممكــن اســتردادها.  

إن المبلــغ بعــد الزيــادة ال يمكــن أن يتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك، إذا لــم يتــم 
تســجيل خســائر االنخفــاض فــي قيمــة األصــل فــي الســنوات الســابقة. يســجل هــذا الــرد فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمع.  
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2.5     ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

العملت األجنبية   
يتم قيد المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا وفقا لسعر صرف العملة الرئيسية السائد في تاريخ المعاملة. 

ــخ  ــية بتاري ــة الرئيس ــائدة للعمل ــرف الس ــعار الص ــًا ألس ــة وفق ــالت األجنبي ــة بالعم ــات النقدي ــودات والمطلوب ــل الموج ــم تحوي يت
ــائر  ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــة ف ــود النقدي ــل البن ــوية أو تحوي ــن تس ــة م ــروق الناتج ــة الف ــدرج كاف ــة. ت ــة المجمع ــات المالي البيان

ــع.  المجم

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا 
فــي تواريــخ المعامــالت المبدئيــة. وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــًا للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم 

تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. 

دمج األعمال والشهرة
يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة الحيــازة المحاســبية. تقــاس تكلفــة الحيــازة وفقــًا لمجمــوع المقابــل المحــول، 
ويقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة المشــتراة. بالنســبة لــكل عمليــة 
دمــج أعمــال، تختــار المجموعــة مــا إذا كان ســيتم قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة 
أو بنســبة الحصــة فــي صافــي قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة. تــدرج التكاليــف المتعلقــة بالحيــازة كمصروفــات 

عنــد تكبدهــا ضمــن المصروفــات اإلداريــة.

تحــدد المجموعــة أنــه قــد تــم حيــازة األعمــال عندمــا تتضمــن المعاملــة مجموعــة األنشــطة والموجــودات التــي تــم حيازتهــا 
مدخــالت وعمليــة جوهريــة تســاهم مًعــا بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنتــاج مخرجــات. تعتبــر العمليــة التــي تــم حيازتهــا 
جوهريــة إذا كانــت الزمــة لقــدرة المنشــأة علــى مواصلــة إنتــاج المخرجــات، وتشــمل المدخــالت التــي تــم حيازتهــا القــوة العاملــة 
المنظمــة التــي تتســم بالمهــارات أو المعرفــة أو الخبــرة الالزمــة ألداء هــذه العمليــة أو تســاهم بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى 
االســتمرار فــي إنتــاج المخرجــات وتعتبــر فريــدة أو نــادرة أو ال يمكــن اســتبدالها دون تكلفــة كبيــرة أو جهــد أو تأخيــر فــي القــدرة 

علــى االســتمرار فــي إنتــاج المخرجــات.
 

ــات الماليــة المقــدرة لغــرض التحديــد والتصنيــف  ــازة أعمــال، تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوب عندمــا تقــوم المجموعــة بحي
المناســب وفقــًا لألحــكام التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ الحيــازة. يتضمــن ذلــك الفصــل 

بيــن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود الرئيســية مــن قبــل الشــركة المشــتراة.

ــازة. ال يتــم إعــادة  ــخ الحي ــة فــي تاري ــه مــن قبــل المشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادل إن أي مقابــل محتمــل يتــم تحويل
قيــاس المقابــل المحتمــل المصنــف كحقــوق ملكيــة ويتــم المحاســبة عــن تســويته الالحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة. يتــم قيــاس 
المقابــل المحتمــل المصنــف كأصــل أو التــزام يمثــل أداة ماليــة وضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 األدوات الماليــة، 
ــا للمعيــار الدولــي  بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بالتغييــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع وفًق
للتقاريــر الماليــة 9. يتــم قيــاس المقابــل المحتمــل االخــر الــذي ال ينــدرج ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 بالقيمــة 

العادلــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــع إدراج التغييــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بالتكلفــة )التــي تمثــل زيــادة إجمالــي المقابــل المحــول والمبلــغ المســجل للحصــص غيــر المســيطرة 
وأيــة حصــة محتفــظ بهــا ســابًقا عــن صافــي الموجــودات المشــتراة المحــددة والمطلوبــات المقــدرة(. إذا كان إجمالــي المقابــل
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 المحــول أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي تــم حيازتهــا، تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى صحــة قيامهــا بتحديــد 
كافــة الموجــودات التــي تــم حيازتهــا وكافــة المطلوبــات المقــدرة وتقــوم بمراجعــة اإلجــراءات المســتخدمة فــي قيــاس المبالــغ 
التــي ســيتم تســجيلها فــي تاريــخ الحيــازة. إذا كانــت نتائــج إعــادة التقييــم ال تــزال تشــير إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي 

الموجــودات التــي تــم حيازتهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول، يــدرج الربــح فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض 
القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة فــي دمــج األعمــال، مــن تاريــخ الحيــازة، إلــى كل وحــدة مــن وحــدات المجموعــة إلنتــاج 
النقــد لــدى المجموعــة والتــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصرف النظر عــن تخصيــص الموجــودات أو المطلوبات 

األخــرى للشــركة المشــتراة إلــى تلــك الوحــدات.

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة بداخــل تلــك الوحــدة، يتــم إدراج الشــهرة 
المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد العمليــة. 
يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه 

مــن وحــدة إنتــاج النقــد.

عقود التأجير 
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يمثــل، أو يتضمــن، عقــد تأجيــر. أي إذا كان العقــد يمنــح الحــق فــي الســيطرة علــى 

اســتخدام األصــل المحــدد لفتــرة مــن الوقــت لقــاء مقابــل نقــدي.

المجموعة كمستأجر 
قامــت المجموعــة بتطبيــق طريقــة فرديــة للقيــاس واالعتــراف بالنســبة لكافــة عقــود التأجيــر باســتثناء عقــود التأجيــر قصيــرة 
األجــل وعقــود التأجيــر منخفضــة القيمــة. قامــت المجموعــة بتســجيل مطلوبــات التأجيــر لتســديد مدفوعــات التأجيــر وموجــودات 

حــق االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام الموجــودات األساســية.
 

1( موجودات حق االستخدام 
تســجل المجموعــة موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد التأجيــر )أي تاريــخ توفــر األصل األساســي لالســتخدام(. يتم 
قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقًصــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة، ويتــم تعديلهــا ألي إعــادة 
ــات التأجيــر المســجلة، والتكاليــف  قيــاس لمطلوبــات عقــود التأجيــر. تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام مبلــغ مطلوب
المباشــرة المتكبــدة لعقــد التأجيــر، ومدفوعــات التأجيــر التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، ناقًصــا أي حوافــز تأجيــر مســتلمة. 
مــا لــم تكــن المجموعــة متأكــدة بشــكل معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر، يتــم 
اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى المــدى القصيــر مــن العمــر اإلنتاجــي 

المقــدر لهــا ومــدة التأجيــر. تخضــع موجــودات حــق االســتخدام إلــى انخفــاض القيمــة.

2( مطلوبات التأجير
فــي تاريــخ بــدء عقــد التأجيــر تســجل المجموعــة موجــودات التأجيــر المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر التــي يتعيــن 
ســدادها علــى مــدى مــدة عقــد التأجيــر. تتضمــن مدفوعــات التأجيــر مدفوعــات ثابتــة )بمــا فــي ذلــك مدفوعــات ثابتــة مضمنــة( 
ناقًصــا حوافــز التأجيــر المســتحقة ومدفوعــات التأجيــر المتغيــرة التــي تســتند إلــى مؤشــر أو ســعر، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا 
بموجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة. تتضمــن مدفوعــات التأجيــر أيًضــا ســعر ممارســة خيــار الشــراء الــذي تتخــذه المجموعــة 
بشــكل مؤكــد ومدفوعــات غرامــات إنهــاء مــدة عقــد التأجيــر، فــي حالــة إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس اتخــاذ المجموعــة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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لخيــار اإلنهــاء. يتــم تســجيل مدفوعــات التأجيــر المتغيــرة التــي ال تســتند إلــى مؤشــر أو ســعر كمصــروف فــي الفتــرة التــي يقــع 
فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يتســبب فــي حــدوث الدفــع. 

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر، تســتخدم المجموعــة معــدل الربــح اإلضافــي فــي تاريــخ بــدء التأجيــر فــي حالــة 
كان معــدل الربــح الضمنــي فــي عقــد التأجيــر ال يمكــن تحديــده بســهولة. بعــد تاريــخ البــدء يتــم زيــادة مبلــغ مطلوبــات التأجيــر 
ــة  ــح وتخفيــض قيمــة مدفوعــات التأجيــر المقدمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتري لتعكــس تراكــم الرب
لمطلوبــات التأجيــر فــي حالــة وجــود تعديــل أو تغييــر فــي مــدة التأجيــر أو فــي مدفوعــات التأجيــر الثابتــة المضمنــة أو فــي 

التقييــم لشــراء األصــل األساســي.

تكاليف تمويل
يتــم رســملة تكاليــف التمويــل المتعلقــة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل، الــذي يســتغرق بالضــرورة فتــرة طويلــة مــن 
الوقــت ليصبــح جاهــزًا لالســتخدام المعــد لــه أو البيــع، كجــزء مــن تكلفــة األصــل. يتــم إدراج كافــة تكاليــف التمويــل األخــرى 
التــي تتكبدهــا  التــي تحــدث فيهــا. تتكــون تكاليــف التمويــل مــن الفوائــد والتكاليــف األخــرى  كمصروفــات فــي الفتــرة 

المجموعــة فيمــا يتعلــق بالقــروض.

عقارات استثمارية
تتألــف العقــارات االســتثمارية مــن العقــارات قيــد التطويــر والعقــارات المطــورة المحتفــظ بهــا لتحقيــق إيــرادات أو زيــادة القيمــة 
الرأســمالية أو للغرضيــن معــًا. يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا بموجــب عقــد تأجيــر ضمــن العقــارات االســتثمارية عنــد 
االحتفــاظ بهــا لغــرض تحقيــق إيــرادات تأجيــر أو لغــرض زيــادة قيمتهــا الرأســمالية أو للغرضيــن معــا، وليــس لغــرض البيــع فــي 

ســياق األعمــال المعتــاد أو لغــرض االســتخدام فــي اإلنتــاج أو ألغــراض إداريــة. 

يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيــًا بالتكلفــة بمــا فيهــا تكاليــف المعاملــة. تتضمــن تكاليــف المعاملــة األتعــاب المهنيــة 
للخدمــات القانونيــة والعمــوالت والتكاليــف األخــرى الالزمــة حتــى يصــل العقــار إلــى حالتــه الحاضــرة بحيــث يصبــح جاهــزا 
للتشــغيل. كمــا تتضمــن القيمــة الدفتريــة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن العقــار االســتثماري الحالــي وقــت تكبــد التكلفــة فيمــا لــو 

تــم الوفــاء بمعاييــر االعتــراف ويســتثنى مــن ذلــك تكاليــف الخدمــات اليوميــة للعقــار االســتثماري. 

الحقــًا لالعتــراف المبدئــي، يتــم إدراج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ البيانــات 
الماليــة المجمعــة. تــدرج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان األربــاح 

أو الخســائر المجمــع فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا. 

تتــم التحويــالت إلــى أو مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام. فــي حالــة تحويــل العقــار 
مــن عقــار لالســتثمار إلــى عقــار يشــغله المالــك فــإن التكلفــة المقــدرة للعقــار بالنســبة للمحاســبة الالحقــة تكــون قيمــة العقــار 
العادلــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام. إذا أصبــح العقــار الذي يشــغله المالك عقــارًا اســتثماريًا، تقوم المجموعة بالمحاســبة 

عــن هــذا العقــار وفقــًا للسياســة المنصــوص عليهــا للممتلــكات والمنشــآت والمعــدات حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام. 

يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــد البيــع أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة دائمــة مــن االســتخدام 
ــة  ــع والقيمــة الدفتري ــؤدي الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البي ــة مســتقبلية مــن بيعــه. ي ــا اقتصادي دون توقــع تحقيــق أي مزاي
للعقــار االســتثماري إلــى أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن ســحب العقــار االســتثماري أو بيعــه. ويتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر 

فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي فتــرة إلغــاء االعتــراف بــه. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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استثمار في شركات زميلة  
تتــم المحاســبة عــن اســتثمار المجموعــة فــي شــركاتها الزميلــة وفًقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية. إن الشــركة الزميلــة 

هــي منشــأة يكــون للمجموعــة تأثيــر ملمــوس عليهــا. 

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إدراج االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالتكلفــة زائــدا 
تغيــرات مــا بعــد الحيــازة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة 

الزميلــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم اطفاؤهــا أو اختبارهــا بصــورة منفصلــة لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة. 

يعكــس بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة. وفــي حالــة تســجيل تغيــر 
ــاح  ــرات واإلفص ــي أي تغي ــا ف ــجيل حصته ــة بتس ــوم المجموع ــة، تق ــركة الزميل ــرى للش ــاملة األخ ــرادات الش ــي اإلي ــرة ف مباش
عنهــا، إن أمكــن ذلــك، فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــالت 

بيــن المجموعــة والشــركة الزميلــة ضمــن حــدود الحصــة فــي الشــركة الزميلــة. 

يتــم عــرض حصــة المجموعــة فــي أربــاح الشــركة الزميلــة فــي مقدمــة بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع؛ وتمثــل األربــاح مــا بعــد 
الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة. يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة بمــا 
ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. وعنــد الضــرورة، يتــم إجــراء التعديــالت لتتوافــق 

السياســات المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.  

ــاض  ــن االنخف ــة م ــائر إضافي ــجيل أي خس ــروري تس ــن الض ــا إذا كان م ــة م ــدد المجموع ــة، تح ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــد تطبي بع
فــي قيمــة اســتثمار المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة. تحــدد المجموعــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــا إذا كان يوجــد 
دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة، وفــي هــذه الحالــة، تحتســب المجموعــة مبلــغ 
االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن المبلــغ الممكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويــدرج المبلــغ ضمــن بيــان 
األربــاح أو الخســائر المجمــع. عنــد فقــد التأثيــر الملمــوس علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بقياس وتســجيل أي اســتثمار 
محتفــظ بــه بقيمتــه العادلــة. يــدرج أي فــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد التأثيــر الملمــوس والقيمــة العادلــة 

لالســتثمار المحتفــظ بــه والمتحصــالت مــن البيــع فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس اللحق وإلغاء االعتراف
1(   الموجودات المالية

االعتراف المبدئي والقياس
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي، كموجــودات مقاســة الحًقــا وفقــًا للتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. يســتند تصنيــف الموجــودات 
الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي إلــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل المالــي وإلــى نمــوذج أعمــال المجموعــة 
المســتخدم إلدارتهــا. باســتثناء األرصــدة المدينــة التــي ال تتضمــن بنــد تمويــل جوهــري أو تلــك التــي قامــت المجموعــة بتطبيق 
المبــرر العملــي لهــا، تقيــس المجموعــة مبدئيــًا األصــل المالــي وفقــا لقيمتــه العادلــة زائــدا تكاليــف المعاملــة فــي حالــة األصــل 
المالــي غيــر المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. وبالنســبة لألرصــدة المدينــة التــي ال تتضمــن بنــد تمويــل 
جوهــري أو تلــك التــي قامــت المجموعــة بتطبيــق المبــرر العملــي لهــا، فيتــم قياســها وفقــًا لســعر المعاملــة المحــدد طبقــا 

للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



التقرير السنوي 2021

49

2          السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
2.5     ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

لغــرض تصنيــف األصــل المالــي وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يجــب أن 
يــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل “مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط” علــى أصــل المبلــغ القائــم. يشــار إلــى هــذا التقييــم 
باختبــار مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة. يشــير نمــوذج أعمــال المجموعــة المتعلــق 
بــإدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة إدارة المجموعــة لموجوداتهــا الماليــة مــن أجــل إنتــاج تدفقــات نقديــة. ويحــدد نمــوذج 
األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو 
كليهمــا. إن مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدد عمومــًا 
مــن خــالل اللوائــح أو األعــراف الســائدة فــي الســوق )المتاجــرة بالطريقــة االعتياديــة(، تــدرج بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي 

تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.

تتضمــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة المدينيــن والموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر 
وودائــع اســتثمار وكالــة واألرصــدة لــدى البنــوك والنقــد.

القياس اللحق
يستند القياس الالحق للموجودات المالية إلى تصنيفها كما يلي:

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تقيس المجموعة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائها للشرطين التاليين: 

أن يتــم االحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة لتحصيــل التدفقــات 	 
النقديــة التعاقديــة؛ و

مدفوعــات 	  فــي  تتمثــل  نقديــة  تدفقــات  إلــى  محــددة  تواريــخ  فــي  المالــي  لألصــل  التعاقديــة  الشــروط  تــؤدي  أن 
بالتكلفــة  المدرجــة  الماليــة  الموجــودات  قيــاس  الحقــًا  يتــم  القائــم.  المبلــغ  أصــل  علــى  فقــط  والفائــدة  المبلــغ  أصــل 
باألربــاح  االعتــراف  يتــم  القيمــة.  فــي  لالنخفــاض  وتخضــع  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  طريقــة  بواســطة  المطفــأة 
القيمــة. فــي  لالنخفــاض  تعرضــه  أو  تعديلــه  أو  باألصــل  االعتــراف  إلغــاء  عنــد  الخســائر  أو  األربــاح  ضمــن   والخســائر 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلل األرباح أو الخسائر
تتضمــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض 
المتاجــرة أو الموجــودات الماليــة المصنفــة عنــد االعتــراف المبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو الموجــودات 
الماليــة التــي ينبغــي إلزاميــا قياســها وفقــًا للقيمــة العادلــة. يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة 
إذا تــم حيازتهــا لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء علــى المــدى القريــب. ويتــم أيضــًا تصنيــف المشــتقات بمــا فــي ذلــك المشــتقات 
المتضمنــة المنفصلــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة مــا لــم يتــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعالــة. وبالنســبة للموجــودات الماليــة 
ذات التدفقــات النقديــة التــي ال تتمثــل فــي مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط، فيتــم تصنيفهــا وقياســها بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بغــض النظــر عــن نمــوذج األعمــال. وبغــض النظــر عــن معاييــر تصنيــف أدوات الديــن وفقــا 
للتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، كمــا هــو مبيــن أعــاله، يجــوز تصنيــف أدوات الديــن 
الماليــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد االعتــراف المبدئــي إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يحــد أو يقلــل 

بشــكل جوهــري مــن أي تبايــن محاســبي. 

بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، فيتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي 
المجمــع بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
ال يتــم االعتــراف بأصــل مالــي )أو جــزء مــن أصــل مالــي أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة حســبما ينطبــق عليــه ذلــك( 

عندما:

تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو	 
تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تتحمــل التزاًمــا بدفــع التدفقــات النقدية 	 

المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب “القبــض والدفــع” وإمــا )أ( أن تقوم المجموعــة بتحويل 
كافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل أو )ب( أال تقــوم المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة 

لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى هــذا األصــل.

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تقــوم بالدخــول فــي ترتيــب “القبــض 
والدفــع”، تقــوم بإجــراء تقييــم لمــا إذا مــا زالــت تحتفــظ بمخاطــر ومزايــا الملكيــة وإلــى أي مــدى ذلــك االحتفــاظ. وإذا لــم تقــم 
المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا لألصــل ولــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل، تســتمر المجموعــة فــي 
تســجيل األصــل التحويــل بمقــدار اســتمرارها فــي الســيطرة علــى األصــل. فــي هــذه الحالــة، تســجل المجموعــة أيضــَا االلتــزام 
ذي الصلــة. ويتــم قيــاس األصــل التحويــل وااللتــزام المرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا 

المجموعــة.

يتــم قيــاس الســيطرة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل التحويــل بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لذلــك األصــل أو 
الحــد األقصــى للمقابــل المســتلم الــذي قــد ينبغــي علــى المجموعــة ســداده أيهمــا أقــل. 

 
انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تســجل المجموعــة مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة بالنســبة لجميــع أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة 
مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة 
طبقــا للعقــد وكافــة التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها، مخصومــة بنســبة تقريبيــة لمعــدل الفائــدة الفعلــي 
ــزات  ــا أو التعزي ــظ به ــات المحتف ــع الضمان ــن بي ــة م ــة الناتج ــات النقدي ــة التدفق ــة المتوقع ــات النقدي ــن التدفق ــي. تتضم األصل

االئتمانيــة األخــرى التــي تمثــل جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.

يتــم تســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة لحــاالت التعــرض لمخاطــر االئتمــان التــي لــم تتعــرض الزديــاد 
جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي، فيتــم احتســاب مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة مقابــل خســائر 

االئتمــان الناتجــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــالل مــدة 12 شــهًرا التاليــة )خســائر االئتمــان المتوقعــة خــالل 12 شــهًرا(.

بالنســبة لحــاالت التعــرض لمخاطــر االئتمــان التــي تعرضــت لالزديــاد الجوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي، 
فيجــب احتســاب مخصــص خســائر مقابــل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتبقــي للتعــرض للمخاطــر بغــض النظــر 

عــن توقيــت التعثــر )خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة(.

بالنســبة للمدينيــن، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة. وبالتالــي، ال تقــوم 
المجموعــة بتتبــع التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان وبــدال مــن ذلــك تســجل مخصــص خســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان 
المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة. قامــت المجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند 
إلــى خبرتهــا الســابقة بخســائر االئتمــان ويتــم تعديلهــا مقابــل العوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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تعامــل المجموعــة األصــل المالــي كأصــل مقتــرن بحــاالت تعثــر فــي حالــة التأخــر فــي ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة 90 
يومــًا. ومــع ذلــك، قــد تعتبــر المجموعــة األصــل المالــي كأصــل متعثــر فــي بعــض الحــاالت، وذلــك فــي حالــة أن تشــير المعلومــات 
الداخليــة أو الخارجيــة إلــى عــدم احتماليــة اســتالم المجموعــة للمبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل األخــًذ فــي االعتبــار أي 
تعزيــزات ائتمانيــة محتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة. يتــم شــطب األصــل المالــي عندمــا ال يكــون هنــاك توقــع معقــول الســترداد 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة. 

المطلوبات المالية
االعتراف المبدئي والقياس

يتــم تســجيل كافــة المطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة وفــي حالــة القــروض والســلف، زائــدا تكاليــف المعاملــة المتعلقة 
بها مباشــرة.

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الحساب المكشوف لدى البنك ودائني المرابحة والدائنين والمصروفات المستحقة.

القياس اللحق
يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 

دائنو المرابحة
يمثــل دائنــو المرابحــة اتفاقــا إســالميا يمثــل المبلــغ المســتحق علــى أســاس التســوية المؤجلــة لمــدة تتجــاوز ســنة واحــدة 

للموجــودات المشــتراة بموجــب اتفاقيــات المرابحــة.

دائنون ومصروفات مستحقة 
يتــم تســجيل المطلوبــات عــن مبالــغ ســتدفع فــي المســتقبل لقــاء بضائــع أو خدمــات تــم تســلمها، ســواء صــدرت بهــا فواتيــر 

مــن قبــل المــورد أو لــم تصــدر.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ال يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام المرتبــط بالمطلوبــات أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه. 
عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، أو بتعديــل شــروط االلتــزام المالــي 
الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كإلغــاء االعتــراف بالتــزام أصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد، 

ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.   

مقاصة األدوات المالية
تتــم المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط إذا كان 
هنــاك حــق قانونــي ملــزم حاليــا لمقاصــة المبالــغ المســجلة وتوجــد نيــة الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــودات 

وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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قياس القيمة العادلة 
إن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو المدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معامــالت منتظمــة بيــن أطــراف 
فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام 

فــي إحــدى الحــاالت التاليــة: 

البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو	 
البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام. 	 

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي من الممكن للمشــاركين في الســوق اســتخدامها 
عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين في الســوق ســيعملون لتحقيــق مصالحهم االقتصاديــة المثلى.

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى إنتــاج مزايــا اقتصاديــة مــن خــالل 
اســتخدام األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه، أو مــن خــالل بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم 

األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.

تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع تحقيــق 
أقصــى اســتخدام للمدخــالت الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة.

ــات الماليــة المجمعــة  ــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيان ــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادل تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوب
ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبيــن كمــا يلــي، اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى 1       األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛	 
ــة 	  ــة لقيــاس القيمــة العادل ــذي يمثــل أهمي ــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت وال المســتوى 2      أســاليب تقيي

ــر؛ و ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ملحوًظ
المســتوى 3      أســاليب تقييــم ال يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة 	 

ملحوًظــا.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت 
التحويــالت قــد حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن 

المدخــالت ذي األهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة مجمعــة. 

ــة، قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات للموجــودات والمطلوبــات اســتناًدا إلــى طبيعــة وســمات  لغــرض إفصاحــات القيمــة العادل
ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله. تــم إدراج تحليــل القيــم العادلــة 

لــألدوات الماليــة والمزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة قياســها فــي إيضــاح 23.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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أسهم خزينة 
ــهم الخزينــة تســجل األربــاح  ــع أس ــد بي ــة. عن ــم المحاســبة عــن أســهم الشــركة األم الخاصــة كأســهم خزينــة وتــدرج بالتكلف يت
فــي حســاب منفصــل ضمــن حقــوق الملكيــة )احتياطــي أســهم خزينــة( الــذي يعتبــر غيــر قابــل للتوزيــع. يتــم تحميــل أي خســائر 
محققــة علــى نفــس الحســاب بمقــدار قيمــة الرصيــد الدائــن فــي ذلــك الحســاب. بينمــا يتــم تحميــل أي خســائر إضافيــة علــى 
األربــاح المرحلــة ثــم االحتياطيــات. تســتخدم األربــاح المحققــة الحقــًا مــن بيــع أســهم الخزينــة لمبادلــة أي خســائر مســجلة ســابقًا 
فــي ترتيــب االحتياطيــات واألربــاح المرحلــة وحســاب احتياطــي أســهم الخزينــة علــى التوالــي. ال يتــم توزيــع أي توزيعــات أربــاح 
ــادة عــدد أســهم الخزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط  ــة عــن هــذه األســهم. يــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زي نقدي

تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقــدم المجموعــة مكافــأة نهايــة الخدمــة لكافــة موظفيهــا طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي. إن اســتحقاق هــذه المكافــأة يســتند 
عــادًة إلــى الراتــب األخيــر وطــول مــدة الخدمــة للموظفيــن وإلــى إتمــام فتــرة خدمــة معينــة كحــد أدنــى. إن التكاليــف المتوقعــة 

لهــذه المكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة الخدمــة.  

باإلضافــة إلــى ذلــك وبالنســبة للموظفيــن الكويتييــن، تقــوم المجموعــة أيضــًا بتقديــم مســاهمات إلــى المؤسســة العامــة 
للتأمينــات االجتماعيــة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إن التزامــات المجموعــة محــددة بهــذه المســاهمات التــي تســجل 

كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

مخصصات
تســجل المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو اســتداللي( ناتــج عــن حــدث وقــع فــي الســابق 
ويكــون مــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك تدفقــا صــادرا للمــوارد التــي تتضمــن مزايــا اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويمكــن تقديــر مبلــغ 

االلتــزام بصــورة موثــوق منهــا.

معلومات القطاعات
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن المجموعــة بحيــث يعمــل إمــا فــي مجــال تقديــم المنتجــات أو الخدمــات )قطــاع األعمــال( أو يقــدم 
منتجــات أو خدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة )قطــاع جغرافــي( ويتعــرض لمخاطــر ومزايــا مختلفــة عــن تلــك المرتبطــة بغيــره 

مــن القطاعــات.

موجودات ومطلوبات محتملة
ال يتــم االعتــراف بالموجــودات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يفصــح عنهــا عندمــا يكــون التدفــق الــوارد لمزايــا 

اقتصاديــة أمــًرا محتمــاًل. 

ال يتــم االعتــراف بالمطلوبــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يفصــح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال التدفــق الصــادر 
للمــوارد المتضمنــة لمزايــا اقتصاديــة أمــًرا مســتبعدًا.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ 
المدرجــة لإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المرفقــة واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة. 
ــة  ــى القيم ــري عل ــل جوه ــراء تعدي ــب إج ــج تتطل ــى نتائ ــؤدي إل ــن أن ي ــرات يمك ــات والتقدي ــذه االفتراض ــن ه ــد م ــدم التأك إن ع

الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات المتأثــرة فــي الفتــرات المســتقبلية.  

األحكام 
عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة، بصــرف النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن 

تقديــرات، والتــي لهــا التأثيــر األكثــر جوهريــة علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:

تصنيف الموجودات المالية 
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادا إلــى تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ بالموجودات مــن خالله 

وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تمثــل مدفوعــات أصــل المبلــغ والربــح فقــط علــى أصــل المبلــغ القائم.

التزامات عقود التأجير التشغيلي – المجموعة كمستأجر
تحــدد المجموعــة مــدة عقــد التأجيــر بوصفهــا مــدة غيــر قابلــة لإللغــاء لعقــد التأجيــر إلــى جانــب أي فتــرات تتضمــن خيــار مــد فتــرة 
عقــد التأجيــر فــي حالــة التأكــد مــن ممارســته بشــكل معقــول، أو أي فتــرات يشــملها خيــار إنهــاء عقــد التأجيــر فــي حالــة عــدم 

التأكــد مــن ممارســته بشــكل معقــول.

تمتلــك المجموعــة خيــار تأجيــر الموجــودات لفتــرات إضافيــة بموجــب بعــض عقــود التأجيــر لديهــا. تطبــق المجموعــة األحــكام فــي 
تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد أم ال. أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي 
ــًا لممارســة خيــار التجديــد. وبعــد تاريــخ بدايــة التأجيــر، تعيــد المجموعــة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان  تحقــق حافــزًا اقتصادي
هنــاك حــدث أو تغيــر جوهــري فــي الظــروف يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة المجموعــة ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم 

ممارســة( خيــار التجديــد )مثــل التغيــر فــي اســتراتيجية األعمــال(. 

التزامات عقود التأجير التشغيلي – المجموعة كمؤجر
أبرمــت المجموعــة عقــود تأجيــر عقــارات تجاريــة لعقاراتهــا االســتثمارية. وتوصلــت المجموعــة اســتناًدا إلــى تقييــم شــروط 
وأحــكام الترتيبــات، علــى ســبيل المثــال مــدة عقــد التأجيــر ال تمثــل جــزءا رئيســيا مــن العمــر االقتصــادي للعقــار التجــاري، أي أنهــا 

تحتفــظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لملكيــة هــذه العقــارات وقامــت باحتســاب العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي.

تصنيف العقارات االستثمارية
ــمالية أو  ــة الرأس ــاع القيم ــر أو الرتف ــرادات تأجي ــاج إي ــه إلنت ــم حيازت ــتثمارية إذا ت ــارات اس ــار كعق ــف العق ــة بتصني ــوم المجموع تق

ــر محــدد فــي المســتقبل.  الســتخدام غي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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التقديرات واالفتراضات 
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بالمصــادر المســتقبلية والرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ 
البيانــات الماليــة المجمعــة التــي ترتبــط بمخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى إجــراء تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة الالحقــة. تســتند تقديــرات وافتراضــات المجموعــة إلــى المؤشــرات المتاحــة عنــد إعــداد 
البيانــات الماليــة المجمعــة. ومــع ذلــك، فــإن الظــروف واالفتراضــات الحاليــة حــول التطــورات المســتقبلية قــد تتغيــر نتيجــة 
للتغيــرات فــي الســوق أو الظــروف الناتجــة خــارج نطــاق ســيطرة المجموعــة. يتــم عكــس هــذه التغيــرات فــي االفتراضــات عنــد 

حدوثهــا.

تقييم العقارات االستثمارية 
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية قيــد التطويــر والعقــارات االســتثمارية المطــورة اســتنادًا إلــى إجــراء تقييــم 
ســنوي مــن قبــل خبــراء تقييــم عقــارات مســتقلين مهنييــن لديهــم المؤهــالت والخبــرة المطلوبــة فــي تقييــم هــذه األنــواع مــن 
العقــارات باســتخدام أســاليب تقييــم معروفــة فــي ضــوء توصيــات لجنــة معاييــر التقييــم الدوليــة، باســتثناء إذا لــم يتــم التمكــن 

مــن تحديــد هــذه القيمــة بصــورة موثــوق منهــا فــي حالــة العقــارات االســتثمارية قيــد التطويــر. 

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية قيــد التطويــر بواســطة الجمــع بيــن طريقــة مقارنــة المبيعــات بالنســبة لــألرض 
وطريقــة التكلفــة بالنســبة ألعمــال اإلنشــاءات. يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية المطــورة التــي تحقــق 
إيــرادات التأجيــر باســتخدام طريقــة رســملة اإليــرادات؛ حيــث يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية المطــورة التــي 
ال تــدر إيــرادات تأجيــر باســتخدام طريقــة مقارنــة المبيعــات علــى أســاس معامــالت حديثــة لعقــارات لهــا ســمات ومواقــع مماثلــة 

لتلــك الخاصــة بعقــارات المجموعــة. 

انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة
ــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل خســائر انخفــاض قيمــة اســتثمارها  بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي
فــي شــركاتها الزميلــة. تحــدد المجموعــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن 
ــة  ــاض القيم ــغ انخف ــة مبل ــب المجموع ــل، تحتس ــود دلي ــة وج ــي حال ــا. وف ــت قيمته ــة انخفض ــركات الزميل ــي الش ــتثمار ف االس

بالفــرق بيــن المبلــغ الممكــن اســترداده لالســتثمار وقيمتــه الدفتريــة، ثــم تســجل الخســائر فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمع.

3         ربحية السهم األساسية والمخففة 
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بقســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل 
الســنة )باســتثناء أســهم الخزينــة(. بينمــا يتــم احتســاب ربحيــة الســهم المخففــة بقســمة ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح 
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة )باســتثناء أســهم الخزينــة( زائــدًا المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي 
ــة  ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــا ف ــة. كم ــهم عادي ــى أس ــة إل ــة المخفف ــة المحتمل ــهم العادي ــة األس ــل كاف ــد تحوي ــا عن ــم إصداره يت
المجمعــة، لــم يكــن لــدى المجموعــة أســهم قائمــة محتملــة مخففــة. نظــًرا لعــدم وجــود أدوات مخففــة قائمــة، فــإن ربحيــة الســهم 

األساســية والمخففــة متطابقــة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021

4,167,300

193,423,511

21.54  فلس

ربح السنة )دينار كويتي( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خلل السنة )باستثناء أسهم الخزينة(

ربحية السهم األساسية والمخففة 

2020

1,375,919

193,423,511

7.11 فلس
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كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، تــم رهــن عقــار اســتثماري بقيمــة عادلــة قدرهــا79,375,515  دينــار كويتــي )2020: 67,924,626 
ــل  ــار كويتــي )31 ديســمبر 2020: مقــدم كضمــان مقاب ــل دائنــي مرابحــة بمبلــغ27,800,000  دين ــار كويتــي( كضمــان مقاب دين
دائنــي مرابحــة بمبلــغ 20,400,000 دينــار كويتــي( )إيضــاح 15( وحســاب مكشــوف لــدى البنــك بمبلــغ 516,240  دينــار كويتــي 

)31 ديســمبر 2020: 198,426 دينــار كويتــي( )إيضــاح 6(.  

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية اســتنادًا إلــى تقييمــات قــام بإجرائهــا مقيمــان عقاريــان مهنيــان مســتقالن 
متخصصــان فــي مجــال تقييــم هــذا النــوع مــن العقــارات االســتثمارية. أحــد هذيــن المقيميــن هــو بنــك محلــي واآلخــر مقيــم 

محلــي معتمــد يتمتــع بســمعة جيــدة. قــام كال المقيميــن باســتخدام الطــرق التاليــة: 

تــم تقييــم العقــارات قيــد التطويــر بواســطة الجمــع بيــن طريقــة مقارنــة المبيعــات بالنســبة لــألرض وطريقــة التكلفــة ألعمــال 	 
االنشاءات.

تم تقييم العقارات المطورة التي تحقق إيرادات تأجير بواسطة طريقة رسملة اإليرادات.	 

ألغــراض التقييــم، اختــارت المجموعــة التقييــم األقــل مــن بيــن هذيــن التقييميــن )2020: التقييــم األقــل مــن بيــن التقييميــن( 
الذيــن تــم إجراءهمــا ضمــن نطــاق زمنــي مدتــه شــهر واحــد قبــل أو بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــًا لمتطلبــات هيئــة 
أســواق المــال. اســتنادًا إلــى هــذه التقييمــات، ســجلت المجموعــة ربحــًا ناتجــًا مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ325,820  

دينــار كويتــي )2020: خســائر بمبلــغ 1,089,400 دينــار كويتــي( فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

يتم تصنيف كافة العقارات االستثمارية ضمن المستوى 2 و3 في الجدول الهرمي للقيمة العادلة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

4         عقارات استثمارية
2021

دينار كويتي

72,244,626 

10,605,069

 325,820 

 83,175,515 

2021

دينار كويتي

57,675,515

25,500,000

83,175,515

 

في 1 يناير  

إضافات 

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

في 31 ديسمبر 

عقار قيد التطوير 

عقارات مطورة 

يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 

2020

دينار كويتي

66,055,553

7,278,473

)1,089,400(

72,244,626

2020

دينار كويتي

46,224,626

26,020,000

72,244,626
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4        عقارات استثمارية )تتمة(
فيما يلي االفتراضات الهامة المتعلقة بتقييم العقار المطور الذي تم تقييمه باستخدام طريقة رسملة اإليرادات:

تحليل الحساسية 
يعرض الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات األكثر جوهرية المتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية. 

2021

9.5

%6.3
%4.6

متوسط اإليجار )للمتر مربع( )دينار كويتي(

معدل العائد

معدل الشغور

 

متوسط اإليجار 

معدل العائد 

معدل الشغور 

نسبة مصروفات التشغيل إلى إيرادات التأجير السنوية

التغيرات في 

افتراضات التقييم

%1 ±

± 50   نقطة أساسية

%1 ±

%1 +

التأثير على ربح السنة

2021

دينار كويتي

218,820

171,105

39,264

244,386

2020

دينار كويتي

217,175

161,264

32,570

248,230

2020

9.8

%6.7

%0.5

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

5         استثمار في شركات زميلة
لدى المجموعة االستثمار التالي في الشركات الزميلة:

إن الحركة في القيمة الدفترية للستثمار في الشركات الزميلة خلل السنة هي كما يلي:

بلد التأسيس

الكويت

المملكة العربية 

السعودية

2021

%35.53

%24

2020

%35.53

%24

حصة الملكية الفعلية

نهاية السنة 

31 أكتوبر

31 ديسمبر

اسم الشركة

شركة الحمراء 

العقارية ش.م.ك. 

)مقفلة(

شركة المدار الذهبية 

ذ.م.م. )“المدار”( 

 

كما في 1 يناير

حصة في النتائج

رد رأس المال

توزيعات أرباح مستلمة

تعديالت تحويل عمالت أجنبية

كما في 31 ديسمبر

األنشطة الرئيسية

أنشطة عقارية

أنشطة عقارية 

2021

دينار كويتي

71,910,996

3,340,472

)172,248(

)710,683(

)58,987(

74,309,550

2020

دينار كويتي

70,825,737

3,051,473

)228,033(

)1,776,707(

38,526

71,910,996
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

5        استثمار في شركات زميلة  )تتمة(
توضح الجداول التالية ملخص معلومات مالية حول استثمار المجموعة في الشركات الزميلة:

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية الستثمار المجموعة في الشركات الزميلة:

شركة الحمراء 

العقارية ش.م.ك. 

)مقفلة(

دينار كويتي

270,374,568

8,137,325

)86,136,106(

)6,056,684(

186,319,103

%35.53

66,199,177

شركة الحمراء 

العقارية ش.م.ك. 

)مقفلة(

دينار كويتي

17,824,833

8,953,313

-

8,953,313

2021

دينار كويتي

304,674,608

8,899,432

)86,202,563(

)7,259,152(

220,112,325

74,309,550

2021

دينار كويتي

19,982,828

9,617,312

)245,779(

9,371,533

2020

دينار كويتي

301,722,138

11,773,095

)89,214,738(

)10,821,770(

213,458,725

71,910,996

2020

دينار كويتي

18,762,175

8,694,372

160,525

8,854,897

شركة المدار 

الذهبية ذ.م.م 6

دينار كويتي

34,300,040

762,107

)66,457(

)1,202,468(

33,793,222

%24

8,110,373

شركة المدار 

الذهبية ذ.م.م 6

دينار كويتي

2,157,995

663,999

)245,779(

418,220

بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

موجودات غير متداولة

موجودات متداولة

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

حقوق الملكية

نسبة ملكية المجموعة

القيمة الدفترية للستثمار

إيرادات ونتائج الشركات الزميلة للسنة:

اإليرادات

النتائج

)خسائر( إيرادات شاملة أخرى

إجمالي اإليرادات الشاملة 

6         النقد والنقد المعادل
لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع فإن النقد والنقد المعادل يتضمن ما يلي:

 

أرصدة لدى البنوك ونقد

حساب مكشوف لدى البنك

إجمالي النقد والنقد المعادل كما في 31 ديسمبر 

2021

دينار كويتي

1,880,407

)516,240(

1,364,167

2020

دينار كويتي

1,901,396

)198,426(

1,702,970
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6         النقد والنقد المعادل )تتمة(
يمثــل الحســاب المكشــوف لــدى البنــك تســهيلت ممنوحــة مــن بنــك محلــي بالدينــار الكويتــي ويحمــل معــدالت ربــح 
فعليــة بنســبة %1.5 )31 ديســمبر 2020: %1.5( ســنوًيا فــوق معــدل الخصــم الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي المكفــول 

بضمــان مقابــل بعــض العقــارات االســتثمارية )إيضــاح 4(.

7         موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلل األرباح أو الخسائر

8         ودائع استثمار وكالة 
%1.35 بنســبة  ثابــت  ربــح  معــدل  وتحمــل  محلــي  بنــك  لــدى  مودعــة  الكويتــي  بالدينــار  مدرجــة  وكالــة  اســتثمار  ودائــع   إن 

)31 ديسمبر 2020: 1.319%( سنويًا ويتم تقديمها كضمان مقابل خطاب ائتمان صادر لصالح أحد مقاولي المجموعة.

9         رأس المال  
يتكون رأسمال الشركة األم من:

10         االحتياطي اإلجباري
وفقــًا لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل نســبة ال تقــل عــن 10% كحــد أدنــى 
مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس إدارة الشــركة األم. يجــوز للجمعية العمومية الســنوية للشــركة 

األم وقــف هــذا التحويــل عندمــا يتجــاوز االحتياطــي نســبة 50% مــن رأس المــال المصــدر.  

إن توزيــع االحتياطــي اإلجبــاري محــدد بالمبلــغ المطلــوب لســداد توزيعــات أربــاح بنســبة 5% مــن رأس المــال المدفــوع فــي 
الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح المرحلــة بســداد توزيعــات أربــاح ذلــك المبلــغ.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أسهم محلية غير مسعرة 

صناديق مدارة

2021

دينار كويتي

1,786,513

55,448

1,841,961

2020

دينار كويتي

1,458,552

52,169

1,510,721

2021

دينار كويتي

19,448,100

2021

أسهم

194,481,000

2020

دينار كويتي

19,448,100

2020

أسهم

194,481,000

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

عدد 194,481,000 سهًما بقيمة 100 فلس 

للسهم )31 ديسمبر 2020: 194,481,000 

سهًما بقيمة 100 فلس للسهم( ومدفوع 

نقًدا بالكامل.
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11         االحتياطي االختياري 
وفقــًا لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، يجــب تحويــل نســبة ال تزيــد عــن 10% بحــد أقصــى 
مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إلــى االحتياطــي االختيــاري. يجــوز وقــف هــذه التحويــالت الســنوية بنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العموميــة للمســاهمين 

بموجــب توصيــة مــن مجلــس اإلدارة. ال توجــد قيــود علــى توزيــع هــذا االحتياطــي.  

توزيعات أرباح نقدية  12
فــي 7 فبرايــر 2022، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة األم بتوزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 5 فلــس لــكل ســهم )2020: ال شــيء( 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021. تخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي للشــركة 

األم.

وافقــت الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم المنعقــدة بتاريــخ 16 مــارس 2021 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة 
بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )2019: ال شــيء(.

13          أسهم خزينة 

عدد األسهم 

نسبة األسهم المصدرة 

القيمة السوقية )دينار كويتي( 

التكلفة )دينار كويتي(

2021

1,057,489

%0.54

321,477

319,250

2020

1,057,489

%0.54

187,176

319,250

ــدر المتوســط المرجــح لســعر الســوق الخــاص بأســهم الشــركة األم للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بمبلــغ 304  يُق
ــهم(. ــا للس ــمبر 2020: 177 فلًس ــهم )31 ديس ــا للس فلًس

إن االحتياطيــات التــي تعــادل تكلفــة أســهم الخزينــة غيــر قابلــة للتوزيــع علــى مــدار الســنة، وتــم االحتفــاظ بتلــك األســهم مــن 
قبــل المجموعــة وفًقــا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال.
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14         دائنون ومصروفات مستحقة 

مبالغ مستحقة إلى مقاولين وموردين 

إيجار مستلم مقدمًا من مستأجرين 

تأمينات من مستأجرين 

مصروفات مستحقة

توزيعات أرباح مستحقة

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 17(

مطلوبات التأجير

دائنون آخرون 

2021

دينار كويتي

1,914,692

286,095

420,425

427,659

121,363

155,617

445,829

350,780

4,122,460

2020

دينار كويتي

926,090

96,721

253,981

64,700

128,940

31,139

1,251,505

1,204,733

3,957,809

15         دائنو مرابحة 

تــم الحصــول علــى دائنــي مرابحــة مــن بنــك محلــي، وهــي مدرجــة بالدينــار الكويتــي وتحمــل متوســط معــدل ربــح بنســبة 1.5% 
ســنويًا )2020: %1.5 ســنوًيا( فــوق معــدل الخصــم الصــادر عــن بنــك الكويــت المركــزي وهــي مكفولــة بضمــان مقابــل عقــارات 
اســتثمارية بقيمــة دفتريــة قدرهــا 79,375,515  دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 67,924,626 دينــار كويتــي( 

)إيضــاح 4(. 

كانــت قيمــة تكاليــف االقتــراض المرســملة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 بمبلــغ 416,630 دينــار كويتــي 
)2020: 213,977 دينــار كويتــي(.

غير متداولة 

متداولة 

2021

دينار كويتي

599,433 

3,523,027 

4,122,460

2020

دينار كويتي

740,060

3,217,749

3,957,809

يتم اإلفصاح عن الدائنين والمصروفات المستحقة في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:
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16         التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل

توزيعات أرباح مستحقة

دائنو مرابحة

مطلوبات التأجير

التدفقات النقدية - 

الواردة / )الصادرة(

دينار كويتي

)7,577(

7,400,000

)805,676(

6,586,747

1 يناير 

2021

دينار كويتي

128,940

20,400,000

1,251,505

21,780,445

31 ديسمبر 

2021

دينار كويتي

121,363

27,800,000

445,829

28,367,192

توزيعات أرباح مستحقة

دائنو مرابحة

مطلوبات التأجير

التدفقات النقدية - 

الواردة / )الصادرة(

دينار كويتي

)914(

6,200,000

)669,299(

5,529,787

1 يناير 

2020

دينار كويتي

129,854

14,200,000

1,920,804

16,250,658

31 ديسمبر 

2020

دينار كويتي

128,940

20,400,000

1,251,505

21,780,445

17         إفصاحات األطراف ذات العلقة

تمثــل هــذه المعامــالت واألرصــدة لــدى المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن وموظفــي 
اإلدارة العليــا للمجموعــة وأفــراد عائالتهــم المقربيــن والشــركات التــي يكــون فيهــا هــؤالء األطــراف المالكيــن الرئيســيين أو 
بإمكانهــم ممارســة الســيطرة أو التأثيــر الملمــوس عليهــا والتــي تقــوم المجموعــة بإجرائهــا ضمــن ســياق األعمــال الطبيعــي. 

تتــم الموافقــة علــى سياســات وشــروط تســعير هــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة الشــركة األم.  

فيما يلي المعاملت مع أطراف ذات علقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

مصروفات إيجار ومصروفات أخرى

)مدرجة ضمن مصروفات تشغيل عقارات ومصروفات إدارية( 

2021

دينار كويتي

4,444

شركة زميلة

دينار كويتي

4,444

2020

دينار كويتي

5,044

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة )إيضاح 14(

مطلوبات التأجير

2021

دينار كويتي

155,617

 445,829

شركة زميلة

دينار كويتي

155,617

 445,829

2020

دينار كويتي

31,139

1,251,505

فيما يلي األرصدة لدى أطراف ذات علقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع:
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17         إفصاحات األطراف ذات العلقة )تتمة(

إن المبالــغ المســتحقة إلــى طــرف ذي عالقــة ال تحمــل أي فائــدة وتســتحق الســداد خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ البيانــات 
الماليــة المجمعــة. 

فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خلل السنة: 

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومزايا قصيرة األجل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

2021

دينار كويتي

223,466

25,013

75,000

323,479

2020

دينار كويتي

159,075

31,767

20,000

210,842

بتاريــخ 7 فبرايــر 2022، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة األم بصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 75,000 دينــار كويتــي 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 20,000 دينــار كويتــي(. تخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة المســاهمين فــي 

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم.

وافقــت الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم المنعقــدة بتاريــخ 16 مــارس 2021 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة 
بتوزيــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة قدرهــا 20,000 دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. 

18         مطلوبات محتملة

ــار كويتــي )2020:  ــغ 21,399 دين ــة تمثــل خطــاب ضمــان بمبل ــات محتمل ــدى المجموعــة مطلوب كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، ل
21,399 دينــار كويتــي( تــم إصــداره إلــى وزارة الماليــة فيمــا يتعلــق بعقــارات اســتثمارية وليــس مــن المتوقــع أن ينشــأ عنهــا أي 

مطلوبــات جوهريــة. 

19         معلومات القطاعات

ــاًء علــى منتجاتهــا وخدماتهــا ولديهــا قطاعيــن تشــغيل يجــب  ألغــراض اإلدارة، تــم تنظيــم المجموعــة إلــى وحــدات أعمــال بن
إعــداد تقاريــر بشــأنهما كمــا يلــي: 

أنشــطة االســتثمار العقــاري التــي تتضمــن االســتثمار والمتاجــرة فــي العقــارات والبنــاء أو تطويــر العقــارات لغــرض البيــع 	 
ضمــن ســياق األعمــال العــادي والخدمــات العقاريــة األخــرى المتعلقــة بهــا.

أنشــطة األســهم واالســتثمارات األخــرى التــي تتضمــن المشــاركة فــي صناديــق ماليــة وعقاريــة وإدارة متطلبــات الســيولة 	 
لــدى المجموعة.
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31 ديسمبر 2020

إيرادات القطاعات

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تكاليف تمويل 

مصروفات أخرى، بالصافي 

نتائج القطاعات  

موجودات القطاعات 

مطلوبات القطاعات

 31 ديسمبر 2021 

إيرادات القطاعات

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تكاليف تمويل 

مصروفات أخرى، بالصافي 

نتائج القطاعات  

موجودات القطاعات 

مطلوبات القطاعات

19          معلومات القطاعات  )تتمة(

فيما يلي معلومات حول تقارير القطاعات:

أنشطة  األسهم 

واالستثمارات 

األخرى

دينار كويتي

3,416,522

    -

331,240

)302,843(

    -

3,444,919

76,151,511

10,000,000

أنشطة  األسهم 

واالستثمارات األخرى

دينار كويتي

3,113,973

-

)76,307(

)339,820(

-

2,697,846

73,421,717

10,000,000

غير موزعة

دينار كويتي

865,655

    -

    -

)127,617(

)1,326,776(

)588,738(

3,479,875

3,702,035

غير موزعة

دينار كويتي

170,992

-

-

)126,822(

)877,982(

)833,812(

5,099,059

3,703,828

أنشطة

عقارية

دينار كويتي

1,326,432

325,820

    -

    -

)341,133(

1,311,119

83,175,515

19,079,644

أنشطة

عقارية

دينار كويتي

874,088

)1,089,400(

-

-

)272,803(

)488,115(

72,244,626

11,144,665

اإلجمالي

دينار كويتي

5,608,609

325,820

331,240

)430,460(

)1,667,909(

4,167,300

162,806,901

32,781,679

اإلجمالي

دينار كويتي

4,159,053

)1,089,400(

)76,307(

)466,642(

)1,150,785(

1,375,919

150,765,402

24,848,493
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20.    أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 

إن المخاطــر الرئيســية الناتجــة مــن األدوات الماليــة للمجموعــة هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق. 
تكمــن المخاطــر فــي أنشــطة المجموعــة ولكــن يتــم إدارة هــذه المخاطــر بطريقــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة المســتمرة وفقــًا 
لحــدود المخاطــر والضوابــط األخــرى. إن هــذه الطريقــة فــي إدارة المخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار المجموعــة فــي تحقيــق 

األربــاح ويتحمــل كل فــرد بالمجموعــة مســؤولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات المنوطــة بــه. 

تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم. تتعــرض المجموعــة 
أيضــُا لمخاطــر التشــغيل. ال تشــمل عمليــة مراقبــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا 
وقطــاع األعمــال. يتــم مراقبــة هــذه المخاطــر مــن خــالل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي لــدى المجموعــة. يتحمــل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة المســئولية الكاملــة عــن وضــع المنهــج الشــامل إلدارة المخاطــر واعتمــاد اســتراتيجيات ومبــادئ إدارة المخاطــر. 

20.1     مخاطر االئتمان

 
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر إخفــاق أحــد أطــراف أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزامــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر 
لخســارة ماليــة. تســعى إدارة المجموعــة إلــى ضبــط مخاطــر االئتمــان مــن خــالل مراقبــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان وقصــر 
ــة. إن الحــد األقصــى مــن  ــة محــددة والتقييــم المســتمر للجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابل المعامــالت علــى أطــراف مقابل
التعــرض لمخاطــر االئتمــان يقتصــر علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع. 

تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمســتأجرين للعقــارات االســتثمارية عــن طريــق مراقبــة األرصــدة 
المدينــة القائمــة. تحــد المجموعــة مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق باألرصــدة لــدى البنــوك وودائــع اســتثمار وكالــة عــن طريــق 

التعامــل فقــط مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة فقــط. 

فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن الموجــودات الماليــة األخــرى، تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان نتيجة تعثــر الطرف 
المقابــل، بحيــث يعــادل الحــد األقصــى مــن التعــرض للمخاطــر القيمــة الدفترية لهــذه األدوات. 

20.2     مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بصافــي متطلباتهــا التمويليــة. قــد تنتــج مخاطــر الســيولة 
عــن االضطرابــات فــي الســوق أو تدنــي درجــات االئتمــان التــي قــد تتســبب فــي نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور. 
ولمواجهــة هــذه المخاطــر، قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات مع أخذ الســيولة في االعتبــار، والمحافظة 

علــى رصيــد كاٍف مــن النقــد والنقــد المعــادل واألوراق الماليــة القابلــة للتســويق بســهولة.

األربــاح  معــدالت  مدفوعــات  تتضمــن  والتــي  المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  الماليــة  للمطلوبــات  الســيولة  قائمــة  تعكــس 
المســتقبلية علــى مــدى عمــر هــذه المطلوبــات الماليــة. يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق المطلوبــات الماليــة غيــر 
المخصومــة لــدى المجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر اســتنادًا إلــى التزامــات ســداد المدفوعــات التعاقديــة غيــر المخصومــة.
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أقل من

3 أشهر 

دينار كويتي

208,500

2,113,099

    -

 2,321,599 

أقل من

3 أشهر 

دينار كويتي

153,000

1,129,033

-

1,282,033

1 إلى 5

 سنوات 

دينار كويتي

10,976,563

606,516

    -

11,583,079 

1 إلى 5

 سنوات 

دينار كويتي

11,800,000

757,271

-

12,557,271

أكثر من

5 سنوات

دينار كويتي

22,152,000

    -

    -

22,152,000 

أكثر من

5 سنوات

دينار كويتي

11,111,405

-

-

11,111,405

المجموع

دينار كويتي

33,962,563

3,853,029

516,240

38,331,832 

المجموع

دينار كويتي

23,523,405

3,915,574

198,426

27,637,405

 3 إلى 12 

شهرًا 

دينار كويتي

625,500

1,133,414

516,240

2,275,154 

 3 إلى 12 

شهرا 

دينار كويتي

459,000

2,029,270

198,426

2,686,696

2021

دائنو مرابحة 

دائنون ومصروفات مستحقة*

حساب مكشوف لدى البنك

المجموع

2020

دائنو مرابحة 

دائنون ومصروفات مستحقة*

حساب مكشوف لدى البنك

المجموع

*باستثناء اإليجار المستلم مقدًما

20           أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  )تتمة(
20.2       مخاطر السيولة  )تتمة(

20.3     مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة أصــل مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق ســواء نتجــت هــذه التغيــرات عــن 
عوامــل تتعلــق باالســتثمار الفــردي أو الجهــة المصــدرة لهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع االســتثمارات المتداولــة فــي الســوق. 
تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع الموجــودات بصــورة محــددة مســبقًا علــى فئــات متعــددة للموجــودات وتنويــع 
الموجــودات بالنســبة للتوزيــع الجغرافــي وتركــز قطاعــات األعمــال والتقييــم المســتمر لظــروف الســوق واتجاهاتــه وتقديــر 

ــة. ــة العادل ــي القيم ــل ف ــرة األج ــة وقصي ــرات طويل اإلدارة للتغي

20.3.1     مخاطر معدل الربح 

إن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب 
التغيــرات فــي أســعار الفائــدة بالســوق. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدل الربــح علــى دائنــي المرابحــة التــي تحمــل معــدالت 

ربــح متغيــرة )إيضــاح 15( والحســاب المكشــوف لــدى البنــك )إيضــاح 6(. 
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20           أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  )تتمة(
20.3.1 مخاطر معدالت الربح )تتمة(

يوضــح الجــدول التالــي حساســية بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع للتغيــرات المحتملــة بصــورة معقولــة فــي معــدالت الربــح مــع 
االحتفــاظ بكافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة:

الزيادة/ النقص

في النقاط األساسية

100 )-/+(

100 )-/+(

التأثير على ربح السنة 

دينار كويتي

178,651

205,984

2021

2020

20.3.2     مخاطر العملت األجنبية

إن مخاطــر العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة 
التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة.

ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة بصــورة جوهريــة حيــث إن أغلــب موجــودات ومطلوبــات المجموعــة مدرجــة 
بالدينــار الكويتــي.

20.3.3     مخاطر أسعار األسهم

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســهم. تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار 
األســهم مــن خــالل تنويــع االســتثمارات فيمــا يتعلــق بتركــز قطاعــات األعمــال. 

ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار األســهم حيــث أن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
الخســائر لــدى المجموعــة تتضمــن اســتثمارات فــي أســهم غيــر مســعرة وصناديــق مــدارة.

إدارة رأس المال 
إن هــدف المجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس المــال هــو ضمــان المحافظــة علــى معــدالت رأس المــال الجيــدة لدعــم األعمــال 

التــي تقــوم بهــا وتحقيــق أعلــى قيمــة يحصــل عليهــا المســاهمين. 

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي ظــروف األعمــال. لــم يتــم إجــراء أي 
تغيــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020. 
يتكــون رأس المــال مــن إجمالــي حقــوق الملكيــة باســتثناء احتياطــي تحويــل عمــالت أجنبيــة ويقــدر ذلــك بمبلــغ 130,110,588  

دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 125,943,288 دينــار كويتــي(. 

21         التزامات رأس المال

قامــت المجموعــة بإبــرام عقــود إنشــاء مــع أطــراف أخــرى وبنــاًء علــى ذلــك تلتــزم المجموعــة باإلنفــاق الرأســمالي المســتقبلي 
فيمــا يتعلــق بالعقــارات قيــد اإلنشــاء بمبلــغ 3,687,276  دينــار كويتــي )2020: 10,481,762 دينــار كويتــي(. 
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22        قياس القيمة العادلة 

األدوات المالية 
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

إن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي ال ُتــدرج بالقيمــة العادلــة ال تختلــف بصــورة جوهريــة عــن 
قيمتهــا الدفتريــة.

تــم توضيــح المنهجيــات واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات فــي فقــرة القيمــة العادلــة مــن اإليضــاح 
2.5: ملخــص السياســات المحاســبية الهامة.

الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
ــات الماليــة المجمعــة  ــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيان ــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادل تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوب
ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبينــة كمــا يلــي، اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ و	 
المســتوى 2: أســاليب تقييــم أخــرى يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل تأثيــرا جوهريــا علــى قيــاس 	 

القيمــة العادلــة ملحوًظــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر؛ و
المســتوى 3: أســاليب تقييــم أخــرى ال يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــالت والــذي يمثــل تأثيــرا جوهريــا علــى قيــاس 	 

القيمــة العادلــة ملحوًظــا. 

يوضــح الجــدول التالــي تحليــل موجــودات المجموعــة المســجلة بالقيمــة العادلــة وفًقــا لمســتوى الجــدول الهرمــي 
للقيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر:

المستوى 3

دينار كويتي

1,841,961

المستوى 3

دينار كويتي

1,510,721

2021

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلل األرباح أو الخسائر

2020

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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22           قياس القيمة العادلة  )تتمة( 

يوضــح الجــدول التالــي مطابقــة المبلــغ االفتتاحــي والختامــي للموجــودات الماليــة ضمــن المســتوى 3 التــي يتــم 
تســجيلها بالقيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر.

في بداية السنة

دينار كويتي

1,510,721

1,587,028

صافي الخسائر 

المسجلة في بيان 

األرباح أو الخسائر 

المجمع

دينار كويتي

331,240

)76,307(

صافي المشتريات 

والتحويلت 

والمبيعات 

والتسويات

دينار كويتي

-

-

في نهاية السنة

دينار كويتي

1,841,961

1,510,721

2021

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خلل األرباح أو الخسائر

2020

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

وصف المدخلت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة لتقييم الموجودات المالية: 

صناديق مدارة:
تــم تقييــم الصناديــق المــدارة اســتنادًا إلــى صافــي قيمــة الموجــودات التــي تــم تقديمهــا مــن قبــل أميــن الصنــدوق. إن 
المعلومــات المتعلقــة بأســاليب التقييــم والمدخــالت الجوهريــة غيــر الملحوظــة المســتخدمة فــي التقييم الحتســاب حساســية 

ــة للتغيــرات فــي المدخــالت غيــر الملحوظــة ليســت متوفــرة.  قيــاس القيمــة العادل

أسهم غير مسعرة:

أساليب تقييم أسهم غير مسعرة 

طريقة

مضاعفات السوق

*إن معدل الخصم لضعف التسويق يمثل المبالغ التي انتهت المجموعة إلى أن المشاركين في السوق سيأخذونها في 
االعتبار عند تحديد سعر االستثمارات. 

المدخلت الجوهرية 

غير الملحوظة 

معدل الخصم لضعف 

التسويق*

المعدل 

%50 – 10

حساسية المدخلت للقيمة العادلة 

إن الزيادة )النقص( بنسبة %5 في معدل الخصم 

تؤدي إلى انخفاض )زيادة( القيمة العادلة بمبلغ 

92,098 دينار كويتي
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22           قياس القيمة العادلة  )تتمة( 

موجودات غير مالية

2021

عقارات استثمارية

2020

عقارات استثمارية

المستوى 1

دينار كويتي

   -

   -

المستوى 2

دينار كويتي

57,675,515

46,224,626

المستوى 3

دينار كويتي

25,500,000

26,020,000

المجموع

دينار كويتي

83,175,515

72,244,626

يوضــح الجــدول التالــي مطابقــة المبلــغ االفتتاحــي والختامــي للموجــودات غيــر الماليــة ضمــن المســتوى 3 التــي يتــم 
تســجيلها بالقيمــة العادلــة فــي 31 ديســمبر. 

كما في 31 ديسمبر 2021

عقارات استثمارية

كما في 31 ديسمبر 2020

عقارات استثمارية

في بداية السنة 

دينار كويتي

26,020,000

26,569,000

صافي الخسائر

دينار كويتي

)523,180(

)602,400(

صافي المشتريات 

والتحويلت 

والمبيعات 

والتسويات 

دينار كويتي

3,180

53,400

في نهاية السنة 

دينار كويتي

25,500,000

26,020,000

وصف أساليب التقييم والمدخلت الرئيسية المستخدمة لتقييم العقارات االستثمارية:

عقارات استثمارية 
عقار قيد التطوير

يتــم تقييــم العقــار قيــد التطويــر بواســطة الجمــع بيــن طريقــة مقارنــة المبيعــات لــألرض وطريقــة تكلفــة أعمــال االنشــاءات. 
تســتند طريقــة مقارنــة المبيعــات إلــى مقارنــة أســعار الســوق النشــط لعقــارات مماثلــة ومعامــالت الســوق الحديثــة بشــروط 
تجاريــة متكافئــة المعدلــة مقابــل الفــرق فــي طبيعتهــا أو موقعهــا أو حالــة العقــار المحــددة. تســتند طريقــة التكلفــة المقــدرة 
إلــى مقارنــة تكلفــة إنشــاء عقــار مماثــل مــع مراعــاة اســتهالك تكاليــف اإلنشــاء المعدلــة مقابــل الفــرق فــي طبيعتهــا أو 

ــة العقــار المحــدد. موقعهــا أو حال

عقارات مطورة
ــة الســنوية  ــرادات التــي تســتند إلــى رســملة التدفقــات النقدي يتــم تقييــم العقــارات المطــورة بواســطة طريقــة رســملة اإلي
ــرادات التأجيــر الناتجــة ســنويًا مــن العقــار باســتخدام معــدل  المخصومــة مــن العقــار والتــي يتــم احتســابها مــن خــالل خصــم إي

ــاح 4. ــي إيض ــة ف ــية مبين ــل الحساس ــم وتحلي ــالت التقيي ــل مدخ ــوق. إن تفاصي ــي الس ــي ف ــم الحال الخص
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23         رد مطالبة قانونية

خــالل الســنوات الســابقة، قامــت الشــركة األم بتســجيل مخصــص مقابــل مطالبــة قانونيــة تتعلــق بضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة 
ــد وزارة  ــة ض ــوى قانوني ــع دع ــة برف ــت المجموع ــنة 2015، قام ــالل س ــة 2012. خ ــنة المالي ــة للس ــا وزارة المالي ــت به ــي طالب الت
الماليــة طالبــت فيهــا بإلغــاء هــذه المطالبــة ومنــذ ذلــك الحيــن، كانــت هــذه الدعــوى قيــد التقييــم لــدى المحكمــة. صــدر الحكــم 
النهائــي عــن محكمــة التمييــز بتاريــخ 10 مــارس 2021 لصالــح المجموعــة والــذي قضــى بإلغــاء هــذه المطالبــة. وبالتالــي، 
واســتنادًا إلــى الحكــم النهائــي الصــادر، قامــت المجموعــة بــرد المخصــص الزائــد الــذي تــم تســجيله ســابقًا بمبلــغ 822,191 دينــار 

كويتــي فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ. 

24         تأثير كوفيد-19

تســتمر جائحــة فيــروس كورونــا )“كوفيــد19-”( فــي االنتشــار عبــر عــدة مناطــق جغرافيــة علــى مســتوى العالــم، ممــا تســبب 
ــة.  ــة العالمي ــة االقتصادي ــة فــي البيئ ــة كمــا أدت إلــى حــاالت عــدم تيقــن جوهري ــة واالقتصادي ــي تعطيــل األنشــطة التجاري ف
وقامــت الســلطات الماليــة والنقديــة علــى مســتوى العالــم باتخــاذ تدابيــر مكثفــة للتخفيــف مــن العواقــب الســلبية للجائحــة. 

أخــذت المجموعــة فــي اعتبارهــا التأثيــرات المحتملــة للتقلبــات االقتصاديــة الحاليــة علــى الموجــودات الماليــة وغيــر الماليــة لــدى 
المجموعــة. وتمثــل المبالــغ المســجلة أفضــل تقييــم أجرتــه اإلدارة اســتناًدا إلــى المعلومــات المتاحــة الملحوظــة. ومــع ذلــك، ال 
ــادة عــدم  ــر زي ــزال تأثي ــة للموجــودات حساســة للتقلبــات فــي األســواق. وال ي ــزال القيــم الدفتري ــزال األســواق متقلبــة وال ت ت
ــى  ــة عل ــر ذي الصل ــا والتأثي ــم مركزه ــي تقيي ــة ف ــتمر المجموع ــوف تس ــي س ــًا وبالتال ــة تقديري ــة االقتصادي ــي البيئ ــن ف التيق

أســاس منتظــم. 
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Chairman’s Speech

Dear Shareholders – Ajial Real Estate 
and Entertainment Company 

On my behalf and on behalf of my colleagues, the 
members of the Board of Directors, I am pleased 
to present you, the 25th Annual Report of Ajial Real 
Estate & Entertainment Co., accompanied with the 
financial results for the fiscal year ended on 31st 
December 2021.

Dear Shareholders: 

Given the health and economic crises Kuwait 
and the whole world is going through due to the 
spread of the new Corona virus, which affected 
businesses in Kuwait. Nevertheless, the company 
adopted proactive policies and took precautionary 
measures that enabled it to face the crisis from a 
position of strength and allowed the Company to 
play a vital role in achieving financial stability. Merely 
focusing on continuing the company’s projects under 
construction (Al-Andalus project), a multi-purpose 
project located in Hawalli, on a land of 10,300 Sqm 
and a built-up area of 58,600 sqm approximately. 
The project contains offices, medical clinics, 
commercial shops, and a cinema, The project has 
reached 90% completion rate and is expected to 
open in 2022. 

On another note, the Company enjoyed a successful 
run this year with a significant increase in its rental 
income of Ajial Commercial and Entertainment 
Complex, a landmark in Fahaheel area. Similarly, the 
rental incomes of Ajial’s associates Al Hamra Real 
Estate and Al Madar Al Thahabia Co. (Kingdom of 
Saudi Arabia) have also increased respectively which 
had a positive impact on the Company.

Financial Report

The balance sheet of Ajial Real Estate & Entertainment 
Co. clearly explains the Company’s financial position 
for the fiscal year ended on 31/12/2021. The 
Company’s net profit has reached KD 4,167,300 with 
an EPS of 21.54 fils compared to KD 1,375,919 in 
2020, with an EPS of 7.11 fils, which represents an 
increase of 202.9%. Furthermore, the operational 
income has increased 98.4% from KD 2,549,551 in 
2020 to KD 5,058,881 in 2021. 

Administrative and general expenses have risen 
33.4% from KD 779,984 in 2020 to KD 1,040,646 in 
2021. Whereas, finance costs which have fallen 7.8% 
from KD 466,642 in 2020 to KD 430,460 in 2021. The 
consolidated balance sheet shows that the assets 
have increased 8% from KD 150,765,402 in 2020 
to KD 162,806,901 in 2021, and total liabilities have 
increased 31.9% from KD 24,848,493 in 2020 to KD 
32,781,679 in 2021. Moreover, Shareholders’ equity 
is up by 3.3% from KD 125,916,909 in 2020 to KD 
130,025,222 in 2021. 

The board of directors proposed the distribution of 
5% cash dividends for the shareholders in the fiscal 
year ended on 31st December, 2021. 

In the end, I would like to take this opportunity to 
extend my sincere gratitude and appreciation to all 
Shareholders, Stakeholders, the Board and Staff 
members of this great company. We look forward to 
a future filled with higher achievements by laying the 
groundwork for more progress and growth.

Yours sincerely,

Shk. Ali Al Abdullah Al Khalifah Al Sabah
Chairman 
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Al Andalus Project 

At A Glance

Al Andalus is Kuwait’s newest, trendiest mixed-use 
project and community hub. It is a lifestyle destination– 
for individuals, families, and businesses alike. 

Al Andalus is a unique, rich and ultimately-fulfilling 
fusion of retail and entertainment experiences and 
interactions. The venue offers a diverse assortment 
of non-retail and service-based outlets, as well as 
alternative property types and limited-time pop-ups 
for niche shopping.

Although the nearby area has a reputation for being 
congested, Al Andalus promises ultimate ease and 
convenience from the beginning of your visit. From an 
easy-to-access dedicated entryway and exit right off 
the highway, to the more than ample parking space 
available (accommodating more than 1,200 vehicles).
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Project owners

Location

Floors

Total plot area

Total built-up area

Ground breaking

Expected opening

Components

Current project completion

Ajial Real Estate Company

Off the Fahaheel Expressway

18

10,350sqm

59,000sqm

23 July, 2019

Early 2022

• Retail

• Food and beverage

• Community spaces

• Entertainment

• Beauty and wellness 

• Clinics

• Offices

90%

Project Quick Facts
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Components

Ground floor
Retail, food and beverage, entertainment, community 
spaces

Units: 27

Mezzanine 
Retail, food and beverage, entertainment, 
community spaces

Units: 30

First floor
Gym(s), spa(s)

Clinics 
6 floors 

Offices
9 floors 

Basement
Cinema, 11 screens

Facilities
• Parking lot connected to building by bridgeway, 

total 1,200 parking spots 

• Coordinated elevators separating clinics, offices, 
gym(s), cinema, and retail spaces

Location

Al Andalus’ name was not chosen at random. The 
name pays homage to one of Kuwait’s earliest 
recreation venues: Cinema Al Andalus – the site of 
which is now home to Al Andalus.
Located right in the heart of Kuwait where the buzz 
never stops, Al Andalus is conveniently situated near 
the exit of the Fahaheel Expressway and directly off of 
Beirut Street.
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Acknowledgement & Undertaking 
of Integrity and Fairness of Statements

Kuwait on 7th February 2022

To the Shareholders of Ajial Real Estate & Entertainment Co. 

Acknowledgement & Undertaking of  Integrity and Fairness of Statements   

The Board of Directors acknowledge and undertake that the financial reports are provided in a fair and a sound 
way, they present all financial aspects of the company, including data and operational results, and they are 
prepared accurately in accordance with the International Accounting Standards approved by Capital Markets 
Authority for the financial year ended 31 December 2021.

Shk. Ali Abdulla Al Khalifah Al Sabah   
Chairman

Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash   
Board Member

Ms. Tahani Al Ahmi     
Board Member

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah 
Vice Chairman

Mr. Mohamed Abdulrazzaq Al Kandari   
Board Member 
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Rule 01: Construct a Balanced Board Composition
Brief on the composition of the Board of Directors, as follows:

Brief on the professional experienc of the Board of Directors:

Name

Shk. Ali Abdullah Al Khalifah Al Sabah

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah 

Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash 

Ms. Tahani Al Ajmi 

Mr. Mohammed Abdulrazzak Al Kandari 

Mr. Abdulwahab Nabeel Al Oraifan 

Board Member Status
(Executive/Non-Executive/
Independent), or Board Secretary

Non- Executive Board Member

Non- Executive Board Member

Executive Board Member

Independent Member

Independent Member

Board Secretary

Education 
Qualification

BA

BA

BA

MA

BA

BA

Date of Election/Appointment 
of Board Member/Secretary

25 JUNE 2020

25 JUNE 2020

25 JUNE 2020

25 JUNE 2020

25 JUNE 2020

28 JUNE 2020

Corporate Governance Report 2021 

Shk. Ali Abdullah Al Khalifah Al Sabah: 
Skh. Al Sabah has over 40 years of experience in the 
banking and real estate sectors. He was the chairman 
of Tijara & Real Estate Investment Co. and a Board 
member in Gulf bank and Kuwait Real Estate bank, 
which later on transformed to (Kuwait International 
Bank).

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah: 
Shk. Al Sabah is the vice chairman of the Board and 
board member in Mjas General Trading Co. and has 
over 13 years of experience in the investment and 
real estate sectors. Shk. Al Sabah holds a Bachelor’s 
degree in Business Administration from Boston 
University, USA.

Mr. Abdulaziz Faisal Al Khatrash: 
Mr. Al Khatrash is a board member and CEO of Ajial 
Real Estate & Entertainment Co. has over 20 years of 
experience in the investment and real estate sectors. 
He previously held the position of deputy CEO in Tijara 
& Real Estate Investment Co. Mr. Al Khatrash holds a 
Bachelor’s degree in MIS from Northeastern University, 
USA.

Ms. Tahani Al Ajmi:
Ms. Al Ajmi has over 24 years of experience various 
sectors such as investment, real estate and market 
research. She is the deputy CEO in Tijara & Real Estate 
Investment Co. and an independent board member in 
Ajial Real Estate & Entertainment Co. Ms. Al Ajmi holds 
a Master degree in Strategic Management. 

Mr. Mohammed Abdulrazzak Al Kandari:
Mr. Al Kandari has over 20 years of experience in 
the investment, real estate and banking sectors. He 
is a Board member in Commercial Bank of Kuwait, 
Technology Industrial Gases Production Co., and 
Venture Capital Bank (Bahrain). As well as the 
executive vice president in Securities Group, Kuwait. 
Mr. Al Kandari holds a Bachelor’s degree in Business 
Administration and Finance. 
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Brief on the Company’s Board of Directors’ meetings for the year 2021, through the 
following statement:

A summary of how to apply the requirements of registration and coordination and 
keeping the minutes of meetings of the Board of Directors of the company:

The role of the Board Secretary of Ajial is to improve the efficiency of Board meetings and to ensure proper 
implementation of the resolutions made by the Board and Committee Members. To do so, minutes of meetings 
are documented and sorted out for each meeting, together with agendas and reports which are all kept in a 
safe and secure place. All minutes contain lists of attendees, absentees, topics of discussion and submitted 
reports and proposals. All are accessible and available for all Board Members at any time according to corporate 
governance rules and regulations. 

An acknowledgment by the independent member that the controls of independence are 
available. 

a copy of these acknowledgements is attached to the report. 

Name of Member

Shk. Ali Abdullah 
Al-Sabah
(Chairman)

Shk. Hamad Mubarak 
Al-Sabah
(Vice-Chairman)

Mr. Abdulaziz Faisal Al-
Khatrash 
(Board Member & CEO)

Ms. Tahani 
Al-Ajmi 
(Independent Member)

Mr. Mohammed Abdulrazzak 
Al-Kandari
(Independent Member) 

Meeting 
(1)
10/2/21

Meeting 
(5)
25/10/21

Meeting 
(6)
20/12/21

Meeting 
(2)
24/3/21

Meeting 
(3)
26/4/21

Meeting 
(4)
28/7/21

Number
of
Meetings

6

6

6

6

6
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Rule 02: Establish Appropriate Roles and Responsibilities 

Brief on how the company defines the policy of the tasks, responsibilities, and 
duties of each of the Members of the Board of Directors and executive management 
members, as well as the powers and authorities delegated to the executive 
management: 

The Board of Directors have developed the BOD charter which defined the roles and responsibilities of the Board 
and Executive Management as per the approved Company’s organization structure. The Board also approved 
the policies and procedures of Board Committees and the Company’s departments in detail.

Powers and authorities delegated to the Executive Management are as follows: 

1. Carry out and implement the strategies set out by the Board of Directors.
2. Develop executive objectives of each department and link such plans with the overall plan.
3. Overall monitoring of all departments and operations.
4. Ensure proper coordination between departments. 
5. Problem solving issues related to the Management.
6. Review and update the internal policies and procedures of the company and accordingly distribute it to the 

Employees.

Achievements of the Board of Directors during the year:

1. Continue with the development of Al Andalus project.
2. Decreased as such as possible the financial losses incurred from the Novel Corona Virus Pandemic. 
3. Follow up on the risk reduction strategies periodically with the executive management.
4. Retaining the Company’s investors and clients by responding to the executive management’s visions.
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Brief about the application of the formation requirements of independent specialized 
committees by the Board of Directors:

Name of Committee

Date of Formation
& Term

Number of Meetings

Committee Members 
and Chairman

Committee Functions 
and Achievements during 
the year

Audit Committee

28 June 2020
3 years

7

• Shk. Hamad Al Sabah 
(Chairman)

• Ms. Tahani Al Ajmi 
(Member)

• Mr. Mohammed Al Kandari 
(Member)  

• Regular review of the 
company’s financial 
statements and the 
observations made by the 
external auditors.

• Consult the board on 
the appointment of the 
External auditors and 
monitor their activities.

• Monitor the company 
internal audit function 
and recommend the 
appointment and 
termination of the internal 
auditor.

• Ensure compliance with 
the rules and regulations 
of the regulatory 
authorities.

Risk Committee

28 June 2020
3 years

4

• Ms. Tahani Al Ajmi 
(Chairman)

• Mr. Abdulaziz Al Khatrash 
(Member)

• Mr. Mohammed Al Kandari 
(Member) 

• Evaluate systems and 
mechanisms of identifying, 
measuring and monitoring 
various types of risks that 
may face the company 
as well as the company’s 
acceptable risk level. 

• Prepare regular reports 
on the company’s risk 
exposure and present 
these reports to the 
Board.

Nomination and 
Remuneration Committee

28 June 2020
3 years 

1 

• Shk. Hamad Al Sabah 
(Chairman)

• Mr. Abdulaziz Al Khatrash 
(Member) 

• Ms. Tahani Al Ajmi 
(Member) 

• Approve the renumeration 
of the Board of 
Directors and Executive 
Management.

• Evaluate Board of 
Directors and Board 
Committees

• Ensure that Members 
of a Board of Directors 
independency is valid.

• Discuss the renumeration 
report.

A summary of how to apply the requirements that allow the Members of the Board of 
Directors to obtain accurate and timely information and data:

The Company has made all information available to Board Members that enables them to carry out their 
supervisory role over the Executive Management. Any meetings may be arranged with the Executive Management 
through the Board Secretary. Board Members, especially Independent Members, are encouraged to visit the 
Company with or without the presence of the Top Management. In addition, if Board Members have any query 
or question about any information or documents, they are free to approach the Board Secretary first so that he 
can coordinate with the respective department Manager and the Board Member.
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Rule 03: Recruit Highly Qualified Candidates for the Board of Directors & Executive 
Management

Brief about the application of the formation requirements of the nominations and 
remunerations Committee:

The Nomination and Remuneration Committee has been formed in accordance with corporate governance rules 
and regulations issued by Capital Markets Authority taking into consideration the following requirements in the 
selection of Committee Members: 

1. The Committee is comprised of three members.
2. The Committee is chaired by a Non-Executive Board Member. 
3. Chairman of the Board or CEO may be a Committee Member. 

The objective of this committee is to attract highly experienced skilled Employees and to retain Employees with 
potential. Hence improving the competitive edge of the Company by carrying out the following functions and 
responsibilities:

1. Develop a clear remuneration policy for Board Members and executive management. 
2. Ensure that the remuneration policy is in line with the interest of the Shareholders. 
3. Prepare an annual governance report that includes the total remunerations given to Members of a Board 

of Directors, and the executive body and the managers; whether cash or benefits or privileges, of whatever 
nature and title, directly or indirectly through the company or Subsidiary Companies.

4. Recommend on the nomination of Executive positions. 

Report on the remunerations to the Members of the Board of Directors and Executive 
Management:

1. Summary of the company’s policy of compensations and incentives, specifically 
that related to Members of a Board of Directors, the Executive Management and the 
Managers.

The Remuneration policy is a payment plan of compensation and bonuses in compliance with Corporate 
Governance requirements issued by the Capital Markets Authority, Kuwait. It determines the appropriate pay 
rate for each particular set of responsibilities and tasks. It controls how the pay will increase as employees take 
on more responsibilities and tasks or move up in higher roles. 

It ensures that remuneration package offered to the Company’s Board of Directors and employees is competitive 
and ensures that the Company is able to attract and retain suitably qualified and experienced personnel. The 
remuneration offered in Ajial is structured so as to appropriately align management’s interests with shareholders’ 
interests and promote value creation in the Company. The remuneration policy and remuneration paid is 
appropriately disclosed by the Company in accordance with CMA guidelines.

The policy shall consist of the following guidelines:

1. Related to the KPIs as applicable to the directors/employees,
2. Consistent with the long term and short-term strategy and objectives of the Company,
3. Commensurate with the size, nature and the degree of risks of the role, as well as experience and qualifications 

of the director/employee of the Company
4. Balancing the structure of payroll that serves as an incentive to attract qualified individuals.
5. Prepared in coordination with the Nominations committee.



Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary

16

3. Any substantial deviations from remuneration policy approved by Board of Directors.
No.

Executive management and managers Remuneration:

The executive management and managers’ remuneration policy is designed in such a way that it motivates 
executive management and managers to pursue long term growth objectives and it is also aligned with their 
performance. It also forbids employees from entering into transactions and arrangements detrimental to the 
Company’s interests. 

Board Remuneration

This policy ensures that remuneration of the Board is within the ceilings provided by the regulatory authorities. 
The Chairman, Vice Chairman and other members of the Board may receive additional remuneration for their 
additional duties. The non-executive directors are remunerated by the way of fees in form of cash and not 
provided with any retirement benefits. Furthermore, they are not granted equity-based remuneration schemes 
unless approved by shareholders.

Procedure for recommendation of Remuneration
The remunerations Committee shall recommend the salary of the directors/employees to the Board after 
considering the profit of the year and in accordance with CMA guidelines. The Board of directors shall then 
approve the remuneration to members of Board, executive management and managers with or without 
modifications.

2. Statements of the remunerations of the Board of Directors and the Executive 
Management:  

Remunerations and benefits of Members of Board of Directors

Total
number of
members

Remunerations and benefits through the parent Company

Fixed remuneration
and benefits

(Kuwaiti Dinar)
Variable remuneration

and Benefits
(Kuwaiti Dinar)

Health insurance Annual
remuneration

Committees’
remuneration

5 - 75,000 -

Total remunerations and benefits granted to five senior executives
who have received the highest remunerations

Total 
executive
positions

Remunerations and Benefits through the parent company

Fixed remuneration and benefits
(Kuwaiti Dinar)

Variable 
remuneration
and Benefits

(Kuwaiti Dinar)

Monthly 
salaries total 
(for the year)

Health & Life 
insurance

Annual Tickets Leave & 
Indemnity 
Benefits

Social Security 
Benefits

Annual
remuneration

5 238,200 7,575 5,000 38,337 11,385 109,000
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Rule 04: Safeguard the Integrity of Financial Reporting 

Written undertakings by both the Board of Directors and the Executive Management of 
the soundness and integrity of the prepared financial reports:

The Executive Management have submitted a written undertaking that the Company’s financial reports are 
provided in a sound and fair manner, presented all financial aspects of the Company, including data and 
operational results, and prepared in accordance with the International Accounting Standards approved by 
the Capital Markets Authority. Moreover, the annual report submitted to Shareholders includes the Board’s 
undertaking / acknowledgement of the soundness and integrity of all financial statements and reports related to 
the Company’s activities. 

Brief about the application of the formation requirements of the audit committee:

The Audit Committee was formed in accordance with the corporate governance rules and regulations issued 
by Capital Markets Authority, taking into consideration the following requirements in the selection of Committee 
Members:

1. Committee to be formed of at least three members including an Independent Member. 
2. Chairman of the Board and CEO shall not be Committee Members. 
3. Chairman of Committee shall be a Non-Executive Board Member. 
4. Committee shall include at least a member of educational qualification and/or practical experience in the 

accounting and financial fields.

In case of any conflicts between the recommendations of the audit committee and 
the resolutions of the Board of Directors, a statement shall be included detailing and 
clarifying the recommendations and the reason(s) of the Board of Directors non-
compliance therewith:

There has been no conflict between the Audit Committee recommendations and Board decisions which would 
require a detailed statement that explains such conflicts. 

Verification of the independence and neutrality of the external Auditor:

The Company takes into account the principles and rules of Capital Markets Authority towards ensuring 
independence and neutrality of External Auditors. Following the best governance practices, the Company shall 
evaluate the External Auditor on annual basis based on a specific mechanism focusing on the performance, 
professionalism and independence under the supervision of the Audit Committee. 
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Rule 05: Apply Sound Systems of Risk Management and Internal Audit 

A brief statement on the application of the formation requirements of a department/ an 
office/ an independent unit of risk management:

The Company has appointed a Risk Management Coordinator whose responsibility is to identify and monitor the 
risks associated with the Company’s activities. As a result, the Company’s risk exposure has been evaluated by 
preparing periodic reports to the Risk Management Committee. As best practice measures, the Risk Management 
Coordinator is fully independent by reporting directly to the Board through the Risk Management Committee 
without granting him any financial authorities. 

A brief about the application of the formation requirements of the risk management 
committee:

Risk Management Committee is formed in accordance with corporate governance rules and regulations issued 
by Capital Markets Authority, taking into account the following requirements in the selection of the Committee 
Members: 

1. Committee to be formed of at least three members, including an Independent Member. 
2. Chairman of the Board shall not be a Committee Member. 
3. Chairman of Committee shall be a Non-Executive Board Member. 

Summary clarifying the control and internal audit systems:

The Company has a good internal control environment that includes all company activities. The organizational 
structure of the Company supports the dual audit (Four Eyes Principles). An external office has been appointed 
to prepare an Internal Control Review (ICR) report which allows the Company to identify and address the 
weaknesses of such controls.

Regarding the issuance of the executive bylaws of the Capital Markets Authority – Module 15 - Rule 5 – Article 6-9. 
The Company have appointed an independent auditing firm to revise and evaluate its internal audit function for 
the past 3 years. More importantly, to ensure the full compliance of the internal Audit unit with CMA regulations, 
international Internal Audit standards, and ethical standards. Ajial aims that the internal audit function continues 
to be an added value to the Company.   

A brief statement on the application of the formation requirements the internal audit 
department / office / unit: 

The Audit Committee considered the cost/benefit of establishing an internal audit unit within the Company or 
appoint an external firm to carry out the internal audit activities. As a result, the Committee decided to appoint an 
external firm to cooperate with the Company’s internal Audit Coordinator to carry out such activities. The Audit 
Committee should ensure the efficiency of the Company’s operations and that the internal audit structure covers 
all the Company’s areas of activities. 
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Rule 06: Promote Code of Conduct and Ethical Standards

A summary of the business charter including standards and determinants of code of 
conduct and ethical standards:

The code of conduct and ethical standards charter the company adopted guides the company’s dealings with all 
clients, employees, and the community in which it operates. Implementing this charter is considered one of the 
most important components of the corporate governance framework. The Board and Executive Management are 
fully committed to support the application of these standards regardless of the potential negative consequences. 
Failure to adhere to these standards will be investigated and may lead to disciplinary action being taken or refer 
certain cases to the regulatory authorities. 

The Company is also committed to achieving the highest levels of governance and has established those values 
by applying measures to maintain confidentiality of information by adopting a Whistle-blowing policy which 
encourages Employees to report any complaint related to bad behavior / illegal or unprofessional actions. The 
company aims to provide new tools for better communication and to allow whistleblowers to disclose their 
communications in full confidentiality. 

Summary of the policies and mechanisms on reducing the conflicts of interest:

Conflict of interest occurs when the interest of an Employee is in conflict with that of the Company. In order to 
ensure maximum levels of transparency and objectivity, the Company at all times ensures that its transactions 
are carried out on the basis of equality, fairness and integrity. The policy of related party transactions has been 
reviewed and considered to be consistent with the Company’s activities. In addition, the Company adopted 
a set of procedures regulating disclosure of potential conflicts of interest and the mechanism of addressing 
it. The Audit Committee is generally responsible for implementing the policy of conflict of interest as well as 
monitoring and reviewing the implementation of its procedures. However, the audit committee may delegate 
the daily responsibilities of overseeing the compliance and the implementation of that policy and procedures to 
whom it sees fit.

Procedures for Mitigating Conflict of Interest:

1. Board members and senior officers should not have any direct or indirect interest in the contracts and 
transactions of Company unless approved by General Assembly or was done at “arm’s length” or at 
competitive market rates.

2. The Company should not grant any unauthorized credit facility or provide any guarantee to a board member.
3. The employees shall not offer, ask for, provide or accept anything of value for favorable treatment from the 

Company, customers, suppliers or potential suppliers or others.
4. Those applying for tenders, contracts, supplying goods, for employment or rendering services, have to 

declare their interests including relationships with Director or Senior officers with the Company.
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Rule 07: Ensure Timely and High-Quality Disclosure & Transparency

Summary of the application of mechanisms for presentation and accurate and transparent disclosure that 
define aspects, areas and characteristics of disclosure:

The company aim is to enhance the accountability of the Company and its management, towards its stakeholders 
in general by giving access to the accurate and consistent information that will enable them to understand its 
governance, strategy, policies, activities, practices and facilitate evaluation of its performance. In compliance 
with the requirements of CMA, the company applies the policy of disclosure and transparency on the Board 
of directors and employees of the company. The Company shall consistently make disclosures of inside 
information that is precise, has not been made public, relates directly or indirectly to the company; and if made 
public, would have a significant effect on the price of the company’s shares. The policy includes [a] methods for 
disclosing financial and non-financial information [b] ways to disclose all information transparently, in a timely 
manner, without discrimination [c] procedures through which information is categorized in terms of its material 
importance, nature and periodicity.

The Company made the following disclosures during the year:

1. The issuance of the interim financial statements.
2. List of Insiders.
3. The shareholders who hold 5% or more of the company’s share capital.
4. BOD meeting results.
5. All transactions made in the company’s treasury shares.
6. Announcement of the Annual General Assembly meeting and its results.
7. Disclosure of lawsuits and courts judgements.
8. Disclosure of rescheduling of financial facilities.

Brief about the application of the requirements of the Board of Directors disclosure and 
executive management disclosures, and the managers’ disclosures:

The Company has in place a special record comprising the disclosures and notifications made by the Insiders, 
Members of the Board of Directors, the Executive Management, and the Managers. It also contains all data 
related to compensations, salaries, incentives and other financial benefits that were granted directly or indirectly 
by the company or Subsidiary Companies. All shareholders of the company shall have the right to access this 
record during the normal working hours of the company without any fees or charges. Moreover, the company 
insures to update this data record periodically to reflect the reality of the conditions of Related Parties.

A brief statement on the application of the formation requirements of a unit of investors 
affairs:

The Company established a unit for handling Investors’ affairs which is in charge of providing information and 
reports required for its potential Investors. This unit is run by the Account’s Manager but under the supervision 
of the CEO. Moreover, policies and procedures have been put in place to ensure proper independence of the 
Investors’ affairs unit which enables these Investors to have timely access to relevant information and reports. 

Brief on how to develop the infrastructure for the information technology on which it 
shall significantly rely on in the disclosure processes:

The Company seeks to further enhance the use of its IT functions to build proper communication channels with 
Shareholders, Investors and Stakeholders. A corporate governance section has been created in the Company’s 
website, in which all updated information is made available to assist Shareholders and Investors to exercise their 
rights to evaluate the Company’s performance. 
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Rule 08: Respect the Rights of Shareholders 

A summary of the application of the requirements for the identification and protection 
of the general rights of shareholders, in order to ensure fairness and equality amongst 
all shareholders:

The Company enforces the application of the shareholders rights policy to ensure that Shareholders have timely 
access to the company information; including its financial performance, objectives, corporate governance and 
the Company’s risk exposure. This will enable the Shareholders to exercise their rights in an efficient manner and 
allow Shareholders and Investors to easily interact with the Company. 

The following are the general rights of a shareholder mentioned in the Company’s articles of association:

1. Any shareholder shall be entitled to authorize another person to attend to the general assembly in accordance 
with a special proxy or an authorization prepared by the company for this purpose.

2. Allow shareholders to participate effectively in the general assembly and vote on the resolutions thereof.
3. Develop an apparent policy for profits distribution of various types (cash/ non-cash) so that shareholders’ 

and company’s interests are accomplished.
4. The general assembly shall disclose the proposed profits distribution and the date of distribution. 
5. When preparing the general assembly’s agenda, the Board of Directors shall consider adding the matters / 

items that shareholders wants to discuss to the agenda of general assembly.

A summary of the creation of a special record at the Clearing Agency as part of the 
requirements for on-going monitoring of shareholders’ data: 

A record is kept with the Clearing Company that contains the names, nationalities, address and number of shares 
of each Shareholder of Ajial. Any changes to this information are updated accordingly. Any Stakeholder may 
request access to information in the aforesaid record from Ajial or the Kuwait Clearing Company. 

Brief on how to encourage shareholders to participate and vote in the company’s 
general assembly meetings:

The Company encourages Shareholders to exercise their rights to participate in the Company’s Annual General 
Meeting and vote regardless of their level or position. The Company’s Shareholders’ rights policy sets out the 
mechanism of participation and voting in the Annual General Meetings. 
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Rule 09: Recognize the Roles of Stakeholders

Brief about conditions and policies that ensure protection and recognition of the rights 
of stakeholders:

As mentioned in the stakeholder’s policy the company is committed towards its stakeholders as follows:  

1. Stakeholders: To achieve sustainable value for stakeholders and strive to achieve good financial returns and 
work for the benefit of the stakeholders.

2. Suppliers and service providers: Dealing in a direct and clear manner and on the basis of trust. Striving to 
build and maintain good relationships with suppliers and service providers, and the company must ensure 
that information related to them is kept confidential

3. Employees: Dealing with employees with dignity and respect and providing equal job opportunities to 
all employees in the field of employment, which included matters related to recruitment, compensation / 
benefits, professional development and promotions. It is the duty of the Board of Directors to provide a safe 
and healthy work environment Taking into consideration respect for human and employee rights.

4. Society: Participation in improving the standard of living wherever the company operates and ensuring that 
resources are used reasonably in order to preserve the environment.

Brief on how to encourage stakeholders to keep track of the company’s various 
activities:

The Company allows Stakeholders to access information relevant to the Company’s activities in an easy and 
timely manner. All Stakeholders are welcomed to express their views about the Company. The Company’s 
policies encourage Stakeholders to inform the Board of any practices prohibited in the Whistleblowing policy. 
The company and the stakeholders must also ensure the confidentiality of the information, and the two parties 
should conclude an agreement in this regard.



Annual Report 2021

23

Rule 10: Encourage and Enhance Performance
 
A summary of the application of the requirements for the development of mechanisms 
that allow Members of the Board of Directors and Executive Management to attend the 
training programs and courses regularly:

The purpose of the Board of Directors & Executive Management training policy & procedures is to train the 
Company’s directors and members of the executive management, to identify the area of improvement and to 
articulate the Company’s organizational goals for properly managing operations of the Company and also to 
keep them abreast with the latest developments in the administrative, financial and economic fields. 
Board Members and Executive Management performance is evaluated each year. Thus, the Company provides 
ongoing training programs for Board and Executive Management as per their training requirements. Professional/
Personal development activities for members must be approved in advance by the Board of Directors for which 
a training budget is prepared.

Brief on how to evaluate the performance of the Board as a whole, and the performance 
of each Member of the Board of Directors and the Executive Management:

The Company applies a self-appraisal policy for the Board and each Member separately through a set of 
questions which allows each Member to evaluate themselves. In order to evaluate their achievements and 
assess the challenges faced, and how it impacted the work quality and performance. Eventually this will help 
them to benefit from the process and become more efficient. The company uses Key Performance Indicators 
(KPIs) to evaluate its Executive Management. At the end of the year a comprehensive evaluation is done for 
each employee by their respective managers. This evaluation is based on weights and percentages, that differ 
for every employee, to measure the employee’s performance in achieving his/her goals. 

An overview of the Board of Director’s efforts in asserting the importance of corporate 
value creation with the employees at the company through achieving the company’s 
strategic goals and improving key performance indicators:

The Board of Directors is committed to develop an integrated reporting system to be a communication tool by 
setting out mechanisms relevant to corporate strategy, governance, performance and future expectations. This 
will create value in the long term and bridge the gap between current company reports and the information 
required by the investors in order to evaluate investment values and company forecasts etc. 
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Rule 11: Focus on the Importance of Corporate Social Responsibility

A summary of the development of a policy to ensure a balance between each of the 
company goals and society goals:

Corporate Social Responsibility [CSR] represents the continuous commitment of the Company through ethical 
behaviour, to achieve sustainable development for society in general and its employees in particular. The Board 
of Directors sets out the CSR policies and procedures for balancing social and environmental objectives with 
the Company’s economic objectives and as part of its initiatives to fulfil its social responsibility to stakeholders, 
employees, community and environment in the course of conducting its business operations. 

The Board, Human Resources [HR] department and employees are allocated CSR responsibilities as 
follows:

Board of directors:
• Oversight of social and environmental risk management and CSR performance
• Ensure a balance between the Company’s objectives and the Community’s objectives
• Highlight the Company’s efforts in community service by implementing specific mechanisms and programs, 

establishing performance benchmarks, comparison with peers and CSR work plans

Human Resources:
• Creating CSR awareness through educational programs for employees.
• Planning and implementing awareness programs for community to identify the social responsibility according 

to clear mechanisms and highlighting the issues that contribute to social development.

Employees:
• All employees are responsible for implementing CSR activities as formulated by the Board on an ongoing 

basis. Employee involvement is a critical success factor for CSR performance.

Brief about the programs and mechanisms helping to highlight the company’s efforts 
exerted in the field of social work:

In order to achieve and maintain a proper balance between Socio-Environmental objectives and the 
Company’s business objectives, the Company aims to meet its obligation towards Society, Stakeholders, 
Employees, and the Environment by immersing in the field of Social work which includes but not limited 
to the following:

• To support national manpower and boost its competitive edge and efficiency.

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah
Vice Chairman
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Introduction

The Committee is comprised of three members, as follows:

1. Shk. Hamad Mubarak Al Sabah  ( Head of Committee )
2. Mr. Mohamad Abdulrazzak Al Kandari ( Member )
3. Ms. Tahani Al Ajmi    ( Member )  

Committee Meetings and Performance/Achievements:

The Audit Committee holds its meetings on regular basis at least once each quarter of the year and when required 
or necessary. The Committee’s Secretary prepares the minutes of meeting for each meeting and keeps track of 
all of the Committee’s resolutions. The Committee held 7 meetings in during the year.  The key achievements of 
the Committee during the year were as follows: 

• Ensuring soundness, transparency and integrity of the financial reports by reviewing periodically the financial 
statements and submitting their opinions and recommendations to the Board.

• Making recommendations to the Board on the appointment of the External Auditors and monitor their 
performance to ensure that they are not providing any other services other than the audit profession.

• Supervising the Internal Audit activities and provide recommendations on the recruitment and termination of 
the Internal Audit firm which carries out such activities for the Company. 

• Reviewing the Internal Audit plan and results of the Internal Audit reports. And resolving all audit observations 
on those reports. 

• Viewing the Internal Control Review Report (ICR).
• Assigned an independent firm to revise and evaluate the current internal audit firm and prepare the QAR 

report. 
• Analyzing the applied accounting policies and provide the Board of Directors with opinion and recommendation 

in this regard
• Ensuring the Company complies with all rules and regulations of the regulatory bodies. 

Committee Opinion on Company Internal Control Process

As per Committee follow up and supervision of internal audit in 2021, and based on risk assessment, the 
Committee believes that the Company has adequate and efficient internal control environment in place, as 
no material weaknesses were found, and no failures have been detected in the internal control systems. The 
Executive Management continues to implement internal controls in a manner ensuring protection of the Company 
assets and integrity of financial statements. Along with the efficiency of the operational activities of the Company 
with its financial, administrative and accounting processes. 

Furthermore, excellent cooperation and coordination at the professional and practical level remains in place with 
Internal Auditors, which was reinforced by holding regular meetings to exchange information on matters related 
to Audit, Administrative Control and Risk Management. Also, the audit committee and the internal Auditor have 
met regularly during the year where they reviewed the results of the internal audit reports and ensured that the 
necessary corrective actions were taken concerning the observations stated in such reports.

Moreover, continuous communication of strategies, annual reports and individual plans have been made between 
the Internal Auditors and Executive Management to ensure adequate and efficient supervision in order to address 
any weaknesses and failures.

Audit Committee Report
For the Year Ended on 31 December 2021

Shk. Hamad Mubarak Al Jaber Al Sabah
Head of Audit Committee



Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary

28

Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P.

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements 

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (the 
“Parent Company”) and its subsidiary (collectively, the “Group”), which comprise the consolidated statement of 
financial position as at 31 December 2021, the consolidated statement of profit or loss, consolidated statement 
of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash 
flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of 
significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the 
consolidated financial position of the Group as at 31 December 2021, and its consolidated financial performance 
and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International 
Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities 
in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of 
the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our 
audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not 
provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed 
the matter is provided in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the Consolidated 
Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included 
the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of 
the consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed 
to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial 
statements. 
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Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)

a)     Valuation of investment properties

Investment properties of the Group represent a significant portion of the total assets as at 31 December 2021 
and are carried at fair value. The management of the Group determines the fair value of its investment properties 
on periodical basis and uses external appraisers to support the valuation at year-end. The valuation of the 
investment properties at fair value is highly dependent on estimates and assumptions such as rental value, 
occupancy rates, discount rates, financial stability of tenants, market knowledge and historical transactions. 
In addition, the significant impact of the COVID-19 pandemic has led to additional uncertainty in arriving at 
reasonable assumptions. Further, the disclosures relating to the assumptions are relevant, given the estimation 
uncertainty and sensitivity of the valuations. Due to the size and complexity of the valuation of investment 
properties and the importance of the disclosures relating to the assumptions used in the valuation, we identified 
this as a key audit matter. The Group’s policies for fair valuation of investment properties are presented in 
accounting policies in Note 2 of the consolidated financial statements.

Our audit procedures included, among others, the following:
-  We have reviewed the assumptions and estimates made by the management and the external appraisers, 
appropriateness of the valuation technique and reasonableness of data used in the valuation.
-  We have evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of reasonably possible 
changes to key assumptions on the fair value of properties such as rental income, occupancy rates, discount 
rates, and historical transactions.
-   We have considered the objectivity, independence and expertise of the external appraisers.
-  We assessed that the significant assumptions and related uncertainties are appropriately reflected in the 
sensitivity disclosure in Note 4 to the consolidated financial statements.

b)     Impairment of investment in associates

The carrying value and the related share of results of investment in associates is significant to the Group’s 
consolidated financial statements and to the Group’s results. The Group assesses if there are any indicators 
of impairment in the carrying value of its investment in associates. Such assessment considers any significant 
adverse changes in economy, market, legal environment, industry or the political environment. Accordingly, we 
have considered this as a key audit matter. The accounting policies relating to investment in an associate is given 
in Note 2 to the consolidated financial statements.

Our audit procedures included, among others, the following:
-  We evaluated management’s considerations of the impairment indicators of investment in associates. 
-  In such consideration, we assessed whether any decline in value exists, significant adverse changes in the 
economy, market, legal environment, industry or the political environment in which the associates operate, 
structural changes in the industry in which the associates operate, changes in the political environment affecting 
the associates business and changes in the associates’ financial condition.

The disclosures relating to Group’s investment in associates are given in Note 5 of the consolidated financial 
statement.
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Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Other information included in the Group’s 2021 Annual Report 

Management is responsible for the other information. Other information consists of the information included 
in the Group’s 2021 Annual Report, other than the consolidated financial statements and our auditor’s report 
thereon. We obtained the report of the Parent Company’s Board of Directors, prior to the date of our auditor’s 
report, and we expect to obtain the remaining sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express 
any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other 
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the 
consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially 
misstated. If, based on the work we have performed we conclude that there is a material misstatement of this 
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance 
for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements 
in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 
or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability 
to continue as a going concern, disclosing as applicable matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or 
has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial 
statements.

Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (continued)
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Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due 
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence 
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the Group’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a 
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures 
in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future 
events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including 
the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions 
and events in a manner that achieves fair presentation.

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible 
for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit 
opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit.

Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (continued)
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Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or 
safeguards applied.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of 
most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the 
key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company and the consolidated 
financial statements, together with the contents of the report of the Parent Company’s Board of Directors relating 
to these consolidated financial statements, are in accordance therewith. We further report that, we obtained all 
the information and explanations that we required for the purpose of our audit and that the consolidated financial 
statements incorporate all information that is required by the Companies Law No 1 of 2016, as amended, and 
its executive regulations, as amended, and by the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles 
of Association, as amended, that an inventory was duly carried out and that, to the best of our knowledge 
and belief, no violations of the Companies Law No 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as 
amended, nor of the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, 
have occurred during the year ended 31 December 2021 that might have had a material effect on the business 
of the Parent Company or on its financial position.

We further report that, during the course of our audit, we have not become aware of any violations of the 
provisions of Law No 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the 
year ended 31 December 2021 that might have had a material effect on the business of the Parent Company or 
on its financial position.

   

ABDULKARIM AL-SAMDAN
LICENCE NO. 208 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

7 February 2022
Kuwait

Independent Auditor’s Report to the Shareholders
of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (continued)
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Consolidated statement of profit or loss
for the year ended 31 December 2021

Rental and services income
Property operating expenses

Net rental income

Change in fair value of investment properties
Share of result from associates
Unrealised gain (loss) on financial assets at fair value through profit or 
loss
Realised gain on sale of financial assets at fair value through profit or 
loss
Dividend income

Net investment income

Total operating income

Administrative expenses
Allowance for expected credit losses

Net operating income

Other income 
Finance costs
Reversal of legal claim

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE CONTRIBUTION TO NATIONAL 
LABOUR SUPPORT TAX (NLST) AND BOARD OF DIRECTORS’ 
REMUNERATION

Contribution to KFAS
Zakat
NLST
Board of Directors’ remuneration

PROFIT FOR THE YEAR

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

2020
KD

874,088
(272,803)

601,285

(1,089,400)
3,051,473

(76,307)

-    
62,500

1,948,266

2,549,551

(779,984)
(39,506)

1,730,061

170,992
(466,642)

-    

1,434,411

-    
-    

(38,492)
(20,000)

1,375,919

7.11 fils

2021
KD

1,326,432
(341,133)

985,299

325,820
3,340,472

331,240

1,702
74,348

4,073,582

5,058,881

(1,040,646)
(101,765)

3,916,470

43,464
(430,460)

822,191

4,351,665

(7,354)
(5,893)

(96,118)
(75,000)

4,167,300

21.54 fils

Notes

4
5

23

17

3

Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary
Consolidated Financial Statements 31 December 2021

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.
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Profit for the year

Other comprehensive (loss) income:
Other comprehensive (loss) income that may be reclassified to profit or 
loss in subsequent periods:
Foreign currency translation adjustments of an associate

Other comprehensive (loss) income for the year

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.

2020
KD

1,375,919

38,526

38,526

1,414,445

2021
KD

4,167,300

(58,987)

(58,987)

4,108,313

Consolidated Financial Statements 31 December 2021 (continued)

Consolidated Statement Of Comprehensive Income 
for the year ended 31 December 2021
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ASSETS
Non-current assets
Property and equipment
Investment properties
Investment in associates
Receivable from sublease
            

Current assets
Receivable from sublease
Account receivables and prepayments
Financial assets at fair value through profit or loss
Wakala investment deposits
Bank balances and cash

TOTAL ASSETS

EQUITY AND LIABILITIES
Equity 
Share capital
Share premium
Statutory reserve
Voluntary reserve
Treasury shares
Effect of change in accounting policy of investment properties
Foreign currency translation reserve
Retained earnings

Total equity

Non-current liabilities
Employees’ end of service benefits
Account payables and accruals
Murabaha payables

Current liabilities
Account payables and accruals
Bank overdraft

Total liabilities

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

 
Notes

4
5

7
8
6

9

10
11
13

14
15

14
6

2021
KD

276,712
83,175,515
74,309,550

-    

157,761,777

179,842
582,914

1,841,961
560,000

1,880,407

5,045,124

162,806,901

19,448,100
5,199,430
1,872,577
1,688,946
(319,250)

46,118,487
(85,366)

56,102,298

130,025,222

342,979
599,433

27,800,000

28,742,412

3,523,027
516,240

4,039,267

32,781,679

162,806,901

2020
KD

336,658
72,244,626
71,910,996

255,715

144,747,995

744,561
1,280,729
1,510,721

580,000
1,901,396

6,017,407

150,765,402

19,448,100
5,199,430
1,437,410
1,253,779
(319,250)

46,118,487
(26,379)

52,805,332

125,916,909

292,258
740,060

20,400,000

21,432,318

3,217,749
198,426

3,416,175

24,848,493

150,765,402

Consolidated statement of Financial Position
as at 31 December 2021

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.

Consolidated Financial Statements 31 December 2021 (continued)

Sheikh. Ali Al Abdullah Al Khalifah Al Sabah
Chairman

Sheikh. Hamad Mubarak Jaber Al Ahmad Al Sabah
Vice Chairman
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As at 1 January 2021
Profit for the year
Other comprehensive income for the year 

Total comprehensive income for the year
Transfer to reserves

As at 31 December 2021

As at 1 January 2020
Profit for the year
Other comprehensive income for the year 

Total comprehensive income for the year
Transfer to reserves
Issue of bonus shares

As at 31 December 2020

Share
capital

KD

19,448,100
-    
-    

───────
-    
-    

19,448,100

Share
capital

KD

18,522,000
-    
-    

-    
-    

926,100

19,448,100

Share 
premium

KD

5,199,430
-    
-    

-    
-    

5,199,430

Share 
premium

KD

5,199,430
-    
-    

-    
-    
-    

5,199,430

Statutory
reserve

KD

1,437,410
-    
-    

-    
435,167

1,872,577

Statutory
reserve

KD

1,293,969
-    
-    

-    
143,441

-    

1,437,410

Voluntary
reserve

KD

1,253,779
-    
-    

-    
435,167

1,688,946

Voluntary
reserve

KD

1,110,338
-    
-    

-    
143,441

-    

1,253,779

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2021

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.

Consolidated Financial Statements 31 December 2021 (continued)
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Capital
surplus

KD

759,234
-    
-    

-    
-    

(759,234)

-    

Treasury 
shares

KD

(319,250)
-    
-    

-    
-    

(319,250)

Treasury
shares

KD

(319,250)
-    
-    

-    
-    
-    

(319,250)

Effect of change 
in accounting 

policy of 
investment 
properties

KD

46,118,487
-    
-    

-    
-    

46,118,487

Effect of change 
in accounting 

policy of 
investment 
properties

KD

46,118,487
-    
-    

-    
-    
-    

46,118,487

Foreign 
currency 

translation 
reserve

KD

(26,379)
-    

(58,987)

(58,987)
-    

(85,366)

Foreign
currency

translation
reserve

KD

(64,905)
-    

38,526

38,526
-    
-    

(26,379)

Retained
earnings 

KD

52,805,332
4,167,300

-    

4,167,300
(870,334)

56,102,298

Retained
earnings 

KD

51,883,161
1,375,919

-    

1,375,919
(286,882)
(166,866)

52,805,332

Total
equity

KD

125,916,909
4,167,300

(58,987)

4,108,313
-    

130,025,222

Total
equity

KD

124,502,464
1,375,919

38,526

1,414,445
-    
-    

125,916,909

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.

Consolidated Financial Statements 31 December 2020 (continued)
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2021
 

OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year
Adjustments to reconcile profit for the year to net cash flows:
Change in fair value of investment properties
Share of result from associates
Unrealised gain (loss) on financial assets at fair value through profit or loss
Realised gain on sale of financial assets at fair value through profit or loss
Dividend income
Interest income 
Depreciation
Provision for employees’ end of service benefits
Allowance for expected credit losses
Finance costs
Reversal of legal claim

Working capital adjustments:
Account receivables and prepayments
Account payables and accruals

Cash flows from operating activities
Employees’ end of service benefits paid

Net cash flows from operating activities

INVESTING ACTIVITIES
Additions to property and equipment
Additions to investment properties
Return of capital (additions) to investment in associates
Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss
Dividend received from associates
Dividend income
Net movement in wakala investment deposits
Interest income received
Lease collection received

Net cash flows used in investing activities

FINANCING ACTIVITIES
Dividends paid
Finance costs paid
Lease payments
Murabaha finance facilities available

Net cash flows from financing activities

NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER  

Non-cash transactions:
Utilization of advance payment to contractor
Additions to investment properties

 
Notes

4
5

4
5

5

6

2021
KD

4,167,300

(325,820)
(3,340,472)

(331,240)
(1,702)

(74,348)
(33,854)

94,628
53,578

101,765
430,460

(822,191)

(81,896)

596,050
1,037,851

1,552,005
(2,857)

1,549,148

(17,061)
(9,755,495)

172,248
1,702

710,683
74,348
20,000
33,854

-    

(8,759,721)

(7,577)
(430,460)
(90,193)

7,400,000

6,871,770

(338,803)

1,702,970

1,364,167

849,574
(849,574)

2020
KD

1,375,919

1,089,400
(3,051,473)

76,307
-    

(62,500)
(67,833)
89,696
65,760
39,506

466,642
-    

21,424

487,621
(84,994)

424,051
-    

424,051

(1,070)
(6,760,385)

228,033
-    

1,776,707
62,500

(250,000)
67,833

711,859

(4,164,523)

(914)
(466,642)
(669,299)

6,200,000

5,063,145

1,322,673

380,297

1,702,970

518,088
(518,088)

* The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated financial statements.

Consolidated Financial Statements 31 December 2021 (continued)
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Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021

1       CORPORATE INFORMATION

The consolidated financial statements of Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (the “Parent 
Company”) and its Subsidiary (collectively, the “Group”) for the year ended 31 December 2021 were authorised 
for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors on 7 February 2022. The General Assembly 
of the Parent Company’s shareholders has the power to amend these consolidated financial statements after 
their issuance.

The Parent Company is a Kuwaiti public shareholding company registered and incorporated in Kuwait on 26 
October 1996. 

The Parent Company activities are as follows:

• All real estate activities including buying and selling lands, real estate and renting and leasing thereof inside 
and outside Kuwait.

• Establish and maintain buildings and real estate projects including establishment of residential complexes 
thereof.

• Establish commercial markets and entertainment centres, touristic facilities and building special 
accommodations.

• Perform all contracting works and trade in building materials requires for real estates and invest in companies 
and projects shares with similar objects to the Parent Company’s.

• Prepare studies for real estate projects, whether general of private and execute thereof directly or by proxy.
• Manage properties inside or outside Kuwait and perform works which helps it to achieve its objectives.
• Manage real estate portfolios for its accounts or for third parties and the Parent Company may have interest 

or take part in any aspect with persons and companies, establishments and entities which manage or 
practice works with similar objects or which may cooperate with it to achieve its objectives or be merged 
therein or buy thereof, or be affiliated thereto.

The Parent Company’s shares are listed on Boursa Kuwait.

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2020 were approved by the 
shareholders of the Parent Company at the Annual General Assembly Meeting (AGM) held on 16 March 2021. 
No dividends were declared by the parent company.

The registered head office of the Parent Company is located at Al Hamra Tower, 26th Floor, Office No. 2, P.O. 
Box 22448, Safat 13085, Kuwait.



Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary

40

2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
2.1    BASIS OF PREPARATION

Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”).

Basis of presentation
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis modified to include the 
measurement at fair value of investment properties and financial assets at fair value through profit or loss.

The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (KD), which is also the functional 
and presentation currency of the Parent Company.

2.2    BASIS OF CONSOLIDATION

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Parent Company and its subsidiary 
as at 31 December 2021.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the 
investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Group 
controls an investee if, and only if, the Group has:

• Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of 
the investee);

• Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and 
• The ability to use its power over the investee to affect its returns.
• Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption 

and when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers 
all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

• The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
• Rights arising from other contractual arrangements; and
• The Group’s voting rights and potential voting rights.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
2.2    BASIS OF CONSOLIDATION (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there 
are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the 
Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, 
liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the 
consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to 
control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders 
of the parent of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests 
having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to 
bring their accounting policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-group assets and liabilities, 
equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated 
in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity 
transaction. 

If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises assets (including goodwill), liabilities, non-controlling 
interests, and other components of equity while any resultant gain or loss is recognized in the consolidated 
statement of profit or loss. Consideration received and any investment retained are recognized in the consolidated 
statement of financial position at fair value. It also reclassifies any share of components previously recognised in 
OCI to the consolidated statement of profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if 
the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

Details of the subsidiary included in the consolidated financial statements are set out below:

The Parent Company effectively owns 100% equity interest in the above entity. Accordingly, the consolidated 
financial statements have been prepared on this basis. The ownership of 2% (2020: 2%) is registered in the name 
of related parties as nominees. However, the Parent Company is the beneficial owner for 100% equity interest.

Name of the company

Al Hamra Cinema Company 
K.S.C. (Closed)

Country of 
incorporation

Kuwait

Effective interest in equity

2021

98%

2020

98%

Principal activities

Entertainment
services

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.3    CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The accounting policies used in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with 
those used in the previous financial year, except for the adoption of following new and amended standards 
effective as of 1 January 2021.

New and amended standards and interpretations 
The Group applied, for the first time, certain standards and amendments, which are effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 2021. 

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2: Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16.
The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank 
offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include 
the following practical expedients: 

• To require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the reform, to be 
treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest. 

• To permit changes required by IBOR reform to be made to hedge designations and hedge documentation 
without the hedging relationship being discontinued. 

• To provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an 
RFR instrument is designated as a hedge of a risk component.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group. The Group intends to 
use the practical expedients in future periods if they become applicable.

Amendments to IFRS 16 Covid-19 Related Rent Concessions
On 28 May 2020, the IASB issued Covid-19-Related Rent Concessions - amendment to IFRS 16 Leases. The 
amendments provide relief to lessees from applying IFRS 16 guidance on lease modification accounting for 
rent concessions arising as a direct consequence of the Covid-19 pandemic. As a practical expedient, a lessee 
may elect not to assess whether a Covid-19 related rent concession from a lessor is a lease modification. A 
lessee that makes this election accounts for any change in lease payments resulting from the Covid-19 related 
rent concession the same way it would account for the change under IFRS 16, if the change were not a lease 
modification. 

The amendment was intended to apply until 30 June 2021, but as the impact of the Covid-19 pandemic is 
continuing, on 31 March 2021, the IASB extended the period of application of the practical expedient to 30 June 
2022.

The amendment applies to annual reporting periods beginning on or after 1 April 2021.

This amendment had no material impact on the consolidated financial statements of the Group.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.4    STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations issued, but not yet effective, up to the date of issuance of the Group’s financial 
statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become 
e f fe ctive. 

Amendments to IAS 1: Classification of liabilities as current or non-current
In January 2020, the IASB issued amendments to paragraphs 69 to 76 of IAS 1 to specify the requirements for 
classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:
• What is meant by a right to defer settlement
• That a right to defer must exist at the end of the reporting period
• That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right
• That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of 

a liability not impact its classification

The amendments to the classification of liabilities are effective for annual reporting periods beginning on or after 
1 January 2024 and must be applied retrospectively. Those amendments are not expected to have a significant 
impact on the Group’s Consolidated financial statements.

Amendments to IAS 16 - Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use 
In May 2020, the IASB issued Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use, which prohibits 
entities from deducting from the cost of an item of property, plant and equipment, any proceeds from selling 
items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating 
in the manner intended by management. Instead, an entity recognises the proceeds from selling such items, and 
the costs of producing those items, in profit or loss. 

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 and must be 
applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning 
of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.  

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ‘10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities
As part of its 2018-2020 annual improvements to IFRS standards process the IASB issued amendment to IFRS 
9. The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or 
modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees 
include only those paid or received by the borrower and the lender, including fees paid or received by either 
the borrower or lender on the other’s behalf. An entity applies the amendment to financial liabilities that are 
modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies 
the amendment. 

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 with earlier adoption 
permitted. The Group will apply the amendments to financial liabilities that are modified or exchanged on or after 
the beginning of the annual reporting period in which the Group first applies the amendment. 

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

Other new or amended standards which are issued but not yet effective, are not relevant to the Group and have 
no impact on the accounting policies, financial position or performance of the Group.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

Revenue recognition
Revenue from contracts with customers is recognised when control of the goods or services are transferred 
to the customer at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in 
exchange for those goods or services. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue 
arrangements.

The following specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

• Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight line 
basis over the lease term.

• Dividend income is recognised when the Group’s right to receive payment is established. 
• In determining the transaction price for the services, the Group considers the effects of variable consideration, 

the existence of significant financing components, noncash consideration and consideration payable to the 
customer (if any). The Group does not have any effect from these considerations since the Group is acting 
as an agent in all its revenue arrangements. 

Government grants
Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received, and 
all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as 
income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are 
expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected 
useful life of the related asset. 

When the Group receives grants of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at nominal amounts 
and released to profit or loss over the expected useful life of the asset, based on the pattern of consumption of 
the benefits of the underlying asset by equal annual instalments.

Taxation
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)
The Parent Company calculates the contribution to KFAS at 1% of profit for the year in accordance with the 
modified calculation based on the Foundation’s Board of Directors resolution, which states that income from 
associates and subsidiaries and transfer to statutory reserve should be excluded from profit for the year when 
determining the contribution.

National Labour Support Tax (NLST)
The Parent Company calculates the NLST in accordance with Law No. 19 of 2000 and the Minister of Finance 
Resolutions No. 24 of 2006 at 2.5% of taxable profit for the year. As per law, income from associates and 
subsidiaries, cash dividend from listed companies which are subjected to NLST have been deducted from the 
profit for the year.

Zakat
Zakat is calculated at 1% of the profit for the year in accordance with the requirements of the Ministry of Finance 
resolution No. 58/2007 effective from 10 December 2007.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Impairment of non-financial assets
The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired.  If any 
such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate 
of the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash-generating 
unit’s fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset 
does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets 
and then its recoverable amount is assessed as part of the cash-generating unit to which it belongs. Where 
the carrying amount of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the asset (or cash-
generating unit) is considered impaired and is written down to its recoverable amount by recognizing impairment 
loss in the consolidated statement of profit or loss.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or 
cash-generating unit). In determining fair value less costs to sell an appropriate valuation model is used. These 
calculations are corroborated by available fair value indicators.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised 
impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount 
is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates 
used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the 
case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. 

That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, 
had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the consolidated 
statement of profit or loss.

Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency rate of exchange ruling at the 
date of the transaction.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the functional currency rate 
of exchange ruling at the reporting date. All differences arising on settlement or translation of monetary items are 
taken to the consolidated statement of profit or loss. 

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the 
exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign 
currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Business combination and goodwill
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured 
as the aggregate of the consideration transferred, which is measured at acquisition date fair value, and the 
amount of any non-controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Group elects 
whether to measure the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share 
of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred and included in 
administrative expenses.

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include 
an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs.  The 
acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the 
inputs acquired include an organised workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to  perform 
that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique 
or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing 
outputs.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets and liabilities assumed for appropriate 
classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent 
conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by 
the acquiree.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer is recognised at fair value at the acquisition date.  
Contingent consideration classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for 
within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within 
the scope of IFRS 9 Financial Instruments, is measured at fair value with the changes in fair value recognised in 
the consolidated statement of profit or loss in accordance with IFRS 9 Other contingent consideration that is not 
within the scope of IFRS 9 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognised 
in the consolidated statement of profit or loss.  

Goodwill is initially measured at cost (being the excess of the aggregate of the consideration transferred and 
the amount recognised for non-controlling interests and any previous interest held over the net identifiable 
assets acquired and liabilities assumed). If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate 
consideration transferred, the Group re-assesses whether it has correctly identified all of the assets acquired 
and all of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognised at 
the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over 
the aggregate consideration transferred, then the gain is recognised in the consolidated statement profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose 
of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to 
each of the Group’s cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of 
whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.  

Where goodwill has been allocated to a cash-generating unit (CGU) and part of the operation within that unit 
is disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the 
operation when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these circumstances is measured 
based on the relative values of the disposed operation and the portion of the cash-generating unit retained.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Leases
The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract 
conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as a lessee
The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases 
and leases of low-value assets. The Group recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use 
assets representing the right to use the underlying assets

a.  Right of use assets
The Group recognises right of use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying 
asset is available for use). Right of use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and 
impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right of use assets 
includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at 
or before the commencement date less any lease incentives received. Unless the Group is reasonably certain 
to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognised right of use assets are 
depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term. Right of use 
assets are subject to impairment.

b. Lease liabilities
At the commencement date of the lease, the Group recognises lease liabilities measured at the present value 
of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in- 
substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an 
index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also 
include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments 
of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. The 
variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expense in the period on 
which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental profit rate at the lease 
commencement date if the profit rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement 
date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of profit and reduced for the lease 
payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a 
change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to 
purchase the underlying asset.

Finance costs
Finance costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily 
takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of 
the asset. All other finance costs are expensed in the period they occur. Finance costs consist of interest and 
other costs that an entity incurs in connection with the borrowings
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Investment properties
Investment properties comprise properties under development and developed properties that are held to earn 
rentals or for capital appreciation or both. Properties held under a lease are classified as investment properties 
when they are held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for sale in the ordinary course 
of business or for use in production or administrative functions.

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Transaction costs include 
professional fees for legal services, commissions and other costs to bring the property to the condition necessary 
for it to be capable of operating. The carrying amount also includes the cost of replacing part of an existing 
investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of 
day to day servicing of an investment property.

Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions 
at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included 
in the consolidated statement of profit or loss in the year in which they arise.

Transfers are made to or from investment properties only when there is a change in use. For a transfer from 
investment property to owner occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value 
at the date of change in use. If owner occupied property becomes an investment property, the Group accounts 
for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of 
change in use.

Investment properties are derecognised when either they have been disposed of or when the investment property 
is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. The difference 
between the net disposal proceeds and the carrying amount of the investment property would result in either 
gains or losses on the retirement or disposal of the investment property. Any gains or losses are recognised in 
the consolidated statement of profit or loss in the period of derecognition.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Investment in associates
The Group’s investment in its associates is accounted for under the equity method of accounting. An associate 
is an entity in which the Group has significant influence.

Under the equity method, the investment in the associate is carried in the consolidated statement of financial 
position at cost plus post-acquisition changes in the Group’s share of net assets of the associate. Goodwill 
relating to an associate is included in the carrying amount of the investment and is not amortised nor separately 
tested for impairment. 

The consolidated statement of profit or loss reflects the Group’s share of the results of operations of the associate. 
Where there has been a change recognised directly in the other comprehensive income of the associate, the 
Group recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in other comprehensive income. 
Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to 
the extent of the interest in the associate.

The Group’s share of profit of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss 
and represents profit after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate. The financial 
statements of the associate are prepared for no more than three-month difference in reporting period with the 
Group. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an additional 
impairment loss on the Group’s investment in its associates. The Group determines at each reporting date 
whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case the 
Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate 
and its carrying value and recognises the amount in the consolidated statement of profit or loss. Upon loss of 
significant influence over the associate, the Group measures and recognises any retained investment at its fair 
value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the 
fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognised in the consolidated statement of 
profit or loss.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial instruments – initial recognition, subsequent measurement and derecognition
i) Financial assets
Initial recognition and measurement 
Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, and fair value 
through profit or loss. The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset’s 
contractual cash flow characteristics and the Group’s business model for managing them. With the exception of 
account receivables that do not contain a significant financing component or for which the Group has applied 
the practical expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a 
financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs. Account receivables that do not contain 
a significant financing component or for which the Group has applied the practical expedient are measured at 
the transaction price determined under IFRS 15.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortised cost, it needs to give rise to cash flows 
that are ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’ on the principal amount outstanding. This assessment 
is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level. The Group’s business model for managing 
financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model 
determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or 
both. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by 
regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date 
that the Group commits to purchase or sell the asset.

The Group’s financial assets includes account receivables, financial assets at fair value through profit or loss, 
wakala investmnet deposits, bank balances and cash.

Subsequent measurement
The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

Financial assets at amortised cost
The Group measures financial assets at amortised cost if both of the following conditions are met: 

• The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to 
collect contractual cash flows; and  

• The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely 
payments of principal and interest on the principal amount outstanding Financial assets at amortised cost 
are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains 
and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.  
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss  
Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets 
designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required 
to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the 
purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are 
also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets 
with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value 
through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments 
to be classified at amortised cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be 
designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, 
an accounting mismatch.  

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position 
at fair value with net changes in fair value recognised in the consolidated statement of profit or loss.  

Derecognition of financial assets
A financial asset (or, where applicable a part of financial asset or part of a group of similar financial assets) is 
derecognised when:
• the rights to receive the cash flows from the asset have expired; or
• the Group has transferred its right to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay 

the received cash flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; 
and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group 
has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred 
control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into pass-through 
arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor 
transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Group’s continuing involvement in the 
asset. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated 
liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower 
of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be 
required to repay.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

Impairment of financial assets 
The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not held at fair value 
through profit or loss. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance 
with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the 
original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or 
other credit enhancements that are integral to the contractual terms.  

ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in 
credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are 
possible within the next 12-months (a 12-month ECL). 

For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, 
a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the 
timing of the default (a lifetime ECL).

For account receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does 
not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting 
date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted 
for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment. 

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in 
certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information 
indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into 
account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable 
expectation of recovering the contractual cash flows.  

Financial liabilities
Initial recognition and measurement
All financial liabilities are recognised initially at fair value and in case of loans and borrowings, plus directly 
attributable transactions costs.

The Group’s financial liabilities include bank overdraft, murabaha payables, account payables and accruals.

Subsequent measurement
Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

Murabaha payables
Murabaha payables is an Islamic agreement which represents the amount payable, on a deferred settlement 
basis, exceeding one year for assets purchased under Murabaha arrangements.

Account payables and accruals
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by 
the supplier or not.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

Derecognition of financial liabilities
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.  
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, 
or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a 
derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective 
carrying amounts is recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of 
financial position if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and 
there is an intention to settle on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 
between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption 
that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
In the principal market for the asset or liability; or
In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use 
when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate 
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant 
that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data 
are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of 
unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements 
are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a whole:
• Level 1 Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
• Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is directly or indirectly observable
• Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the consolidated financial statements on a recurring basis, 
the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing 
categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at 
the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the 
basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy 
as explained above. An analysis of fair values of financial instruments and further details as to how they are 
measured are provided in Note 23.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.5    SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

Treasury shares
The Parent Company’s own shares are accounted for as treasury shares and are stated at cost. When the 
treasury shares are sold, gains are credited to a separate account in equity (treasury shares reserve) which is 
non-distributable. Any realised losses are charged to the same account to the extent of the credit balance on that 
account. Any excess losses are charged to retained earnings then reserves. Gains realised subsequently on the 
sale of treasury shares are first used to offset any previously recorded losses in the order of reserves, retained 
earnings and the treasury shares reserve account. No cash dividends are distributed on these shares. The issue 
of bonus shares increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average cost per share 
without affecting the total cost of treasury shares.

Employees’ end of service benefits
The Group provides end of service benefits to all its employees under the Kuwait Labour Law. The entitlement 
to these benefits is based upon the employees’ final salary and length of service, subject to completion of a 
minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment. 

Further, with respect to its national employees, the Group also makes contributions to Public Institution for Social 
Security calculated as a percentage of the employees’ salaries. The Group’s obligations are limited to these 
contributions, which are expensed when due.

Provisions
Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past 
event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the 
obligation and a reliable estimate of the obligation amount can be made.

Segment information
A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing products or services 
(business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical 
segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Contingencies
Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow 
of economic benefits is probable.

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements but are disclosed unless the 
possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.6    SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group’s consolidated financial statements requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, assets and liabilities, and 
the accompanying disclosures, as well as the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these 
assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount 
of assets or liabilities affected in future periods.

Judgements 
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following judgements, 
apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the 
consolidated financial statements:

Classification of financial assets
The Group determines the classification of financial assets based on the assessment of the business model 
within which the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the financial asset are solely 
payments of principal and profit on the principal amount outstanding.

Operating lease commitments – Group as lessee 
The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered 
by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option 
to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has the option, under some of its leases to lease the assets for additional terms. The Group applies 
judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew. That is, it considers 
all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise the renewal. After the commencement 
date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within 
its control and affects its ability to exercise (or not to exercise) the option to renew (e.g., a change in business 
strategy).  

Operating lease commitments – Group as lessor
The Group has entered into commercial property leases on its investment property portfolio. The Group has 
determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not 
constituting a substantial portion of the economic life of the commercial property, that it retains all the significant 
risks and rewards of ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases.

Classification of investment properties
The Group classifies property as investment properties if it is acquired to generate rental income, for capital 
appreciation, or for undetermined future use.
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2       SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
2.6    SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES 
         AND ASSUMPTIONS  (continued)

Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, 
that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within 
the next financial year, are described below. 

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial 
statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may 
change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are 
reflected in the assumptions when they occur.

Valuation of investment properties
The fair value of investment properties under development and developed investment properties is determined 
based on valuation performed annually by independent professional real estate valuation experts who have the 
required qualifications and experience in valuing such types of properties using recognised valuation techniques 
recommended by the International Valuation Standards Committee, except if such value cannot be reliably 
determined in the case of investment properties under development.

The fair value of investment properties under development is determined using a combination of the sales 
comparison approach for the land and cost approach for the construction work. The fair value of developed 
investment properties which generate rental income is determined using the income capitalization approach; 
whereas,  the fair value of developed investment properties which do not generate rental income is determined 
using the sales comparison approach based on recent transactions for properties with characteristics and 
location similar to those of the Group’s properties.

Impairment of investment in associates
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an impairment 
loss on its investment in its associates. At each reporting date, the Group determines whether there is objective 
evidence that the investment in the associates is impaired. If such evidence exists, the Group calculates the 
amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment and its carrying 
value, then recognises the loss in the consolidated statement of profit or loss.
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2.6    SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES 
         AND ASSUMPTIONS  (continued)
3       BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of 
ordinary shares outstanding during the year (excluding treasury shares). Diluted earnings per share is calculated 
by dividing the profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year 
(excluding treasury shares) plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on the 
conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. As at the reporting date, the Group 
had no outstanding dilutive potential shares. As there are no dilutive instruments outstanding, basic and diluted 
earnings per share are identical. 

4       INVESTMENT PROPERTIES

Investment properties are categorised as follows:

Profit for the year (KD)

Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year 
(excluding treasury shares)

Basic and diluted earnings per share

 

At 1 January
Additions
Change in fair value of investment properties

At 31 December 

Property under development
Developed properties

2021

4,167,300

193,423,511

21.54 fils

2021
KD

 72,244,626 
10,605,069

 325,820 

 83,175,515 

2021
KD

57,675,515
25,500,000

83,175,515

2020

1,375,919

193,423,511

7.11 fils

2020
KD

66,055,553
7,278,473

(1,089,400)

72,244,626

2020
KD

46,224,626
26,020,000

72,244,626
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4       INVESTMENT PROPERTIES (continued)

As at 31 December 2021, an investment property with fair value of KD 79,375,515 (2020: KD 67,924,626) is 
pledged as a security against Murabaha payables of KD 27,800,000 (31 December 2020: pledged as a security 
against Murabaha payables of KD 20,400,000) (Note 15) and bank overdraft of KD 516,240 (31 December 2020: 
KD 198,426) (Note 6).

The fair value of investment properties has been determined based on valuations performed by two independent 
professional real estate valuers, who are industry specialised in valuing such type of investment properties. One 
of these valuers is a local bank and the other is a local reputable accredited valuer. Both valuers have used the 
following methods:

• Properties under development has been valued using a combination of the sales comparison approach for 
the land and cost approach for the construction work.

• Developed properties which generates rental income has been valued using the income capitalisation 
approach.

For valuation purpose, the Group has selected the lower of these two valuations (2020: the lower of two valuations) 
carried out within the time range which is one month before or after the reporting date as required by the Capital 
Market Authority (CMA). Based on these valuations, the Group has recognized gain from change in fair value of 
KD 325,820 (2020: loss of KD 1,089,400) in the consolidated statement of profit or loss.

All investment properties are categorised in level 2 and level 3 in the fair value hierarchy.

The significant assumptions made relating to valuation of the developed property, that has been valued 
using the income capitalization approach, are set out below:

Sensitivity analysis
The table below presents the sensitivity of the valuation to changes in the most significant assumptions underlying 
the valuation of the investment properties.
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Average rent (per sqm) (KD)
Yield rate
Vacancy rate

 

Average rent
Yield rate
Vacancy rate
Percentage of operating expenses to annual rental income

2021

9.5
6.3%
4.6%

2021
KD

218,820
171,105
39,264

244,386

Impact on profit for the year
Changes in
valuation
assumptions

± 1%
± 50 BP
± 1%
+ 1%

2020

9.8
6.7%
0.5%

2020
KD

217,175
161,264

32,570
248,230
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5       INVESTMENT IN ASSOCIATES 

The Group has the following investment in associates:

Movement in the carrying amount of investment in associates during the year is as follows:

The following tables illustrates the summarized financial information of the Group’s investment 
in associates:

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021

 

As at 1 January
Share of results
Return of capital
Dividend received
Foreign currency translation adjustments
 
As at 31 December

 
Associates statement of financial 
position:

Non-current assets
Current assets
Non-current liabilities
Current liabilities

Equity

Proportion of the Group’s ownership

Carrying value of the investment

Revenues

Results

Other comprehensive (loss) income

Total comprehensive income

Name of company

Al Hamra Real Estate Company 
K.S.C. (Closed)

Al Madar Al Thahabia Company 
W.L.L. (“Al Madar”)

Country of 
incorporation

Kuwait

Saudi Arabia

Effective interest in equity

2021

35.53%

24%

Year- end

31 October

31 December

Principal activities

Real estate 
activities

Real estate 
activities

2021
KD

71,910,996
3,340,472
(172,248)
(710,683)
(58,987)

74,309,550

Al Madar Al 
Thahabia 

Company W.L.L.
KD

34,300,040
762,107

 (66,457)
 (1,202,468)

33,793,222

24%

8,110,373

2,157,995

663,999

(245,779)

418,220

Al Hamra Real 
Estate Company 

K.S.C. (Closed)
KD

270,374,568 
 8,137,325 

 (86,136,106)
 (6,056,684)

186,319,103

35.53%

66,199,177

17,824,833

8,953,313

-    

8,953,313

2021
KD

 304,674,608 
 8,899,432 

 (86,202,563)
 (7,259,152)

220,112,325

74,309,550

19,982,828

9,617,312

(245,779)

9,371,533

2020
KD

301,722,138
11,773,095

(89,214,738)
(10,821,770)

213,458,725

71,910,996

18,762,175

8,694,372

160,525

8,854,897

2020
KD

70,825,737
3,051,473
(228,033)

(1,776,707)
38,526

71,910,996

2020

35.53%

24%
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6       CASH AND CASH EQUIVALENTS

For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents are comprised 
of the following:

8       WAKALA INVESTMENT DEPOSITS

Wakala investment deposits are denominated in Kuwaiti Dinars, placed with a local bank, carry a fixed profit rate 
of 1.35% (31 December 2020: 1.319%) per annum and pledged against letter of credit issued in favour of one of 
the Group’s contractor.

 

Bank balances and cash
Bank overdraft
 
Total cash and cash equivalents as at 31 December

 

Local unquoted equity securities
Managed funds

2021
KD

1,880,407
(516,240)

1,364,167

2021
KD

1,786,513
55,448

1,841,961

2020
KD

1,901,396
(198,426)

1,702,970

2020
KD

1,458,552
52,169

1,510,721

Bank overdraft represent facilities granted by local bank in Kuwaiti Dinars and carries an effective profit rates 
of 1.5% (31 December 2020: 1.5%) per annum over the Central Bank of Kuwait discount rate which is secured 
against certain investment properties (Note 4).

7       FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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9       SHARE CAPITAL

The share capital of the Parent Company consists of:

10       STATUTORY RESERVE

In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles 
of Association, a minimum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and 
board of directors’ remuneration shall be transferred to the statutory reserve based on the recommendation of 
the Parent Company’s board of directors. The annual general assembly of the Parent Company may resolve to 
discontinue such transfer when the reserve exceeds 50% of the issued share capital.  

Distribution of the statutory reserve is limited to the amount required to enable the payment of a dividend of 
5% of paid up share capital to be made in years when retained earnings are not sufficient for the payment of a 
dividend of that amount.

11       VOLUNTARY RESERVE

In accordance with the Companies’ Law, and the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles 
of Association, a maximum of 10% of the profit for the year before contributions to KFAS, NLST, Zakat and board 
of directors’ remuneration is required to be transferred to the voluntary reserve. Such annual transfers may be 
discontinued by a resolution of the shareholders’ general assembly upon a recommendation by the Board of 
Directors. There are no restrictions on the distribution of this reserve.

 

194,481,000 shares of 100 fils each 
  (31 December 2020: 194,481,000
  shares of 100 fils each) and fully 
paid in cash

2021
Shares

194,481,000

2021
KD

19,448,100

Authorised, issued and fully paid up share capital

2020
Shares

194,481,000

2020
KD

19,448,100

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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12       CASH DIVIDENDS

On 7 February 2022, the Board of Director of parent company proposed a cash dividend of 5 fils per share  
(2020: Nil) for the year ended 31 December 2021. This proposal is subject to the approval of the Annual General 
Assembly of the Parent Company’s shareholders.

The Annual General Assembly of the shareholders of the Parent Company held on 16 March 2021 approved the 
Board of Directors’ recommendation not to distribute dividends for the year ended 31 December 2020 (2019: Nil).

13       TREASURY SHARES

The weighted average market price of the Parent Company’s shares for the year ended 31 December 2021 was 
304 fils per share (31 December 2020: 177 fils per share).
Reserves equivalent to the cost of treasury shares are not available for distribution throughout the year these 
shares are held by the Group as per CMA guidelines. 

Number of shares

Percentage of issued shares

Market value (KD)

Cost (KD)

2021

1,057,489

0.54%

321,477

319,250

2020

1,057,489

0.54%

187,176

319,250

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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15       MURABAHA PAYABLES

Murabaha payables is obtained from a local bank, denominated in Kuwaiti Dinar and carry an average profit rate 
of 1.5% per annum (2020: 1.5% per annum) over the Central Bank of Kuwait discount rate and secured against 
investment properties with a carrying value of KD 79,375,515 as at 31 December 2021 (2020: KD 67,924,626) 
(Note 4).

The amount of borrowing costs capitalised during the year ended 31 December 2021 was 416,630 (2020: 
213,977).

16       CHANGES IN LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Account payables and accruals are disclosed in the consolidated statement of financial position 
as follows:

14       ACCOUNT PAYABLES AND ACCRUALS

Amounts due to contractors and suppliers
Rent received in advance from tenants
Deposits from tenants
Accrued expenses
Dividend payable 
Amounts due to related parties (Note 17)
Lease liabilities
Other payables

 

Dividend payable
Murabaha payables
Lease liabilities

 

Dividend payable
Murabaha payables
Lease liabilities

Non-current
Current

2021
KD

1,914,692
286,095 
 420,425 
 427,659 
121,363 
155,617 
445,829 
 350,780 

4,122,460

1 January 
2021

KD

128,940
20,400,000
1,251,505

21,780,445

1 January 
2020

KD

129,854
14,200,000
1,920,804

16,250,658

2021
KD

 599,433 
 3,523,027 

4,122,460

2020
KD

926,090
96,721

253,981
64,700

128,940
31,139

1,251,505
1,204,733

3,957,809

Cash
flows -
in/(out)

KD

(7,577)
7,400,000
(805,676)

6,586,747

Cash
flows -
in/(out)

KD

(914)
6,200,000
(669,299)

5,529,787

31 December
2021

KD

121,363
27,800,000

445,829

28,367,192

31 December
2020

KD

128,940
20,400,000
1,251,505

21,780,445

2020
KD

740,060
3,217,749

3,957,809

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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17       RELATED PARTY DISCLOSURES

These represent transactions and balances with major shareholders, directors, executive officers and key 
management personnel of the Group, close members of their families and companies of which they are principal 
owners or over which they are able to exercise control or significant influence entered into by the Group in 
the ordinary course of business. Pricing policies and terms of these transactions are approved by the Parent 
Company’s management.

Transactions with related parties included in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

Amounts due to a related party do not carry any interest and are payable within one year from the reporting date.

Compensation of key management personnel
The remuneration of key management personnel of the Group during the year were as follows:

* On 7 February 2022, the Board of Directors of the Parent Company proposed directors’ remuneration of KD 
75,000 for the year ended 31 December 2021 (2020: KD 20,000). This proposal was subject to the approval of 
the shareholders at the AGM of the Parent Company.

The Annual General Assembly of the Parent Company’s shareholders held on 16 March 2021 approved the 
board of directors’ recommendation to distribute a directors’ remuneration of KD 20,000 for the year ended 31 
December 2020.

18       CONTINGENT LIABILITIES

As at 31 December 2021, the Group has contingent liabilities representing a letter of guarantee amounting to            
KD 21,399 (2020: KD 21,399) issued to the Ministry of Finance in respect of its investment properties, from which 
it is anticipated that no material liability will arise.

Balances with related parties included in the consolidated statement of financial position are as follows:

Rent and other expense (included in property operating expenses 
and administrative expenses)

Amounts due to a related party (Note 14)
Lease liabilities

 

Salaries and short-term benefits
Employees’ end of service benefits
Board of Directors’ remuneration*

2021
KD

4,444

2021
KD

155,617
445,829 

2021
KD

223,466
25,013
75,000

323,479

Associate
KD

 4,444

Associate
KD

155,617
445,829 

2020
KD

5,044

2020
KD

31,139
1,251,505

2020
KD

159,075
31,767
20,000

210,842

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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19       SEGMENT INFORMATION

For management purposes, the Group is organized into business units based on their products and services, and 
has two reportable operating segments as follows:
• Real estate investing activities comprises investment and trading in real estate and construction or 

development of real estate for the sale in the ordinary course of business and other related real estate 
services.

• Equities and other investing activities comprise participation in financial and real estate funds and managing 
the Group’s liquidity requirements.

Segment reporting information is as follows:

 

31 December 2021

Segment revenue

Change in fair value of investment 
properties
Unrealised loss on financial assets at fair 
value through profit or loss
Finance costs
Other expenses, net

Segment results

Segment assets
 
Segment liabilities

31 December 2020

Segment revenue

Change in fair value of investment 
properties
Unrealised loss on financial assets at fair 
value through profit or loss
Finance costs
Other expenses, net

Segment results

Segment assets
 
Segment liabilities

Equities and
other investing 

activities
KD

3,416,522

-    

331,240
(302,843)

-    

3,444,919

76,151,511

10,000,000

Equities and
other investing 

activities
KD

3,113,973

-    

(76,307)
(339,820)

-    

2,697,846

73,421,717

10,000,000

Real estate
activities

KD

1,326,432

325,820

-    
-    

(341,133)

1,311,119

83,175,515

19,079,644

Real estate
activities

KD

874,088

(1,089,400)

-    
-    

(272,803)

(488,115)

72,244,626

11,144,665

Unallocated
KD

865,655

-    

-    
(127,617)

(1,326,776)

(588,738)

3,479,875

3,702,035

Unallocated
KD

170,992

-    

-    
(126,822)
(877,982)

(833,812)

5,099,059

3,703,828

Total
KD

5,608,609

325,820

331,240
(430,460)

(1,667,909)

4,167,300

162,806,901

32,781,679

Total
KD

4,159,053

(1,089,400)

(76,307)
(466,642)

(1,150,785)

1,375,919

150,765,402

24,848,493

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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20       FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from Group’s financial instruments are credit risk, liquidity risk, and market risk. Risk is 
inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and 
monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the Group’s 
continuing profitability and each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his 
or her responsibilities.

Market risk is subdivided into profit rate risk, foreign currency risk and equity price risk. It is also subject to 
operating risks. The independent risk control process does not include business risks such as changes in the 
environment technology and industry. They are monitored through the Group’s strategic planning process. The 
Board of Directors are ultimately responsible for the overall risk management approach and for approving the 
risk strategies and principles.

20.1       Credit risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the 
other party to incur a financial loss. Management of the Group attempts to control credit risk by monitoring credit 
exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the creditworthiness of 
counterparties. The maximum credit risk is limited to the carrying values of financial assets appearing on the 
consolidated statement of financial position.

The Group seeks to limit its credit risk with respect to tenants of its investment properties by monitoring 
outstanding receivables. The Group limits credit risk with regard to its bank balances and wakala investment 
deposits by only dealing with reputable banks.

With respect to credit risk arising from the other financial assets, the Group’s exposure to credit risk arises from 
default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments.

20.2       Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can 
be caused by market disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up 
immediately. To guard against this risk, management has diversified funding sources and assets are managed 
with liquidity considered, maintaining a healthy balance of cash and cash equivalents, and readily marketable 
securities.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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20       FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)
20.2    Liquidity risk (continued)

The liquidity profile of financial liabilities reflects the projected cash flows which includes future profit rate 
payments over the life of these financial liabilities. The table below summarises the maturity profile of the Group’s 
undiscounted financial liabilities as at 31 December based on contractual undiscounted repayment obligations:

* Excluding rent received in advance 

2021
Murabaha payables
Account payables and accruals*
Bank overdraft

Total

2020
Murabaha payables
Account payables and accruals*
Bank overdraft

Total

Total
KD

33,962,563
3,853,029

516,240

 38,331,832

Total
KD

23,523,405
3,915,574

198,426

27,637,405

More than 5
years

KD

22,152,000
-    
-    

 22,152,000 

More than 5
years

KD

11,111,405
-    
-    

11,111,405

1 to 5
years

KD

10,976,563
606,516

-    

 11,583,079 

1 to 5
years

KD

11,800,000
757,271

-    

12,557,271

3 to 12
months

KD

625,500
1,133,414

516,240

 2,275,154 

3 to 12
months

KD

459,000
2,029,270

198,426

2,686,696

Less than
3 months

KD

208,500
2,113,099

-    

 2,321,599 

Less than
3 months

KD

153,000
1,129,033

-    

1,282,033

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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20       FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)
20.3       Market risk

Market risk is the risk that the value of an asset will fluctuate as a result of changes in market prices, whether 
those changes are caused by factors specific to the individual investment or its issuer or factors affecting all 
investments traded in the market. Market risk is managed based on pre-determined asset allocations across 
various asset categories, diversification of assets in terms of geographical distribution and industry concentration, 
a continuous appraisal of market conditions and trends and management’s estimate of long and short term 
changes in fair value.

20.3.1    Profit rate risk
 
Profit rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument will fluctuate because of 
changes in market interest rates. The Group is exposed to profit rate risk on its floating profit bearing murabaha 
payables (Note 15) and bank overdraft (Note 6).

The following table demonstrates the sensitivity of the consolidated statement of profit or loss to reasonably 
possible changes in profit rates, with all other variables held constant:

20.3.2    Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in foreign exchange rates.

The Group is not significantly exposed to foreign currency risk as the majority of the Group’s assets and liabilities 
are denominated in Kuwaiti Dinars.

20.3.3 Equity price risk

Equity price risk arises from the change in fair values of equity investments. The Group manages this risk through 
diversification of investments in terms of industry concentration.

The Group is not exposed to equity price risk as the Group’s financial assets at fair value through profit or loss 
consists investments in unquoted equity securities and managed funds.

Capital Management
The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in 
order to support its business and maximise shareholders’ value.  

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in business conditions. 
No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended 31 December 2021 
and 31 December 2020. Capital comprises total equity excluding foreign currency translation reserve and is 
measured at KD 130,110,588 as at 31 December 2021 (2020: KD 125,943,288).

 

2021
2020

Increase/ decrease
in basis

points

(+/-) 100
(+/-) 100

Effect on profit 
for the year

KD

178,651
205,984

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2020
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21       CAPITAL COMMITMENTS

The Group has entered into construction contracts with third parties and is consequently committed to future 
capital expenditure in respect of properties under construction amounting to KD 3,687,276 (2020: KD 10,481,762).

22       FAIR VALUE MEASUREMENT

Financial instruments
Financial instruments comprise financial assets and financial liabilities.

The fair values of financial assets and financial liabilities that are not carried at fair value are not materially 
different from their carrying amounts. 

The methodologies and assumptions used to determine fair values of assets is described in fair value section of 
Note 2.5: Summary of Significant Accounting Policies.

Fair value hierarchy
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are 
categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant 
to the fair value measurement as a whole:

• Level 1 Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is directly or indirectly observable; and
• Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 

measurement is unobservable.

The following table shows an analysis of the Group’s assets recorded at fair value by level of the fair value 
hierarchy at 31 December:

2021

Financial assets at fair value through profit or loss

2020

Financial assets at fair value through profit or loss

Level 3
KD

1,841,961

Level 3
KD

1,510,721

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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22       FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

The following table shows a reconciliation of the opening and closing amount of level 3 financial assets 
which are recorded at fair value at 31 December.

Description of significant unobservable inputs to valuation of financial assets:

Managed funds:
Managed funds have been valued based on Net Asset Value (NAV) provided by the custodian of the fund. The 
information relating to valuation techniques and significant unobservable inputs to valuation to compute the 
sensitivity of the fair value measurement to changes in unobservable inputs is not available.

Unquoted equity securities:

* Discount for lack of marketability represents the amounts that the Group has determined that market participants 
would take into account when pricing the investments.

2021

Financial assets at fair value through 
profit or loss

2020

Financial assets at fair value through profit 
or loss

Sensitivity of the input
to fair value

5% increase (decrease) in the discount 
would decrease (increase) the fair value by 
KD 92,098.

At the
beginning of

the year
KD

1,510,721

1,587,028

Valuation
techniques

Market multiples 
approach

Net gains 
( losses) 

recorded in the 
consolidated 
statement of
profit or loss

KD

331,240

(76,307)

Significant 
unobservable 
inputs

DLOM *

Net purchases, 
transfers, sales 

and
settlements

KD

-    

-    

Range

10 - 50%

At the end of
the year

KD

1,841,961

1,510,721

 
Unquoted equity 
securities

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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2021
Investment properties

2020
Investment properties

As at 31 December 2021
Investment properties

As at 31 December 2020
Investment properties

Level 1
KD

-

- 

At the
beginning

of the year
KD

26,020,000

26,569,000

Level 2
KD

57,675,515

46,224,626

Net losses
KD

(523,180)

(602,400)

Level 3
KD

25,500,000

26,020,000

Net purchases, 
transfers, sales 

and settlements
KD

3,180

53,400

Total
KD

83,175,515

72,244,626

At the
end of the year

KD

25,500,000

26,020,000

22       FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

Non-financial assets

The following table shows a reconciliation of the opening and closing amount of level 3 non-financial 
assets which are recorded at fair value at 31 December.

Description of valuation techniques used and key inputs to valuation of investment properties:

Investment properties
Property under development
Property under development is valued using a combination of the sales comparison approach for the land and 
cost approach for the construction work. Sales comparison approach is based on a comparison of active market 
prices for similar properties and recent arm’s length market transactions, adjusted for difference in the nature, 
location or condition of the specific property. 

Estimated cost approach is based on a comparison of the cost of constructing a similar property taking into 
consideration depreciation of the construction costs, adjusted for difference in the nature, location or condition 
of the specific property.

Developed properties
Developed properties are valued using the income capitalization approach, which is based on capitalization of 
the discounted annual cash flows from the property, which is calculated by discounting rental income generated 
annually by the property using the current market discount rate. Details of inputs to the valuation and sensitivity 
analysis are provided in Note 4.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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23      REVERSAL OF LEGAL CLAIM

During the previous years, the Parent Company recorded a provision for legal claim relating to National Labour 
Support Tax (NLST) claimed by the Ministry of Finance for the fiscal year 2012. In 2015, the Group raised a 
legal case against the Ministry of Finance requesting a cancellation of this claim and since that time, the case 
was under the assessment of the court of litigation. The final verdict was issued by the Court of Cassation 
on 10 March 2021 in favor of the Group stipulating the cancellation of this claim, Accordingly, based on the 
final verdict issued, the Group has reversed the excess provision recorded previously of KD 822,191 in the 
consolidated statement of profit or loss for the year then ended.

24       IMPACT OF COVID- 19

The COVID-19 pandemic continues to spread across global geographies causing disruption to business and 
economic activities and bringing significant uncertainties to the global economic environment. Fiscal and 
monetary authorities worldwide launched extensive responses designed to mitigate the severe consequences 
of the pandemic.

The Group considered the potential impact of the current economic volatility on the reported amounts of the 
Group’s financial and non-financial assets. The reported amounts best represent management’s assessment 
based on observable information. Markets, however, remain volatile and asset carrying values remain sensitive 
to market fluctuations. The impact of the highly uncertain economic environment remains judgmental and the 
Group will accordingly continue to reassess its position and the related impact on a regular basis.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and for the year ended 31 December 2021
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