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تعتبــر شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة )يوبــاك( رائــدة فــي مجــال إدارة وتطويــر المرافــق والمشــاريع العقاريــة التجاريــة فــي الكويــت منــذ 
عــام 2000، وهــي مدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة، كمــا أنهــا عضــو فــي مجموعــة شــركات أجيليتــي للبنيــة التحتيــة التــي تعــّد أحــد 

أبــرز مــزودي الخدمــات اللوجســتية فــي العالــم وأكبــر شــركة خدمــات لوجســتية فــي الشــرق األوســط. 

تتمثــل جهــود الشــركة باالســتثمار وإدارة المشــاريع العقاريــة، إلــى جانــب التركيــز علــى عــدد مــن المشــاريع الضخمــة فــي الكويــت وفــق نظــام البنــاء 
ــر العقــارات وإدارة المرافــق وخدمــات  والتشــغيل والتحويــل )BOT(. وتغطــي خدماتهــا األساســية إدارة المشــاريع والخدمــات االستشــارية، وتطوي
الصيانــة. وتتضمــن قاعــدة عمــاء يوبــاك العديــد مــن الشــركات المرموقــة فــي مجــال التجزئــة واألغذيــة والمشــروبات والطيــران وشــركات االتصــاالت 

والمؤسســات الماليــة.

تشمل المشروعات الرئيسية التي تديرها يوباك ما يلي:

مطار الكويت الدولي

مبنى الركاب 1

تديــر يوبــاك أكثــر مــن 10,000 متــر مربــع مــن المســاحة التجاريــة فــي مجمــع التســوق فــي مبنــى الــركاب 1 بمطــار الكويــت الدولــي )T1(، كمــا أنهــا 
ــر مــن 200 وحــدة  ــة المرافــق. وتتضمــن العمليــات التــي تتــم علــى مــدار الســاعة وبشــكل يومــي، إدارة أكث ــى اإلشــراف علــى خدمــات صيان تتول
للبيــع بالتجزئــة تشــمل المطاعــم وشــركات االتصــاالت وفــروع البنــوك ومراكــز تأجيــر الســيارات والعديــد مــن األنشــطة المختلفــة األخــرى. كمــا تديــر 
يوبــاك منطقتيــن لتســجيل الــركاب تضــم 64 كاونتــرًا، باإلضافــة إلــى مواقــف متعــددة الطوابــق للســيارات تخــدم قرابــة 1,500 مركبــة فــي مواقــف 

الفتــرات القصيــرة و700 مركبــة فــي مواقــف منفصلــة للفتــرات الطويلــة.

مبنى الركاب 4

تديــر يوبــاك مواقــف الســيارات لمبنــى الــركاب 4 فــي مطــار الكويــت الدولــي )T4( والمرافــق ذات الصلــة، ويبلــغ عــدد مواقــف الســيارات اإلجمالــي 
2,457 موقفــً )657 فــي مواقــف المــدى الطويــل و1,800 فــي مواقــف المــدى القصيــر( وهــي مواقــف مظللــة و تتســم بالرحابــة. ويرتبــط مبنــي 

الــركاب 4 بموقــف الســيارات المخصــص لــه مــن خــال جســر قصيــر يصلــه بمبنــي الســاتايت الواقــع ضمــن منطقــة المواقــف.

ــاك خصيصــً إلدارة المواقــف. تشــتمل هــذه  ــي بأحــدث التقنيــات وأفضــل األجهــزة التــي ركبتهــا يوب ــت الدول ــاز مواقــف ســيارات مطــار الكوي تمت
التقنيــات علــى خاصيــة التعــرف علــى لوحــات الســيارات وكذلــك خدمــات ممــرات الدخــول والخــروج اآلليــة. وحرصــً علــى راحــة العمــاء، قامــت الشــركة 
.T4و  T1 بوضــع أجهــزة للدفــع األوتوماتيكــي الســريع الــذي يزيــد مــن ســهولة دخــول وخــروج الــزوار فــي المواقــف التابعــة لــكل مــن مبنــىي الــركاب

مبنى مطار الشيخ سعد 

تتولــى يوبــاك إدارة أكثــر مــن 2,000 متــر مربــع مــن المســاحات التجاريــة داخــل مبنــى مطــار الشــيخ ســعد والتــي تتضمــن المطاعــم والمقاهــي 
ومركــز لرجــال األعمــال ومكاتــب باإلضافــة إلــى توفيــر أحــدث خدمــات الصيانــة واإلشــراف علــى مواقــف الســيارات وغيرهــا مــن المرافــق ذات العاقــة. 

ريـــم مــول

تعتبــر يوبــاك مســاهمً رئيســيً وعضــو فــي اتفاقيــة تعــاون مشــتركة لتطويــر مجمــع ريــم مــول فــي أبــو ظبــي. هــذا المشــروع الضخــم الــذي 
تبلــغ تكلفتــه 1,2 مليــار دوالر أمريكــي ويمتــّد علــى مســاحة تغطــي 2,9 مليــون قــدم مربــع، ويضــم المــول 450 متجــرًا ومنفــذًا لبيــع المأكــوالت 
والمشــروبات. ســيقدم ريــم مــول مجموعــة واســعة مــن الوجهــات التعليميــة والترفيهيــة المخصصــة للعائــات، ويتضمــن ذلــك حديقــة أبــو ظبــي 
الثلجيــة، كمــا سيشــكل أول نظــام بيئــي ضخــم متعــدد القنــوات للبيــع بالتجزئــة يمتــاز بارتباطــه الشــامل مــع مركــز لوجســتي متكامــل للتجــارة 

اإللكترونيــة، يجمــع مــن خــال تطبيــق ســلس وســهل االســتخدام كافــة الخدمــات المخصصــة للتجــار وللعمــاء. 

نبذة عن شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية )يوباك(:

نبذة عن الشركة
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طارق الموسى
رئيس مجلس اإلدارة 

)BNRC( عضو لجنة المكافآت والترشيحات

يشــغل الســيد طــارق الموســى منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة يوبــاك، حيــث يقوم بقيــادة أعمال 
مجلــس اإلدارة ويعمــل كحلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فضــًا عــن اإلشــراف علــى 
برنامــج الحوكمــة فــي الشــركة مــع الحفــاظ علــى مصالــح المســتثمرين وذوي المصلحــة. كمــا يشــغل 
والصناعــات  المعــادن  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب  الموســى 
م أحــدث الحلــول العمليــة واألكثــر  التحويليــة )MRC(. وهــي شــركة تختــص بــإدارة النفايــات، وُتَقــدِّ
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة للتحكــم فــي التعقيــدات التــي قــد تواجــه صناعــة إدارة النفايــات المســؤولة. 
شــغل الموســى قبيــل ذلــك عــدد مــن المناصــب التنفيذيــة داخــل شــركة أجيليتــي، وعمــل مؤخــرًا مديــرًا 
تنفيذيــً للبرامــج االســتراتيجية. الســيد طــارق الموســى حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلعــام 

وِعلــم االجتمــاع مــن جامعــة إيفانســفيل، بواليــة إنديانــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة

نادية عقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

)BNRC( عضو لجنة المكافآت والترشيحات

تشــغل الســيدة ناديــة عقيــل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة يوبــاك، 
وهــي المســؤولة عــن إدارة جميــع عمليــات الشــركة. وقــد انضمــت عقيــل إلــى يوبــاك فــي عــام 2012 
بعــد أن تقلــدت عــدة مناصــب هامــة فــي فريــق االســتثمار والتطويــر المؤسســي بشــركة أجيليتــي. كمــا 
تشــغل عقيــل أيضــً منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة رويــال أفيشــن التابعــة ليوبــاك. وقــد 
قامــت عقيــل عبــر دورهــا القيــادي بإحيــاء البنيــة الداخليــة للشــركة وعملياتهــا، فيمــا تقوم حاليــً بقيادة 
مبــادرات تطويــر األعمــال وتحســين كفــاءة العمليــات. كمــا عملــت عقيــل قبــل انضمامهــا ألجيليتــي فــي 
مجموعــة إدارة الثــروات العالميــة بمجموعــة ســيتي جــروب - لنــدن. الســيدة ناديــة عقيــل حاصلــة علــى 
درجــة الماجســتير فــي الشــؤون الدوليــة والعامــة بتخصــص فــي المــال واألعمــال مــن جامعــة كولومبيــا 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، ونالــت شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن 

العاصمــة. 

حسن الحوري
عضو غير تنفيذي 

)BRAC( رئيس لجنة المخاطر والتدقيق

يشــغل الســيد حســن الحــوري منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لــكل مــن الشــركة الوطنيــة العقاريــة 
)NREC( وشــركة رويــال أفيشــن »الشــركة التابعــة ليوبــاك« التــي تقــدم الخدمــات المســاندة لعمليــات 
الطيــران العامــة. كمــا يشــغل حســن الحــوري منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ناشــيونال لخدمــات 
ــة فــي الشــرق األوســط وشــبه  ــد لخدمــات المطــارات والخدمــات الجوي ــران )NAS( وهــي مــزود رائ الطي
القــارة الهنديــة وأفريقيــا. إضافــة إلــى ذلــك يشــغل حســن الحــوري منصــب مديــر فــي منظمــة الرؤســاء 
الشــباب )YPO( لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعضــو مجلــس إدارة نــادي خريجــي وارتــون 
فــي الشــرق األوســط، وقــد تــم تكريــم حســن الحــوري مــن قبــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي 
دافــوس كقائــد عالمــي شــاب إلســهاماته فــي مجــال الطيــران وخدمــات المطــارات فــي عــام 2014. 
الســيد حســن الحــوري حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة وارتــون إلدارة األعمــال 
التابعــة لجامعــة بنســلفانيا، كمــا حــاز علــى شــهادة البكالوريــوس مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت.

أعضاء مجلس اإلدارة
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زهير الزامل
عضو مستقل

)BNRC( رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت
)BRAC( عضو لجنة المخاطر والتدقيق

ــاك منــذ عــام 2008 كمــا شــغل  يشــغل الســيد زهيــر الزامــل منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة يوب
العديــد مــن المناصــب الهامــة فــي اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي )DGCA( علــى مــدار 30 عامــً، 
الزامــل منصــب  المطــار. كمــا شــغل  لشــؤون  المدنــي  الطيــران  إلدارة  العــام  للمديــر  نائبــً  ومؤخــرًا 
ــام 2015. الســيد  ــام 2009 وحتــى ع ــذ ع ــران )NAS( من مستشــارًا لشــركة ناشــيونال لخدمــات الطي
زهيــر الزامــل حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي 

ســانتا باربــرا )UCSB( بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ماجد العجيل
عضو غير تنفيذي 

)BRAC( عضو لجنة المخاطر والتدقيق

يشــغل الســيد ماجــد العجيــل منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك برقــان منــذ عــام 2010. وأيضــً منصب 
عضــوًا باتحــاد مصــارف الكويــت. وقــد شــغل العجيــل قبيــل عــام 2012 منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة يوبــاك ورئيســها التنفيــذي. الســيد ماجــد العجيــل حاصــل علــى درجتــي البكالوريــوس 

والماجســتير مــن الجامعــة الكاثوليكيــة األمريكيــة.



66

حضرات المساهمين الكرام، 

بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة يوبــاك، أتوجــه إليكــم بجزيــل الشــكر علــى ثقتكــم ودعمكــم المســتمرين، وأقــدم لكــم تقريــر الشــركة الســنوي الــذي 
يســتعرض أداء الشــركة المالــي ونتائــج أعمالهــا خــال العــام المنصــرم 2021.

يســعدني إباغكــم بــأن أداء يوبــاك قــد شــهد تباينــً إيجابيــً خــال العــام 2021 قياســً بالعــام الســابق، حيــث تحســنت عمليــات الشــركة نســبيً نتيجــة 
العــودة التدريجيــة فــي حركــة رحــات المســافرين الجويــة، ممــا أنعكــس إيجابيــً وبشــكٍل نســبي علــى مجمــل األداء التشــغيلي للشــركة وتحديــدًا خــال 

النصــف الثانــي مــن العــام 2021.

وقــد عملنــا عــن كثــب، وعلــى مــدار العــام 2021، مــع اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي والســلطات الحكوميــة األخــرى فــي الكويــت لضمــان اتخــاذ كافــة 
اإلجــراءات والتدابيــر الازمــة إزاء تخفيــف القيــود المفروضــة فــي شــأن مكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا ) كوفيــد-19( وتهيئــة كافــة األجــواء التشــغيلية 
للتعافــي والمضــي قدمــً نحــو تدفــق الحركــة الجويــة بمطــار الكويــت الدولــي. ويســعدنا أن نــرى عــودة الرحــات الجويــة تدريجيــً إلــى مســتوياتها 

الطبيعيــة، ونتطلــع إلــى اســتمرار التحســن وصعــود المؤشــرات اإليجابيــة خــال العــام الحالــي 2022.

فــي ختــام الســنة الماليــة 2021، بلغــت صافــي أربــاح يوبــاك الخاصــة بمســاهمي الشــركة 914,230 دينــار كويتــي، بمــا يعــادل ربحيــة للســهم مقدارهــا  
ــار  ــرادات الشــركة 7,681,241 دين ــًة بالعــام الســابق 2020. كمــا بلغــت إي ــادة نســبتها 118.20% مقارن 2.42 فلــس كويتــي للســهم الواحــد وبزي
كويتــي وبزيــادة نســبتها 14.14% قياســً بالعــام الســابق 2020، وكذلــك أرتفعــت أربــاح يوبــاك قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهاك واإلطفــاء بنســبة 

91.76% قياســً بالعــام الســابق لتبلــغ 4,970,898 دينــار كويتــي.

فــي الكويــت، تديــر يوبــاك ثاثــة مشــاريع امتيــاز رئيســية وفــق نظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT(، تتضمــن إدارة العمليــات فــي مبنــى الــركاب 
الرئيســي )T1( بمطــار الكويــت الدولــي، بمــا فــي ذلــك إدارة وتشــغيل مركــز التســوق )ســوق المطــار( ومواقــف الســيارات والمرافــق ذات الصلــة. وكذلــك 

 .)T4( باإلضافــة إلــى إدارة مواقــف الســيارات فــي مبنــى الــركاب ،)T3( إدارة وتشــغيل مبنــى مطــار الشــيخ ســعد العبــداهلل

ــداره  ونواصــل تحســين خدماتنــا الحاليــة فــي مطــار الكويــت الدولــي، حيــث نعمــل علــى تقديــم خدمــات رقميــة جديــدة لمواقــف الســيارات اآلليــة الُم
وتوفيــر خصائــص دفــع مميكنــة لعمائنــا فــي كل مــن مبنيــي الــركاب T1 و T4. ونهــدف بهــذا التطويــر تعزيــز تجربــة عمائنــا وجعلهــا أكثــر جــودة 

وساســة بمــا يمَكنهــم مــن الوصــول أو المغــادرة علــى نحــٍو يســير ســواء عنــد الســفر أو زيــارة ســوق المطــار التجــاري.

وعلــى صعيــٍد آخــر، حقــق ريــم مــول فــي أبــو ظبــي إنجــازًا مهمــً بافتتــاح كارفــور هايبــر ماركــت فــي فبرايــر مــن العــام الجــاري 2022، وانتهــز هــذه 
المناســبة ألهنــئ كل مــن مجموعــة ماجــد الفطيــم وكارفــور وفريــق ريــم مــول، الذيــن عملــوا جميعــً بــا كلــل لضمــان هــذا االفتتــاح الناجــح ألحــد عمائنــا 

الرئيســيين.

رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي 

رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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ريــم مــول
يقــع ريــم مــول فــي جزيــرة الريــم بأبــو ظبــي، ومــن المقــرر افتتاحــه خــال العــام الجــاري 2022 ليصبــح وجهــة الترفيــه والتســلية والتســوق الرائــدة فــي 
المنطقــة مــع مــا يقــرب مــن 2.8 مليــون قدمــً مربعــً مــن خيــارات البيــع بالتجزئــة والترفيــه والتســلية والمطاعــم، بمــا فــي ذلــك أحــد أكبــر المنتزهــات 
الثلجيــة الداخليــة فــي العالــم “ســنو أبــو ظبــي”. وســيكون ريــم مــول موطنــً ألول نظــام بيئــي تقنــي متعــدد القنــوات للبيــع بالتجزئــة، والمتكامــل 
ــذي يجمــع بيــن خدمــات المســتهلكين وتجــار  ــر ال ــة بالكامــل، األم ــة والخدمــات اللوجســتية المميكن ــة واإللكتروني ــات التجــارة الرقمي ــً مــع إمكان تمام
التجزئــة لضمــان تجربــة آليــة متطــورة وسلســة االســتخدام. وتجــدر اإلشــارة بــأن كافــة األعمــال اإلنشــائية والتشــطيبات الخاصــة بمشــروع ريــم مــول قــد 

أكتملــت بمــا يزيــد عــن 97% كمــا فــي نهايــة العــام 2021.

مــن المقــرر أن يصبــح ريــم مــول وجهــة متفــردة ال مثيــل لهــا، إذ يعيــد ريــم مــول تعريــف قطــاع البيــع بالتجزئــة والترفيــه فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي، 
وإذ يضــم بيــن أروقتــه أحــد أكبــر المتنزهــات الثلجيــة المغلقــة فــي العالــم “ســنو أبــو ظبــي” الكائنــة علــى مســاحة 10,000 قدمــً مربعــً والُمــداره مــن 
قبــل مجموعــة ماجــد الفطيــم، وتتيــح تجربــة ســنو أبــو ظبــي 12 لعبــة ركــوب ثلجيــة متنوعــة و 17 معلــم ســياحي يقــدم أنشــطة ثلجيــة لكافــة أفــراد 
األســرة علــى مختلــف اعمارهــم، وســيوفر ريــم مــول حوالــي 400 متجــرًا ومطعمــً بمــا فــي ذلــك ردهــات الطعــام وكارفــور هايبــر ماركــت، باإلضافــة إلــى 
العديــد مــن خيــارات الترفيــه المتفــردة ودور الســينما  “Vox Cinema”. كمــا ســيضم ريــم مــول أيضــً مركــزًا لوجســتيً داعمــً للتجــارة اإللكترونيــة تبلــغ 
 click“ مســاحته 23,000 قدمــً مربعــً لتلبيــة خدمــات التســوق والبيــع مــن خــال شــبكة اإلنترنــت وخدمــات التوصيــل مــن المتجــر إلــى بــاب العميــل
and collect”. يعمــل ريــم مــول أيضــً علــى إنشــاء حاضنــة لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وذلــك بهــدف دعــم رؤيــة أبوظبــي طويلــة المــدى 

وتعزيــز ريــادة األعمــال المحليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يتــم تطويــر ريــم مــول مــن قبــل شــركة الفروانيــة للتطويــر العقــاري، وهــي شــراكة تضــم ثــاث شــركات مقرهــا الكويــت: “أجيليتــي”، وشــركتها التابعــة 
“شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة )يوبــاك(”، “والشــركة الوطنيــة العقاريــة )NREC(”. وتوفــر هــذه الشــراكة قاعــدة ماليــة متينــة وخبــرات 
مســتفيضة فــي إدارة األصــول وتطويــر العقــارات التجاريــة، فضــًا عــن ســجٍل حافــٍل بالنجاحــات فــي تطويــر وتشــغيل وإدارة عمليــات العقــارات التجاريــة 

ومراكــز التســوق الرائــدة.

مجلس اإلدارة
أوصــى مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، وتخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة الجمعيــة العموميــة 

العاديــة للشــركة.

حوكمة الشركات
 التزامــً مــن الشــركة بأعلــى معاييــر الشــفافية وتماشــيً مــع أفضــل الممارســات المعتمــدة والمنصــوص عليهــا بقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة 
عــن هيئــة أســواق المــال، فقــد أعــدت الشــركة تقريــر الحوكمــة الســنوي لعــام 2021 وتضمينــه بتقريــر الشــركة الســنوي الماثــل، تجــدون طيــه تقريــر 

الحوكمــة التفصيلــي الــذي يحــوي بيــن طياتــه تبيانــً لقواعــد الحوكمــة المطبقــة بالشــركة. 

المسؤولية االجتماعية للشركات
كجــزء مــن برنامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، واصلــت يوبــاك تعزيــز التزامهــا تجــاه المجتمــع مــن خــال المبــادرات المختلفــة التــي تبنتهــا الشــركة 
 ”UNICEF“ وموظفيهــا المتطوعيــن علــى مــدار العــام 2021، ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، تقديــم الدعــم المالــي لنــداء اليونيســيف
بشــأن أزمــة األطفــال المتضرريــن مــن جائحــة فيــروس كورونــا، ومبــادرة غــرس األشــجار مــع فريــق جريــن هانــدس البيئــي “Green Hands”، وحملــة التبــرع 
بالــدم مــع بنــك الــدم المركــزي الكويتــي. ولمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذا الصــدد، يرجــى الرجــوع إلــى قســم المســؤولية االجتماعيــة الــوارد فــي هــذا 

التقريــر.

ــر لمســاهمي الشــركة الكــرام، وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وهيئــة أســواق المــال علــى دعمهــم المتواصــل  وختامــً أود التقــدم بخالــص الشــكر والتقدي
طــوال العــام. 

نادية عقيل 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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حملة التوعية بسرطان الثدي 2021

ــا ندعــم مرضــى ســرطان الثــدي« والتــي تــم  كجــزء مــن حملــة »دعون
قامــت   ،2021 عــام  حتــى  واســتمرت   2020 أكتوبــر  فــي  إطاقهــا 
يوبــاك بتقديــم أســعار تفضيليــة لموظفيهــا للقيــام بزيــارات للفحص 

المبكــر لســرطان الثــدي فــي مستشــفيات القطــاع الخــاص. 

تهــدف هــذه الحملــة إلــى زيــادة الوعــي حــول خطــورة ســرطان الثــدي 
واألســباب والعوامــل التــي تــؤدي لإلصابــة بــه، وطــرق الفحــص الذاتــي، 

ووســائل الكشــف المبكــر، وطــرق الوقايــة والعــاج. 

يوباك تزرع األشجار احتفاالً بيوم األرض 2021

األشــجار  لزراعــة  صحتنــا«  أســاس  »غرســتنا  مبــادرة  يوبــاك  نظمــت 
الخضــراء  األيــادي  فريــق  مــع  بالتنســيق  وذلــك  بعــد  عــن  والنباتــات 
البيئــي، وهــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح، وذلــك لاحتفــال بيــوم األرض 

للعــام2021. 

شــارك متطوعــون مــن فريــق شــركة يوبــاك واأليــادي الخضــراء البيئــي 
فــي زراعــة مــا يقــرب مــن 500 شــتلة ونبتــه عشــبية والتــي تســتخدم 
فــي العــاج باألعشــاب وذلــك فــي المنطقــة المخصصــة لزراعــة النباتــات 
هــذه  تهــدف  الطبيــة.  الصبــاح  منطقــة  فــي  والعطريــة  العشــبية 
المنطقــة،  فــي  المزروعــة  األشــجار  وأنــواع  عــدد  زيــادة  الــى  المبــادرة 
ــادة المحاصيــل مــن نباتــات محــددة، فضــًا عــن تجميــل المنطقــة. وزي

برنامــج المســؤولية االجتماعيــة لشــركة يوبــاك هــو جــزء هــام مــن التــزام الشــركة بالعمــل بشــكل أخاقــي ومســتدام. خــال هــذا العــام، تــم تطويــر 
ــة المحليــة  اإلطــار الخــاص بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة ليتــم التركيــز علــى البرامــج البيئيــة واالجتماعيــة، وكذلــك دعــم المؤسســات الخيري

والدوليــة. 

ــن  ــال م ــة األطف ــف »لحماي ــداء اليونيس ــتجيب لن ــاك تس يوب
ــا« ــروس كورون في

األمــم  إلــى جهــود صنــدوق  يوبــاك بضــم جهودهــا  قامــت شــركة 
المتحــدة الدولــي لرعايــة الطفولــة )اليونيســف( فــي حملتــه »نــداء 
لحمايــة األطفــال مــن فيــروس كورونــا«، والتــي تهــدف إلــى تهيئــة 
بيئــة مناســبة لأطفــال خاصــة فــي الفتــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا. 
والمســاعدة فــي منــع انتشــار الفيــروس وتزويــد األطفــال وعائاتهــم 

بالحمايــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم.

فــي هــذه  المشــاركة  الموظفيــن وتشــجيعهم علــى  تمــت دعــوة 
الحملــة والمســاهمة بــكل مــا فــي وســعهم لدعمهــا. إضافــة إلــى 
ذلــك، التزمــت يوبــاك بمطابقــة تبرعــات الموظفيــن بحيــث يتــم دفــع 

دوالر مــن الشــركة مقابــل كل دوالر مــن التبرعــات.
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يوباك تدعم حملة األونروا العودة للتعلم!

فــي ضــوء جهــود الشــركة المســتمرة لدعــم المســؤولية االجتماعيــة، 
تعاونــت شــركة يوبــاك مــع وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الاجئيــن )األونــروا( لدعــم حملــة »#العودة_للتعلــم!«. تدعــم الحملــة 
الاجئيــن  األطفــال  لمســاندة  التعليميــة  الجهــود  مــن  مجموعــة 
خاصــة بعــد جائحــة كورونــا.  يهــدف البرنامــج إلــى جمــع التبرعــات 
الحلــول  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  تعليمــي جيــد،  لتوفيــر مســتوى 
التكنولوجيــة، مــع تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي للتخفيــف 
مــن تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الطــاب وأوليــاء األمــور والمجتمــع.

تمكــن موظفــو شــركة يوبــاك، مــن خــال هــذه الحملــة، مــن المشــاركة 
وتقديــم الدعــم الــازم عــن طريــق جمــع التبرعــات النقديــة التــي تــم 
مطابقتهــا مــن قبــل الشــركة وذلــك بــأن قدمــت دوالرًا مقابــل كل 

دوالر تــم التبــرع بــه مــن الموظفيــن.  

يوبــاك تنظــم حملــة للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع بنــك الــدم 
المركــزي الكويتــي

 
ــدم  ــدم بالشــراكة مــع بنــك ال ــاك حملــة للتبــرع بال نظمــت شــركة يوب
المركــزي الكويتــي. تــم تنظيــم حملــة التبــرع بالــدم فــي الفتــرة مــا بين 
7-11 نوفمبــر 2021 فــي مقــر بنــك الــدم المركــزي الكويتــي لمراعــاة 
ظــروف جائحــة كورونــا، ولضمــان االمتثــال لتدابيــر الصحــة والســامة 

المنصــوص عليهــا مــن الحكومــة. 

قــام 22 موظفــً مــن موظفــي شــركة يوبــاك بالتبــرع بالــدم لدعــم 
حملــة بنــك الــدم المركــزي الكويتــي. وقــد تــم التبــرع بإجمالــي 11 لتــرًا 
مــن الــدم والتــي ســيتم اســتخدامها لتغطيــة احتياجــات الــدم الطارئة 

فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي الكويــت.



1616

تقرير حوكمة الشركات



1717

الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021



1818
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مقدمة 

تلتـــزم شـــركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. )“يوباك”( بتطبيـــق قواعـــد الحوكمـــة وفقً للقوانيـــن واللوائح المنظمـــة ولتعليمـــات 
الجهـــات الرقابيـــة المختصــة ال ســيما قواعــد الكتـــاب الخامـــس عشـــر - حوكمـــة الشـــركات - مـــن الائحــة التنفيذيــة للقانـــون رقـــم 7 لســـنة 2010 

بشـــأن إنشـــاء هيئـــة أســـواق المـــال وتنظيـم نشـــاط األوراق الماليـة وتعدياتهما. 

إن الشـــركة تؤمـــن بـــأن الممارســـات التـــي تـــدار فـــي إطـــار الحوكمـــة تكـــون أساسً لتحقيـــق أهـــداف الشـــركة الرئيســـية وخلقـــً للقيـــم المســـتدامة 
وتعزيـزًا لـدور الرقابـة الداخليـة وتفعيـًا لنزاهـة وشـفافية العمـل بمـا يكفـل التوافـق بيـن أهـداف المسـاهمين وإدارة الشـركة وأصحـاب المصلحـة، 

فضـــًا عـــن تعزيـــز ثقـــة المســـتثمرين بكفـاءة النظـام المعمـول بـــه وحمايـة حقوقهـم.

إن مســــاعي تنفيــــذ حوكمــــة الشــــركات تقــــع علــــى عاتــــق مجلــــس اإلدارة، لذلــك فقــد حــــرص مجلــــس إدارة الشــــركة علــــى بنــــاء نظــــام حوكمــة 
متكامــــل األركان يرمــي إلــى ترســـيخ قواعــد الحوكمـــة بكافـــة الممارســـات، والتوعيـــة المســـتمرة لفريـــق العمـــل الـــذي يعـــد أهـــم أصـــول الشـــركة 
لتصبـــح مبـــادئ الحوكمـــة أســـلوب يقتضـــى العمـــل بـــه. ويساند مجلس اإلدارة في أداء مهامه كل من لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات 

والمكافــآت، باإلضافــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة. 

والتزامــً مــن الشــركة بأعلــى معاييــر الشــفافية وتماشــيً مــع أفضــل الممارســات المعتمــدة المنصــوص عليهــا بقواعــد حوكمــة الشــركات 
وتعدياتهــا الاحقــة، فقــد أعــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تقريــر الحوكمــة الســنوي الماثــل لعــام 2021، إذ يحــوي هــذا التقريــر بيــن طياتــه 

تبيانــً لقواعــد الحوكمــة المطبقــة بالشــركة. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

________________________________
                 زهـــيـــــر الـــزامـــــل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

1.1 تشكيل مجلس اإلدارة
يتألــف مجلــس إدارة شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع )“الشــركة” أو “يوبــاك”( مــن خمســة أعضــاء وفق أحكام عقد التأســيس 
والنظــام األساســي للشــركة وبمــا يتفــق مــع قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وتعدياتهمــا. إن جميــع أعضــاء مجلس اإلدارة 
لديهــم وافــر مــن الخبــرات العلميــة والمهنيــة التــي مــن شــأنها إدارة الشــركة علــى الوجــه األمثــل، عــاوًة علــى معرفتهــم التامــة بكافــة المهــام 
ــة بطبيعــة الشــركة ونشــاطها. كمــا أن اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة يتــم  ــح ذات الصل والمســئوليات المنوطــة بهــم والقوانيــن واللوائ

تشــكيلها فــي ضــوء المؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة حســب طبيعــة تلــك اللجــان ومتطلباتهــا. 

أعضاء مجلس اإلدارة

تاريخ االنتخاب/التعيين تصنيف العضو بمجلس اإلدارة الصفة االسم م

11 مايو 2021 عضو غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة طارق إبراهيم الموسى 1

11 مايو 2021 عضو تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة نادية عبداهلل عقيل 2

11 مايو 2021 عضو مستقل عضو مجلس اإلدارة زهير عبد المحسن الزامل 3

11 مايو 2021 عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ماجد عيسى العجيل 4

11 مايو 2021 عضو غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة حسن بسام الحوري 5

وقــد تــم إعــادة تعييــن أميــن ســر مجلــس اإلدارة للقيــام بالمهــام والمســئوليات المعينــة لــه وذلــك بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 21/04 المــؤرخ 
فــي 27 مايــو 2021.

المؤهالت العلمية والخبرات العملية ألعضاء مجلس اإلدارة

الخبرة العملية المؤهل العلمي االسم م

يشــغل الســيد / طــارق الموســى منصــب رئيــس مجلــس إدارة يوبــاك، 
حيــث يشــرف ويقــوم بقيــادة أعمــال مجلــس اإلدارة ويعمــل كحلقــة 
الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فضــًا عــن اإلشــراف 
مصالــح  علــى  الحفــاظ  مــع  الشــركة  فــي  الحوكمــة  برنامــج  علــى 
منصــب  الموســى  يشــغل  كمــا  المصلحــة.  وذوي  المســتثمرين 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة المعــادن 
والصناعــات التحويليــة )MRC( وهــي شــركة تختــص بــإدارة النفايــات 
ــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة  وُتقــدم أحــدث الحلــول العمليــة واألكث
النفايــات  إدارة  صناعــة  تواجــه  قــد  التــي  التعقيــدات  فــي  للتحكــم 
المســئولة. كمــا شــغل الموســى قبيــل ذلــك عــدد مــن المناصــب 
التنفيذيــة بشــركة أجيليتــي، وعمــل أخيــرًا مديــرًا تنفيذيــً للبرامــج 

االســتراتيجية. 

حاصل علــى درجة البكالوريوس 
االجتمــاع  وعلــم  اإلعــام  فــي 
مــن جامعــة إيفانســفيل بواليــة 
إنـــديــانــــــا بـالـــواليـــــات المتـحــــدة 

األمريكيــة.

طارق إبراهيم الموسى
رئيس مجلس اإلدارة

1

تقرير حوكمة الشركات
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

 تولــت الســيدة / ناديــة عقيــل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
ــاك فــي عــام 2012 حيــث تقــوم مــن خــال  والرئيــس التنفيــذي ليوب
خبراتهــا العميقــة بمهــام إدارة عمليــات الشــركة فــي الكويــت، بمــا 
مرافــق  وتشــغيل  إدارة  بشــأن  هامــة  عقــود  ثاثــة  إدارة  ذلــك  فــي 
والتشــغيل  البنــاء  الكويــت وفــق نظــام  بدولــة  الكائنــة  المطــارات 
والتحويــل)BOT( . كمــا تشــارك الســيدة/ ناديــة أيضــً فــي اســتثمار 
وتطويــر مشــروع ريــم مــول بأبوطبــي والــذي مــن المقــرر أن يصبــح 
فــي  القنــوات  ومتعــددة  متكاملــة  رقميــة  منظومــة  ألول  موطنــً 
المنطقــة. وقــد شــغلت عقيــل قبيــل انضمامهــا إلــى يوبــاك مناصــب 
عديــدة هامــة فــي شــركة أجيليتــي كان أخرهــا منصــب مديــرًا بفريــق 
المشــاريع التنفيذيــة ركــزت خالــه علــى تحديــد مجــاالت النمــو وفــرص 
قبــل  عقيــل  عملــت  كمــا  التشــغيلية.  والكفــاءة  األعمــال  تطويــر 
انضمامهــا  ألجيليتــي فــي مجموعــة إدارة الثــروات العالميــة بمجموعــة 

ســيتي جــروب - لنــدن.

حاصلــة علــى درجــة الماجســتير 
فــي الشــئون الدوليــة والعامــة 
بتخصــص المــال واألعمــال مــن 
جامعــة كولومبيــا فــي مدينــة 
المتحــدة  بالواليــات  نيويــورك 
درجــة  نالــت  كمــا  األمريكيــة، 
الشــئون  فــي  البكالوريــوس 
الدوليــة مــن جامعــة جــورج تــاون 

واشــنطن. فــي 

نادية عبداهلل عقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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يشــغل الســيد / زهيــر الزامــل منصــب عضــو مجلــس إدارة يوباك منذ 
عــام 2008، كمــا شــغل العديــد مــن المناصــب الهامــة بــاإلدارة العامــة 
للطيــران المدنــي علــى مــدار 30 عامــً، ومؤخــرًا نائبــً للمديــر العــام 
إلدارة الطيــران المدنــي لشــئون المطــار. كمــا شــغل الزامــل منصــب 
مستشــارًا لشــركة ناشــيونال لخدمــات الطيــران )NAS( منــذ عــام 

2009 وحتــى عــام 2015.

حاصــل على درجــة البكالوريوس 
فــي الهندســة الكهربائيــة مــن 
جامعــة كاليفورنيا - ســانتا باربرا 
األمريكيــة  المتحــدة  بالواليــات 

عــام 1974.

زهير عبد المحسن الزامل
عضو مستقل

3

يشــغل الســيد / ماجــد العجيــل العديــد مــن المناصــب الهامــة أبرزهــا 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك برقــان منــذ عــام 2010، كمــا يشــغل عضــوًا 
الســابقة  بالفتــرة  العجيــل  تقلــد  وقــد  الكويتيــة.  المصــارف  باتحــاد 
ــة الهامــة كنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة  العديــد مــن المناصــب اإلداري
والرئيــس التنفيــذي ليوبــاك، وعضــوًا بمجالــس إدارات العديــد مــن 

الشــركات.

حاصــل علــى درجــة الماجيســتير 
 1978 عــام  التخطيــط  فــي 
البكالوريــوس  ودرجــة  وعلــى 
عــام  المعماريــة  الهندســة  فــي 
1977 من الجامعة الكاثوليكية 

األمريكيــة.

ماجد عيسى العجيل
عضو غير تنفيذي

4

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب  الحــوري  حســن   / الســيد  يشــغل 
للشــركة الوطنيــة العقاريــة )NREC(، وكذلــك رئيــس مجلــس إدارة 
ــاك" التــي تقــدم  ــال أفيشــن كويــت "الشــركة التابعــة ليوب شــركة روي
الخدمــات المســاندة لعمليــات الطيــران العامــة. كمــا يشــغل الحــوري 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ناشــيونال لخدمــات الطيــران 
)NAS( وهــي مــزود رائــد لخدمــات المطــارات والخدمــات الجويــة فــي 
الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا. إضافــًة إلــى ذلــك 
يشــغل الحــوري منصــب مديــرًا بمنظمــة الرؤســاء الشــباب لمنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعضــو مجلــس إدارة نــادي خريجــي 
قبــل  مــن  الحــوري  تكريــم  تــم  وقــد  األوســط،  الشــرق  فــي  وارتــون 
شــاب  عالمــي  كقائــد  دافــوس  فــي  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
إلســهاماته فــي مجــال الطيــران وخدمــات المطــارات فــي عــام 2014.

حاصــل علــى درجــة الماجســتير 
 )MBA( األعمــال  إدارة  فــي 
بجامعــة  وارتــون  كليــة  مــن 
علــى  حصــل  كمــا  بنســلفانيا، 
درجــة البكالوريــوس من الجامعة 

بيــروت. فــي  األمريكيــة 

حسن بسام الحوري
عضو غير تنفيذي

5

1.2 اجتماعات مجلس إدارة الشركة
عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســتة اجتماعــات خــال عــام 2021 جميعهــا بدعــوة لاجتمــاع مصحوبــة بجــدول األعمــال وكافــة الوثائــق والمعلومــات 
الازمــة لمناقشــة البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال، وذلــك قبــل موعــد االجتمــاع بفتــرٍة كافيــة ال تقــل عــن ثاثــة أيــام عمــل كــي يتســنى ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة دراســة ومراجعــة تلــك الوثائــق والمعلومــات التــي مــن شــأنها خلــق نقــاش مثمــر أثنــاء جلســة اجتمــاع مجلــس اإلدارة ومــن ثــم اتخــاذ 
قــرارات مدعومــة بالمعطيــات الازمــة. وتتــم مباشــرة االجتماعــات ومناقشــة األمــور المدرجــة علــى جــدول األعمــال باكتمــال النصــاب وحضــور مــا ال 
يقــل عــن نصــف عــدد األعضــاء وبحــد أدنــى ثاثــة أعضــاء، كمــا تــدون نتائــج االجتماعــات بمحضــر يتــم توقيعــه مــن األعضــاء الحاضريــن، علمــً بــأن 
عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة ينظــم عمليــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة بمــا يتفــق مــع قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه 

التنفيذيــة وتعدياتهمــا.
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6/6 √ √ √ √ √ √ طارق إبراهيم الموسى
رئيس مجلس اإلدارة

6/6 √ √ √ √ √ √ نادية عبداهلل عقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

6/6 √ √ √ √ √ √ زهير عبد المحسن الزامل
عضو مجلس اإلدارة

6/6 √ √ √ √ √ √ ماجد عيسى العجيل
عضو مجلس اإلدارة

6/6 √ √ √ √ √ √ حسن بسام الحوري
عضو مجلس اإلدارة

رمز √: حضور االجتماع.

1.3 متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
عملــت الشــركة علــى إنشــاء ســجل خــاص باجتماعــات مجلــس اإلدارة بأرقــام تسلســلية لاجتماعــات المنعقــدة خــال العــام. ويتضمــن الســجل 
تفاصيــل تلــك االجتماعــات مــن حيــث تاريــخ االنعقــاد وتوقيــت بدايــة ونهايــة االجتماعــات، باإلضافــة إلــى محاضــر االجتماعــات المــدون فيهــا المناقشــات 
والمــداوالت وعمليــات التصويــت والوثائــق والمســتندات ذات الصلــة. ويقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بتحديــث الســجل وتبويــب وحفــظ محاضــر 

االجتماعــات فــور االنعقــاد كونــه المنــوط بتلــك األعمــال ضمــن مهامــه ومســئولياته المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

1.4 إقرار العضو المستقل بتوافر ضوابط االستقاللية
يتضمــن مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا مســتقًا – بمــا يمثــل 20% مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة – وقــد أكــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــأت بــأن عضــو 
مجلــس اإلدارة المســتقل قــد توافــرت بــه كافــة شــروط وضوابــط االســتقالية الــواردة فــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن 
إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا. هــذا وقــد أقــر العضــو المســتقل بذلــك بموجــب إقــرار كتابــي تــم تقديمــه 

إلــى مجلــس اإلدارة لإلحاطــة واالطــاع )مرفــق نســخة مــن إقــرار العضــو المســتقل بالملحــق رقــم 1 ضمــن محتــوى هــذا التقريــر(.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسئوليات

2.1 مهام ومسئوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  
اعتمــدت الشــركة مجموعــة مــن اللوائــح والسياســات الداخليــة بالتوافــق مــع الكتــاب الخامــس عشــر - حوكمــة الشــركات - مــن الائحــة التنفيذيــة 
للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا، تتضمــن ميثــاق عمــل معتمــد يحــدد 
المهــام والمســئوليات والواجبــات المنوطــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد الســلطات والصاحيــات 
ــددة المــدة. وفيمــا يلــي بعــض المهــام والمســئوليات المشــار إليهــا علــى  ــة فــي إطــار وثيقــة رســمية محــ ــإلدارة التنفيذي التــي يتــم تفويضهــا ل

ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة:
اعتماد األهداف االستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة. •
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية. •
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. •
متابعة أداء الشركة من خال اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية ومتابعة نتائج اللجان المنبثقة عنه. •
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  •
التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام األنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها. •
ضمان دقة وسامة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها. •
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح لمساهمي الشركة االطاع بشكل مستمر ودوري على التقارير المالية للشركة واإلفصاحات الدورية. •
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة. •

تقرير حوكمة الشركات
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متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء الموضوعية. •
تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وفق ميثاق يوضح مسئوليات اللجنة وصاحيتها ومدتها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها.   •
التأكــد مــن أن السياســات واللوائــح المعتمــدة للشــركة تتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يتيــح عمليــة اتخــاذ القــرار وتحقيــق مبــادئ الحوكمــة  •

الرشــيدة، والفصــل فــي الســلطات والصاحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم. •
وضع كافة السياسات واللوائح لتنظيم العمليات والممارسات بكافة أنواعها. •
التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها. •

مهام ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة:
التأكد من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. •
تشجيع جميع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة بشكل كلي وفعال. •
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه النظام األساسي للشركة. •
ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آراءهم إلى المجلس. •
تشجيع العاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. •
خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر. •

مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية:
تنفيذ االستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة للشركة. •
العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. •
إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة. •
وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم المالية وفقً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة. •
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضًا عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل. •
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخاقية داخل الشركة. •
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها. •

2.2 إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام
علــى الرغــم مــن ُمَضــي عامــً آخــرًا مليئــً بالتحديــات إثــر تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، والتــي ألقــت بظالهــا علــى االقتصــاد 
العالمــي والمحلــي بمختلــف قطاعاتــه ال ســيما قطاعــي الطيــران والعقــارات التجاريــة المرتبطيــن ارتباطــً وثيقــً بأنشــطة الشــركة الرئيســية، إال 
أن عمليــات الشــركة قــد شــهدت تحســنً نســبيً مصاحبــً للعــودة التدريجيــة فــي حركــة الطيــران وتخفيــف قيــود الســفر، ممــا أنعكــس إيجابيــً 
علــى اإلداء المالــي للشــركة خــال العــام المنصــرم 2021. وجديــرًا بالذكــر حــرص مجلــس اإلدارة علــى اســتمرارية عمليــات الشــركة األساســية دون 
انقطــاع حتــى خــال فتــرات اإلغــاق والحظــر، عــاوًة علــى اتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة نحــو إعــادة هيكلــة التكاليــف التشــغيلية وتقليــل مخاطــر 
ــدور  ــة عمــاء الشــركة، ممــا يؤكــد ال ــزًا لتجرب ــر الخدمــات الرقميــة توطينــً ألحــدث الممارســات المميكنــة وتعزي الســيولة المحتملــة وكذلــك تطوي
الرائــد والفعــال لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وسياســاتهم الحصيفــة حيــال إدارة األزمــات والحــد مــن المخاطــر خــال العــام المنصــرم. وفيمــا 

يلــي موجــز بأهــم إنجــازات مجلــس اإلدارة علــى مــدار العــام 2021:
ــج اللجــان المنبثقــة عنــه واعتمــاد األهــداف  • القيــام بكافــة المهــام والمســئوليات المنوطــة بمجلــس اإلدارة، ومنهــا متابعــة أداء الشــركة ونتائ

ــات الماليــة المرحليــة والســنوية.  ــك البيان ــة وكذل االســتراتيجية وإقــرار الميزانيــات التقديري
تطوير خدمات الشركة الرقمية في كًا من مبنيي الركاب رقم 1 و4 بمطار الكويت الدولي. •
إعادة هيكلة التكاليف التشغيلية وتقليل مخاطر السيولة المحتملة. •
استمرارية األعمال اإلنشائية في مشروع ريم مول بأقصى طاقة ممكنة وصوالً لنسبة 98% من الجدول اإلنشائي العام. •
تلبية المتطلبات التمويلية الخاصة بتطوير وإنشاء مشروع ريم مول بأبوظبي. •
إتمــام عمليــة زيــادة رأس مــال الشــركة - المنتهيــة فــي ديســمبر 2020 – وكافــة إجراءاتهــا التنظيميــة الاحقــة علــى اكتتــاب مــا نســبته  •

100% مــن أســهم زيــادة رأس المــال، األمــر الــذي يعكــس وبشــكٍل جلــي ثقــة المســاهمين فــي أداء الشــركة ونتائــج أعمالهــا ووضعهــا المالــي 
وأهدافهــا المســتقبلية. 

مواصلــة العمــل عــن كثــب مــع اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي والجهــات الحكوميــة المختصــة فيمــا يتعلــق باســتئناف عمليــات الطيــران بمــا فــي  •
ذلــك تنفيــذ جميــع التدابيــر المطلوبــة لضمــان زيــادة القــدرة التشــغيلية بمــا يتماشــى مــع الزيــادة اإلجماليــة فــي تدفــق الحركــة الجويــة. 

إبرام وتنفيذ تسوية رسوم الخدمات المترصدة لدى اإلدارة العامة للطيران المدني بمبلغ وقدره 2,024,222 دينار كويتي. •
مواصلة المفاوضات مع اإلدارة العامة للطيران المدني بشأن استمرار تمديد عقد مطار الشيخ سعد العبداهلل. •

2.3 تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
تــم تشــكيل لجــان منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة تعمــل علــى تمكيــن المجلــس مــن تأديــة مهامــه بشــكٍل فعــال مــن خــال تقاريــر وتوصيــات تلــك 

اللجــان، كًا فــي ضــوء المهــام والمســئوليات المنوطــة بهــا.
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أ( لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

أعضاء لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة صفة العضو باللجنة االسم

عضو غير تنفيذي رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر حسن بسام الحوري

عضو مستقل عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر زهير عبد المحسن الزامل

عضو غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ماجد عيسى العجيل

تــم تشــكيل لجنــه مدمجــة للقيــام بأعمــال التدقيــق وإدارة المخاطــر )لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر( بموافقــة هيئــة أســواق المــال الصــادرة بتاريــخ 
28 فبرايــر 2016، إذ تقــوم هــذه اللجنــة بمهــام ومســئوليات التدقيــق وإدارة مخاطــر الشــركة. وقــد ُشــكلت هــذه اللجنــة بموجــب قــرار مجلــس 
اإلدارة المــؤرخ فــي 28 يونيــو 2016 لمــدة ثــاث ســنوات، تــم تجديدهــا مؤخــرًا فــور انتخــاب/ تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي مايــو 2021، 
وتعمــل اللجنــة وفــق ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة يحــدد األطــر والمهــام المنوطــة باللجنــة. كمــا تــم إعــادة تعييــن أميــن 

ســر لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر للقيــام باألعمــال المعينــة لــه.

اجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر خالل عام 2021
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االسم / الصفة

4/4 √ √ √ √ حسن بسام الحوري
رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

4/4 √ √ √ √ زهير عبد المحسن الزامل
عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

4/4 √ √ √ √ ماجد عيسى العجيل
عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

رمز √: حضور االجتماع.

عقــدت لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر أربعــة اجتماعــات خــال عــام 2021 جميعهــا بدعــوة لاجتمــاع مصحوبــة بجــدول األعمــال وكافــة الوثائــق 
والمعلومــات الازمــة لمناقشــة البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال، وذلــك قبــل موعــد االجتمــاع بفتــرٍة كافيــة كــي يتســنى ألعضــاء اللجنــة دراســة 
ومراجعــة تلــك الوثائــق والمعلومــات التــي مــن شــأنها خلــق نقــاش مثمــر أثنــاء جلســة اجتمــاع اللجنــة ومــن ثــم اتخــاذ القــرارات والتوصيــات الازمــة 

القتراحهــا علــى مجلــس اإلدارة، كمــا تــدون نتائــج االجتماعــات بمحضــر يتــم توقيعــه مــن أعضــاء اللجنــة.

مهام لجنة التدقيق وإدارة المخاطر على سبيل المثال وليس الحصر:
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها إلى مجلس اإلدارة. •
رفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن وإعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات الخارجييــن أو تغييرهــم وتحديــد أتعابهــم، والتأكــد مــن  •

اســتقاليتهم.
متابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات الخارجييــن، والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إلــى الشــركة عــدا الخدمــات التــي تقتضيهــا مهنــة  •

التدقيــق.
دراسة ماحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها. •
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة. •
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. •
اإلشــراف الفنــي علــى إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات المحــددة مــن  •

قبــل مجلــس اإلدارة.
التوصية بتعيين وإعادة تعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي. •
مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء الماحظات عليها. •

تقرير حوكمة الشركات
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

مراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي، والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة بشــأن الماحظــات الــواردة فــي تلــك  •
التقاريــر.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها. •
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العاقة. •
إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ هذه االســتراتيجيات والسياســات،  •

وإنهــا تتناســب مــع طبيعة وحجم أنشــطة الشــركة.
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. •
تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. •
مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد وتقييــم مســتوى المخاطــر المقبــول فــي الشــركة، والتأكــد مــن عــدم تجــاوز الشــركة لهــذا المســتوى مــن  •

المخاطــر بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
التأكد من استقالية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر. •
التأكــد مــن أن موظفــي إدارة المخاطــر لديهــم الفهــم الكامــل للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة وعــي العامليــن بثقافــة  •

المخاطــر وإدراكهــم لهــا.
إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة. •

إنجازات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر خالل العام:
مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية لتأمين نزاهة وشفافية البيانات المالية للشركة. •
دراسة ماحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة. •
التأكد من تطبيق اإلجراءات المحاسبية السليمة. •
التوصية بإعادة تعيين المدقق الداخلي للشركة واعتماد خطة التدقيق. •
التأكد من إجراء عمليات التدقيق وإصدار تقارير التدقيق الداخلي بشكل دوري وفقً لخطة التدقيق المعتمدة. •
االجتماع بصورة منتظمة مع المدقق الداخلي للشركة لمناقشة سير أعمال التدقيق والتقارير المعدة بشكل دوري. •
دراســة وتحليــل تقاريــر التدقيــق الداخلــي، ومتابعــة نتائجهــا والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة بشــأن الماحظــات  •

الــواردة فــي تلــك التقاريــر.
التأكد من فعالية أداء المدقق الداخلي للشركة وتقييم أداءه. •
متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة. •
متابعة القرارات الصادرة من الجهات الرقابية وأية تعديات قد تطرأ على القوانين واللوائح المعمول بها. •
التأكد من استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والتنظيمية. •
التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في الشركة. •
االطاع على تقرير المدقق المستقل بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الماحظات الواردة في ذلك التقرير. •
التوصية بإعادة تعيين مراقب حسابات الشركة والتأكد من استقاليته واستيفاءه لكافة الشروط والمتطلبات. •
االجتماع بشكل دوري مع مراقب حسابات الشركة لمناقشة ومراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية. •
التوصية بإعادة تعيين وحدة إدارة المخاطر والتأكد من استقاليتها واستيفاءها لكافة الشروط والمتطلبات. •
التوصية باعتماد السياسات واالجراءات الفاعلة إلدارة مخاطر الشركة. •
دراسة وتحليل تقارير المخاطر وابداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة. •

ب( لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تصنيف العضو بمجلس اإلدارة صفة العضو باللجنة االسم

عضو مستقل رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت زهير عبد المحسن الزامل

عضو غير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت طارق إبراهيم الموسى

عضو تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت نادية عبداهلل عقيل

تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 16/8 بتاريــخ 10 نوفمبــر 2016 لمــدة ثــاث ســنوات، تــم تجديدهــا 
ــو 2021، وتعمــل اللجنــة وفــق ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل مجلــس إدارة  مؤخــرًا فــور انتخــاب/ تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي ماي
الشــركة يحــدد األطــر والمهــام المنوطــة باللجنــة. كمــا تــم إعــادة تعييــن أميــن ســر لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للقيــام باألعمــال المعينــة لــه.
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2021

عدد االجتماعات
التي حضرها العضو خالل العام 2021

اجتماع رقم 21/01 
المنعقد في 29 مارس 2021

االسم / الصفة

1/1 √ زهير عبد المحسن الزامل 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1/1 √ طارق إبراهيم الموسى
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1/1 √ نادية عبداهلل عقيل
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

رمز √: حضور االجتماع.

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعــً خــال عــام 2021 بدعــوة لاجتمــاع مصحوبــة بجــدول األعمــال وكافــة الوثائــق والمعلومــات الازمــة 
لمناقشــة البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال، وذلــك قبــل موعــد االجتمــاع بفتــرٍة كافيــة كــي يتســنى ألعضــاء اللجنــة دراســة ومراجعــة تلــك 
الوثائــق والمعلومــات التــي مــن شــأنها خلــق نقــاش مثمــر أثنــاء جلســة اجتمــاع اللجنــة ومــن ثــم اتخــاذ القــرارات والتوصيــات الازمــة القتراحهــا علــى 

مجلــس اإلدارة، كمــا تــدون نتائــج االجتماعــات بمحضــر يتــم توقيعــه مــن أعضــاء اللجنــة.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على سبيل المثال وليس الحصر:
التوصية بشأن قبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. •
وضــع سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، مــع المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة  •

لعضويــة مجلــس اإلدارة والمناصــب التنفيذيــة حســب الحاجــة.
وضع توصيف وظيفي لأعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين. •
التأكد من عدم انتفاء صفة االستقالية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل. •
إعــداد تقريــر الحوكمــة الســنوي متضمنــً إجمالــي المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء، ســواء كانــت مبالــغ أو  •

منافــع أو مزايــا، أيــً كانــت طبيعتهــا ومســماها.

إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام:
أعــدت اللجنــة تقريــر الحوكمــة الســنوي متضمنــً إجمالــي المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة )إن وجــدت(، واللجــان المنبثقــة عنــه، واإلدارة  •

التنفيذيــة والمــدراء، بالتوافــق مــع المتطلبــات الــواردة فــي الكتــاب الخامــس عشــر - حوكمــة الشــركات - مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 
لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا، وذلــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

.2021
التوصيــة بعــدم تخصيــص وصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 نتيجــة توصيــة مجلــس  •

ــاح عــن الســنة الماليــة ســالفة الذكــر، مــا يســتوجب توصيــة اللجنــة بذلــك عمــًا بأحــكام المــادة رقــم )198( مــن قانــون  ــع أرب اإلدارة بعــدم توزي
الشــركات رقــم 1 لســنة 2016، ورفــع اللجنــة توصيتهــا إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ مــا يلــزم فــي هــذا الشــأن.

مراجعــة ومصادقــة اللجنــة علــى توافــر المهــارات والكفــاءات المطلوبــة لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لضمــان إدارة الشــركة علــى  •
الوجــه األمثــل.

مراجعــة ومصادقــة اللجنــة علــى عــدم انتفــاء صفــة االســتقالية عــن عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل، وذلــك بتوافــر كافــة شــروط االســتقالية  •
الــواردة بأحــكام الكتــاب الخامــس عشــر – حوكمــة الشــركات – مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق 

المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا.
التوصية بشأن مكافأة عضوي لجنة التدقيق وإدارة المخاطر تقديرًا لجهودهم والخدمات االستشارية المقدمة على مدار العام 2021. •

2.4 حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات 
تحــرص الشــركة علــى تقديــم وإتاحــة كافــة المعلومــات والبيانــات لمجلــس اإلدارة، لــذا اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة مهــام ومســئوليات أميــن ســر 
مجلــس اإلدارة والتــي تتضمــن توفيــر وتدفــق المعلومــات والبيانــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب. وكذلــك توافــر 
كافــة الوثائــق والتقاريــر ذات الصلــة بأيــة أمــور يتــم إدراجهــا علــى جــدول األعمــال ويقــوم أميــن الســر بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بتلــك التقاريــر 

والوثائــق قبــل موعــد االجتماعــات بفتــرة كافيــة ال تقــل عــن ثاثــة أيــام عمــل للدراســة واالطــاع. 

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

3.1 متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت  
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت باســتيفاء كافــة المتطلبــات والخصائــص الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء تلــك 
ــات الخاصــة بلجنــة الترشــيحات والمكافــآت المشــار اليهــا ضمــن محتــوى القاعــدة  اللجنــة ومنهجيــة أعمالهــا. هــذا وقــد ورد تفصيــًا كافــة البيان

الثانيــة مــن هــذا التقريــر - لجنــة الترشــيحات والمكافــآت - بالفقــرة 2.3 آنفــة البيــان.

تقرير حوكمة الشركات
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3.2 تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء  
وضعــت الشــركة سياســة مكافــآت تتوافــق مــع اللوائــح التنظيميــة وأحــكام الكتــاب الخامــس عشــر مــن الائحــة التنفيذيــة - حوكمــة الشــركات - 
الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال والمتطلبــات التنظيميــة األخــرى ذات الصلــة. يتــم تحديــد المكافــآت بنــاًء علــى تحقيــق مؤشــرات األداء الرئيســية 
فــي إطــار االســتراتيجية العامــة للشــركة، إذ تشــتمل مؤشــرات األداء الرئيســية علــى كًا مــن المؤشــرات الماليــة للشــركة واإلدارات المختلفــة وكذلــك 

المؤشــرات غيــر الماليــة الخاصــة بأنشــطة الشــركة وعملياتهــا.

والتزامــً مــن الشــركة بأعلــى معاييــر الشــفافية وتماشــيً مــع أفضــل الممارســات المعتمــدة بموجــب قواعــد حوكمــة الشــركات وتعدياتهــا الاحقــة، 
فقــد أعــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تقريــر الحوكمــة الســنوي، متضمنــً إجمالــي المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والمـــدراء، ليتم عرضه على الجمعيـــة العموميـــة للشـــركة. وفيمـــا يلي بيـــان بالمكـافـــآت الممنوحة عن السنـــة الماليـــة المنتهيـــةـ في 31 ديسمبـر 

:2021

مكافآت مجلس اإلدارة
تعــرض مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الجمعيــة العموميــة للموافقــة عليهــا، وذلــك بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الصــادرة 
فــي هــذا الشــأن حيــث ال تتجــاوز إجمالــي المكافــآت 10% مــن صافــي أربــاح الشــركة بعــد اســتنزال اإلســتهاك واالحتياطــات كمــا هــو منصــوص 
عليــه بالنظــام األساســي للشــركة. هــذا وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بعــدم صــرف مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2021.

مكافآت اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أوصــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمنــح عضــوي لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر بــدل أعمــال لجنة التدقيــق وإدارة المخاطر والخدمات االستشــارية 

المقدمــة علــى مــدار العــام 2021 وذلــك بقيمــة إجماليــة قدرهــا 10,000 د.ك )عشــرة أالف دينــار كويتــي( وفقــً لمــا يلي:

قيمة المكافأة
)دينار كويتي(

طبيعة المكافأة تصنيف العضو 
بمجلس اإلدارة

المنصب
 ) صفة العضو باللجنة(

م

5,000 بدل أعمال اللجنة والخدمات االستشارية المقدمة على 
مدار العام عضو مستقل عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 1

5,000 بدل أعمال اللجنة والخدمات االستشارية المقدمة على 
مدار العام عضو غير تنفيذي عضو لجنة التدقيق وإدارة المخاطر 2

مكافآت اإلدارة التنفيذية والمدراء
إن نظــام المكافــآت الخــاص بــاإلدارة التنفيذيــة والمــدراء يشــتمل علــى مكونيــن رئيســيين )المكافــآت الثابتــة والمكافــآت المتغيــرة( حيــث أن 
ــة والمــدراء والمرتبطــة بالمهــام والمســئوليات المســندة إليهــم، والمكافــآت  ــإلدارة التنفيذي المكافــآت الثابتــة هــي تلــك المكافــآت الممنوحــة ل
ــاًء علــى األداء وتحقيــق أهــداف محــددة.، وتقــوم كل مــن إدارة المــوارد البشــرية ولجنــة الترشــيحات  المتغيــرة هــي تلــك المكافــآت الممنوحــة بن
والمكافــآت بمراجعــة هــذه المكافــآت بشــكٍل ســنوي، وفيمــا يلــي إجمالــي المكافــآت والمزايــا الممنوحــة لخمســة مــن كبــار التنفيذيــن والمــدراء 

بالشــركة، وذلــك عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021:

المكافآت والمزايا من خالل الشركة 

إجمالي المكافآت 
المتغيرة

)دينار كويتي(
المكافآت والمزايا الثابتة )دينار كويتي(

أعضاء اإلدارة 
الــتــنـفـيـذيــة 
مكافأة سنوية وكبار المديرين

ومخصصات
بدل تعليم 

األبناء بدل مواصات بدل سكن تذاكر سنوية تأمين صحي

إجمالي 
الرواتب 

الشهرية 
خال العام

250,466 12,000 6,300 18,235 5,177 6,780 173,299 5

3.3 التوافق مع سياسة المكافآت المعتمدة من مجلس اإلدارة  
تؤكــد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بأنــه ال توجــد أيــة مكافــآت أخــرى ممنوحــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، غيــر الــواردة أعــاه،. كمــا تؤكــد 

اللجنــة بعــدم رصــد أيــة انحرافــات جوهريــة فيمــا يتعلــق بسياســة المكافــآت المعتمــدة. 
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4.1 سالمة ونزاهة التقارير المالية
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتقديــم تعهــدات كتابيــة لمجلــس إدارة الشــركة بســامة ونزاهــة البيانــات الماليــة وأنهــا تســتعرض كافــة الجوانــب الماليــة 
ــدوره بالتعهــد لمســاهمي الشــركة بســامة  ــة المعتمــدة. كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة ب ــر المحاســبة الدولي للشــركة، ويتــم إعدادهــا وفــق معايي

ونزاهــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة وفقــً لمــا يلــي:
البيانات المالية السنوية. •
البيانات المالية المرحلية. •
نماذج اإلفصاح عن أرباح الشركة السنوية والمرحلية. •
التقارير الدورية واإلفصاحات ذات الصلة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها. •

4.2 تشكيل لجنة التدقيق
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق باســتيفاء كافــة المتطلبــات والخصائــص الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء تلــك اللجنــة ومنهجيــة 
ــر - لجنــة  ــات الخاصــة بلجنــة التدقيــق المشــار اليهــا ضمــن محتــوى القاعــدة الثانيــة مــن هــذا التقري أعمالهــا. هــذا وقــد ورد تفصيــًا كافــة البيان

التدقيــق وإدارة المخاطــر - بالفقــرة 2.3 آنفــة البيــان.

4.3 توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة
تقــوم لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر بإبــداء الــرأي ورفــع التوصيــات الازمــة لمجلــس اإلدارة، ونظــرًا لكــون اللجنــة متخصصــة وتقــوم بدراســة وتحليــل 
األمــور المنوطــة بهــا فتعــد كافــة التوصيــات المقدمــة لمجلــس اإلدارة خــال العــام معتمــدة وتــم العمــل بهــا، ولــم ترصــد اللجنــة خــال عــام 2021 

أي تعــارض بيــن توصيــات اللجنــة وقــرارات مجلــس اإلدارة.

4.4 استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
ــة مراقبــي الحســابات الخارجييــن وباســتقاليتهم التامــة عــن الشــركة ومجلــس  تؤكــد الشــركة مــن خــال بحــث ودراســة لجنــة التدقيــق بحيادي

إدارتهــا وعــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إلــى الشــركة عــدا الخدمــات التــي تفتضيهــا أعمــال تدقيــق ومراقبــة الحســابات. 

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

5.1 تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر
ــر المســتمر والتطبيــق الفعــال إلدارة المخاطــر مــن أهــم  تعــد إدارة المخاطــر أحــد االهتمامــات الرئيســية لمجلــس إدارة الشــركة. ويعتبــر التطوي
ــة  ــغ األهمي ــد المخاطــر ضمــن مســتويات مناســبة هــو أمــر بال ــى اســتقرار واســتمرارية أنشــطة الشــركة، فضــًا عــن أن تحدي األهــداف للوصــول إل
لمواصلــة الشــركة نجاحهــا. لذلــك فقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة إعــادة تعييــن وحــدة إدارة المخاطــر واعتمــاد السياســات واإلجــراءات الفاعلــة إلدارة 
مخاطــر الشــركة، لتواصــل هــذه الوحــدة أعمالهــا برفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة المخاطــر وبدورهــا تقــوم لجنــة المخاطــر بدراســة هــذه التقاريــر ورفعهــا 

مــع توصيــات اللجنــة إلــى مجلــس اإلدارة كــي يكــون علــى درايــة كاملــة بالمخاطــر الرئيســية التــي قــد تواجــه الشــركة. 

5.2 تشكيل لجنة إدارة المخاطر
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر باســتيفاء كافــة المتطلبــات والخصائــص الواجــب توافرهــا فــي أعضــاء تلــك اللجنــة 
ــات الخاصــة بلجنــة إدارة المخاطــر المشــار اليهــا ضمــن محتــوى القاعــدة الثانيــة مــن هــذا  ومنهجيــة أعمالهــا. هــذا وقــد ورد تفصيــًا كافــة البيان

التقريــر - لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر - بالفقــرة 2.3 آنفــة البيــان. 

5.3 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
إن مجلــس اإلدارة مســئول كليــً عــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بالشــركة، لذلــك فقــد وضــع مجلــس اإلدارة سياســات داخليــة وآليــات ولوائــح 
معمــول بهــا لضمــان الرقابــة الداخليــة بالشــركة، كمــا تقــوم لجنــة التدقيــق بالعمــل علــى مراجعــة ورصــد تطبيــق تلــك السياســات واللوائــح 
وفحــص وتحليــل التقاريــر الصــادرة مــن إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة لرفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة. والجديــر بالذكــر أن أنظمــة 
ــم مراعــاة مبــادئ الضبــط الداخلــي  ــة الداخليــة تغطــي كافــة األنشــطة بالشــركة وتعــزز ســامة ودقــة وكفــاءة عملياتهــا، كمــا ت الضبــط والرقاب

لعمليــة الرقابــة المزدوجــة بالهيــكل التنظيمــي للشــركة والمتمثلــة فــي اآلتــي:
تحديد السلطات والمسئوليات بشكل دقيق. •
الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح. •
الفحص والرقابة المزدوجة. •
التوقيع المزدوج. •
وجود سياسات وإجراءات معتمدة للشركة. •

 	.)e-forms - Transfora( اتباع أنظمة تكنولوجية حديثة لتنفيذ المعامات الداخلية بالشركة

هــذا وقــد تــم تعييــن مكتــب تدقيــق مســتقل معتمــد )“جرانــت ثورنتــون” – القطامــي والعيبــان وشــركاهم( للقيــام بتقييــم ومراجعــة نظــم الرقابة 
الداخليــة وإعــداد تقريــر فــي هــذا الشــأن ليتــم موافــاة هيئــة أســواق المــال بــه خــال تســعون يومــً مــن انتهــاء الســنة الماليــة 2021، كمــا تعمــل 
الشــركة علــى تعييــن مكتــب تدقيــق مســتقل آخــر للقيــام بمراجعــة وتقييــم أداء إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة عــن الثــاث ســنوات الســابقة 
ليتــم موافــاة كًا مــن لجنــة التدقيــق ومجلــس إدارة الشــركة بنســخة مــن هــذا التقريــر، عمــًا بالمــادة )6-9( مــن الكتــاب الخامــس عشــر - حوكمــة 

الشــركات - مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا.

تقرير حوكمة الشركات
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5.4 تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي
حرصــت الشــركة علــى تطبيــق أعمــال التدقيــق الداخلــي بشــكل متكامــل ومســتقل، حيــث أســندت مهــام التدقيــق الداخلــي للشــركة األم بعــد 
موافقــة هيئــة أســواق المــال الصــادرة بتاريــخ 22 يونيــو 2016. وتجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة األم لديهــا إدارة تدقيــق داخلــي متكاملــة ومســتقلة 
تقــوم بأعمــال المراجعــة والتدقيــق علــى كافــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفــق معاييــر وخطــط تدقيــق متكاملــة ومعتمــدة مــن مجلــس إدارة 
الشــركة، كمــا تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإعــداد التقاريــر وفقــً لخطــة التدقيــق المعتمــدة ليتــم تقديمهــا للجنــة التدقيــق بالشــركة وبدورهــا 

تقــوم لجنــة التدقيــق بدراســة وتحليــل تلــك التقاريــر التخــاذ اإلجــراءات الازمــة ورفــع توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة حيــث يلــزم.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

6.1 معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية 
عملــت الشــركة علــى وضــع ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات للســلوك المهنــي والقيــم األخاقيــة 
ســواء داخــل الشــركة أو خارجهــا فيمــا يتعلــق بالعمــاء والمورديــن واألطــراف األخــرى ذات الصلــة. يعــزز ميثــاق العمــل المشــار إليــه كافــة القيــم لــدى 
أفــراد الشــركة جميعــً متمثــًا فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفــي الشــركة. ويؤكــد الميثــاق علــى االلتــزام بالمعاييــر 
واألنظمــة الموضوعــة فــي الممارســات التجاريــة وغيرهــا حفاظــً علــى وضــع وســمعة الشــركة داخــل قطــاع األعمــال أو بشــكٍل عــام.  وألن الموظفــون 
أهــم أصــول الشــركة، يتــم التأكــد مــن إحاطتهــم بمضمــون ميثــاق العمــل مــن خــال دورات توعويــة. وقــد تضمــن ميثــاق العمــل بعــض الجوانــب 
األخــرى مثــل العاقــة مــع الشــركاء ونزاهــة البيانــات الماليــة وأمــن المعلومــات وكيفيــة اإلبــاغ عــن أيــة ممارســات غيــر أخاقيــة حــال حدوثهــا، كمــا 

ينبغــي علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن االلتــزام بهــذا الميثــاق فــي كافــة مهــام عملهــم.

6.2 الحد من تعارض المصالح
اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة سياســة خاصــة بتعــارض المصالــح تهــدف إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة الكتشــاف حــاالت تعــارض المصالــح 
الجوهريــة والتعامــل معهــا بشــكٍل فعــال، والتأكــد بــأن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة بشــكل 
ســليم وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح الشــركة. وتعــد هــذه السياســة بمثابــة جــزًء ال يتجــزأ مــن التــزام الشــركة الكامــل 
بالنزاهــة والعدالــة فــي التعامــل مــع أصحــاب المصالــح، كمــا تبــرز السياســة مفهــوم تعــارض المصالــح وأســس التعامــل وكيفيــة إدارة حــاالت تعــارض 
المصالــح مــن خــال أمثلــة موضوعــة، واألطــراف التــي قــد تتعــارض مصالحهــا مــع الشــركة ودور كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتدقيــق 

الداخلــي فيمــا يخــص تعــارض المصالــح، واســتعراض سياســة إجــراءات التعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح وآليــة اإلفصــاح.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

7.1 آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف
اإلفصــاح الدقيــق يعــد ركيــزة أساســية لمتابعــة أنشــطة الشــركة علــى مختلــف األصعــدة وتقييــم أدائهــا مــن قبــل جمهــور المتعامليــن، ســواء 
المســاهمين الحالييــن أو المســتثمرين المرتقبيــن أو أصحــاب المصالــح، لــذا، والتزامــً بإرســاء ممارســات عمــل تتمتــع بالشــفافية وعمــًا بتعليمــات 
الجهــات الرقابيــة، فقــد حرصــت الشــركة علــى اعتمــاد سياســة إفصــاح تتضمــن محــددات اإلفصــاح وتصنيــف المعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا، 
فضــًا عــن القواعــد واإلجــراءات المطبقــة وآليــة العــرض واإلعــان المتبعــة إلتمــام عمليــة اإلفصــاح بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المحــدد بمــا يتفــق مــع 
قواعــد الحوكمــة الرشــيده وكذلــك األحــكام والقواعــد المنصــوص عليهــا بالكتــاب العاشــر- اإلفصــاح والشــفافية -  مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون 
رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعدياتهمــا. كمــا تقــوم الشــركة بمراجعــة سياســة 

اإلقصــاح المطبقــة بشــكٍل دوري والتأكــد مــن تضميــن أي تعديــات صــادرة مــن الجهــات الرقابيــة فــي هــذا الشــأن.

7.2 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء
وضعــت الشــركة ســجًا يتضمــن إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء، وكذلــك  كافــة البيانــات األخــرى ذات الصلــة، وتقــوم 
الشــركة بتحديــث بيانــات الســجل بشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العاقــة، ويمكــن االطــاع علــى ســجل االفصاحــات مــن قبــل 

مســاهمي الشــركة دون أي رســم أو مقابــل.

7.3 تشكيل وحدة تنظيم شئون المستثمرين
أنشــأت الشــركة وحــدة تنظــم شــئون المســتثمرين وهــي مســئولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الازمــة للمســتثمرين 
المحتمليــن، وتتمتــع هــذه الوحــدة باالســتقالية المناســبة بمــا يتيــح لهــا توفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر بشــكل دقيــق فــي الوقــت 

المناســب، وذلــك مــن خــال وســائل اإلفصــاح المتعــارف عليهــا ومنهــا الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

7.4 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
عملــت الشــركة علــى تطويــر بنيتهــا األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــة اإلفصــاح والتواصــل مــع 
المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح، وذلــك مــن خــال إنشــاء قســم خــاص علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة “عاقــات المســتثمرين” 
يعــرض كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تســاعد المســاهمين والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء 

الشــركة. 
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القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

8.1 الحقوق العامة للمساهمين
يتضمــن النظــام األساســي للشــركة واللوائــح والسياســات الداخليــة اإلجــراءات والضوابــط الازمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين حقوقهــم 

بمــا يحقــق العدالــة والمســاواة، وبمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والقــرارات والتعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن. 

8.2 البيانات الخاصة بالمساهمين
لمراعــاة الدقــة والمتابعــة المســتمرة للبيانــات الخاصــة بالمســاهمين، قامــت الشــركة بإنشــاء ســجٍل خــاص “ســجل المســاهمين” ُيحفــظ لــدى وكالة 
المقاصــة “الشــركة الكويتيــة للمقاصــة” مقيــد بــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم وعــدد األســهم المملوكــة لــكٍل منهــم ويتــم التأشــير فــي 
ســجل المســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات المســجلة بــه، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة المقاصــة تزويــده بالبيانــات 

الخاصــة بــه، كمــا يتــم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي ســجل المســاهمين بأقصــى درجــات الحمايــة والســرية حفاظــً علــى حقــوق المســاهمين.

8.3 المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
يعــد مشــاركة المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركة والتصويــت علــى قراراتهــا حقــً أصيــًا لكافــة المســاهمين، لذلــك تحــرص 
الشــركة دومــً علــى تشــجيع المســاهمين للمشــاركة والتصويــت باجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركة مــن خــال توجيــه الدعــوة إلــى كافــة 
المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــات العامــة متضمنــً جــدول األعمــال وموعــد ومــكان انعقــاد االجتمــاع، وإتاحــة المعلومــات والبيانــات المرتبطــة 

بالبنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال، وكذلــك المشــاركة الفعالــة ومناقشــة تلــك الموضوعــات أثنــاء اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

9.1 حقوق أصحاب المصالح
عملــت الشــركة علــى وضــع سياســة بشــأن أصحــاب المصالــح، مشــتملًة علــى القواعــد واإلجــراءات التــي تكفــل الحمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب 

المصالــح بمراعــاة المســتقر عليــه فــي القوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة المنظمــة.

9.2 المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
تعمــل الشــركة علــى تشــجيع أصحــاب المصالــح للمشــاركة فــي متابعــة أنشــطة الشــركة المختلفــة مــن خــال إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات 
والبيانــات ذات الصلــة بأنشــطتهم وتســهيل قيامهــم بإبــاغ مجلــس إدارة الشــركة بطــرق آمنــة عــن أيــة ممارســات غيــر ســليمة يتعرضــون لهــا 

مــن قبــل الشــركة، إن وجــدت.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

10.1 حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
يعــد التدريــب والتأهيــل المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن األركان األساســية لقواعــد الحوكمــة الرشــيدة، حيــث يســاهم 
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز أداء الشــركة، لذلــك قامــت الشــركة بوضــع آليــات ونظــم تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحصــول علــى 
برامــج ودورات تدريبيــة وحضــور مؤتمــرات ذات صلــة بعمــل الشــركة لثقــل خبراتهــم ومهاراتهــم اإلداريــة والتنظيميــة. ويجــدر التنويــه عــن بعــض 

المؤتمــرات والــدورات التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة خــال عــام 2021 وفقــً لمــا يلــي:
سامة ونزاهة القيادة. •
مكافحة غسل األموال. •

10.2 تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
عملــت الشــركة علــى وضــع نظــم وآليــات لتقييــم أداء مجلــس إدارة الشــركة ككل، وأداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 
عنــه واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك بشــكل دوري مــن خــال مجموعــة مؤشــرات ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، للوقــوف علــى 

نقــاط القــوة واألوجــه الواجــب تطويرهــا بمــا ينعكــس علــى االحتياجــات التدريبيــة لأعــوام المقبلــة. 

)Value Creation( 10.3 القيم المؤسسية
يعمــل مجلــس اإلدارة بشــكل مســتمر علــى خلــق القيــم المؤسســية  )Value Creation( لــدى العامليــن بالشــركة مــن خــال اإلجــراءات واآلليــات 
التــي  تعمــل علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتحســين معــدالت األداء. كمــا تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تكنولوجيــة حديثــة تعمــل علــى 
تقييــم أداء العامليــن وفقــً لنظــام اإلدارة باألهــداف )Management by Objectives( والتــي يتــم اعتمادهــا فــي بدايــة العــام لــكل موظــف مــن 
موظفــي الشــركة حيــث يســتمر متابعــة إنجــاز تلــك األهــداف ونســبة تحقيقهــا علــى مــدار العــام. كمــا تؤمــن الشــركة بأهميــة تشــجيع الموظفيــن 
علــى العمــل بشــكٍل منتــج ومواصلــة تعزيــز مســتويات األداء، لــذا فقــد عملــت الشــركة علــى وضــع آليــه يتــم مــن خالهــا إبــراز جهــود الموظفيــن 

المتميزيــن وتقديرهــا.

تقرير حوكمة الشركات
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القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسئولية االجتماعية

11.1 التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
يتمثــل مفهــوم المســئولية االجتماعيــة لــدى الشــركة فــي االلتــزام بشــكل مســتمر بالتصــرف أخاقيــً والمســاهمة فــي تحقيــق التنمية المســتدامة 
للمجتمــع بوجــٍه عــام وللعامليــن بالشــركة بوجــٍه خــاص، لذلــك وضعــت الشــركة سياســة داخليــة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف الشــركة 

وأهــداف المجتمــع، كمــا تعكــس تلــك السياســة الهــدف بتطويــر الظــروف المعيشــية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

11.2 جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي
لــدى الشــركة برامــج وآليــات تبــرز جهودهــا المبذولــة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، منهــا اإلفصــاح عــن أهــداف المســئولية االجتماعيــة للعامليــن 
بالشــركة وخطــط عمــل المســئولية االجتماعيــة التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي والتقاريــر الدوريــة ذات الصلــة. باإلضافــة 
إلــى برامــج توعويــة للعامليــن بأهــداف المســئولية االجتماعيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة وتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي تســاهم الشــركة 
بتطويرهــا اجتماعيــً. وتحــرص يوبــاك علــى دعــم جهــود المســئولية االجتماعيــة بمــا يتماشــى مــع التوجــه االســتراتيجي للشــركة واحتياجــات 
المجتمــع. وفــي هــذا الســياق فــإن الشــركة ملتزمــة بتبنــي المبــادرات المناســبة والمائمــة، ســواء كانــت لدعــم البيئــة، الفعاليــات الخيريــة، أو تنميــة 

المجتمــع المحلــي، وذلــك مــن أجــل ضمــان تحقيــق أفضــل منفعــة لــكل مــن يوبــاك والمجتمــع علــى حــٍد ســواء.

www.upac.com.kw ولمزيد من التفاصيل يرجى االطاع على القسم المخصص للمسئولية االجتماعية بالموقع الرسمي للشركة
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ملحق رقم 1 – إقرار عضو مجلس اإلدارة المستقل

إقرار عضو مجلس اإلدارة المستقل
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

الكويت في 1 يناير 2022

ــاه / زهيــر عبدالمحســن مســلم الزامــل، كويتــي الجنســية، وأحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم 252020500601 وبصفتــي عضــوًا  ــا الموقــع أدن أقــر أن
مســتقًا فــي مجلــس إدارة شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. )“الشــركة”( بأننــي علــى معرفــة ودرايــة تامــة بشــروط 
االســتقالية الــواردة فــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة 

وتعدياتهمــا، كمــا أقــر باالتــي:

1. أني ال أملك 5% أو اكثر من أسهم الشركة، كما أنني ال أمثل أيً من المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
2. أنــي ليــس لــي أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أيــً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو أي مــن كيانــات المجموعــة أو 

األطــراف الرئيســية ذات العاقــة مــع الشــركة أو شــركاتها التابعــة.

3. أني لست عضوًا في مجلس إدارة أي شركة من شركات المجموعة.
4. أني لست موظفً بالشركة أو بأي من كيانات المجموعة، أو لدى أيً من أصحاب المصالح للشركة.

5. أني لست موظفً لدى األشخاص االعتبارين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.
6. أنــي ليــس لــي مصلحــة أو عاقــة مــع الشــركة قــد تؤثــر علــى اســتقاليتي، وأقــر بأنــي علــى علــم بالمهــام والمســؤوليات الخاصــة بعضــو مجلــس 

اإلدارة المســتقل، كمــا أتعهــد بإبــاغ مجلــس اإلدارة فــور حــدوث أي تغييــر قــد يؤثــر علــى اســتقاليتي وفقــً للبنــود الــواردة أعــاه.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

المقر بما فيه،

االسم: زهير عبدالمحسن مسلم الزامل

التوقيع:

التاريخ: 1 يناير 2022

تقرير حوكمة الشركات
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا 
معــً بـــ »المجموعــة«(، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وبيانــات الدخــل 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 وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

الماليــة.
 

أساس الرأي  
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــً 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 المجموعــة وفًقــا لميثــاق األخاقيــات المهنيــة 
الدولــي للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخاقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن )بمــا فــي ذلــك معاييــر 
االســتقالية الدوليــة( )»الميثــاق«(. وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــا لمتطلبــات الميثــاق. وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي 

حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.
  

أمور التدقيق الرئيسية 
ــات الماليــة المجمعــة للســنة  إن أمــور التدقيــق الرئيســية، فــي حكمنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيان
الحاليــة. تــم عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور. 

فيمــا يلــي تفاصيــل تلــك األمــور وكيفيــة معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.
 

تقييم ترتيب تمويلي
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ــر مركــز تجــاري كبيــر فــي دول ــل طــرف ذي عاقــة منــذ عــام 2014 لغــرض إنشــاء وتطوي شــرعت المجموعــة فــي تموي
)»المشــروع«( مــن خــال ترتيــب تمويلــي معقــد. وحيــث إن شــروط االتفاقيــة تعتبــر جوهريــة لتقييــم تصنيــف هــذا الترتيــب وتقديــر المبالغ المســتحقة 
مــن شــركة زميلــة، تقــوم اإلدارة بمراجعــة هــذه الشــروط. يتــم تصنيــف الترتيــب التمويلــي كأداة ديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح او الخســائر. 
قامــت اإلدارة بتقييــم القيمــة العادلــة للترتيــب التمويلــي بنــاءا علــى القيمــة العادلــة للمشــروع فــي تاريــخ البيانات الماليــة المجمعة باســتخدام طريقة 
التدفقــات النقديــة المخصومــة والتــي تتطلــب اســتخدام عــدة مدخــات غيــر ملحوظــة. ونظــرًا ألهميــة المشــروع والتعقيــد وعــدم التأكــد المرتبــط 
بالتقديــرات المتعلقــة بتقييــم الترتيــب التمويلــي باألخــص فــي ظــل اعتبــارات كوفيــد- 19، حددنــا عمليــة تقييــم الترتيــب التمويلــي كأحــد أمــور 

التدقيــق الرئيســية.

كجــزء مــن إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، قمنــا بتقييــم شــروط االتفاقيــات المختلفــة المبرمــة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بهــذا المشــروع 
بهــدف تقييــم مــدى مائمــة المعالجــة المحاســبية وتصنيــف كافــة جوانــب الترتيبــات التمويليــة واإلفصــاح عنهــا حتــى تاريخــه. وقمنا باختبــار عينة من 
المســاهمات الماديــة التــي تمــت خــال الســنة لتمويــل المشــروع عــن طريــق مضاهاتهــا باألدلــة المؤيــدة ومقارنتهــا بالشــروط التعاقديــة لاتفاقيــات. 
ولغــرض تقييــم المشــروع، فقــد شــارك خبراءنــا فــي التقييــم الداخلــي لمســاعدتنا فــي تقييــم مــدى مائمــة المنهجيــة المســتخدمة واختبــار 
االفتراضــات واألحــكام المطبقــة مــن قبــل اإلدارة.  كمــا قمنــا بتقييــم كفايــة إفصاحــات المجموعــة المتعلقــة بالقــرض إلــى شــركة زميلة فــي االيضاح 15 

حــول البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات المبينــة فــي االفتراضــات واألحــكام وتحليــات الحساســية ضمــن اإليضــاح 22.  
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تقرير مراقب  الحسابت المستقل 
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. )تتمة( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

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 التقريــر الســنوي للمجموعــة 
لســنة 2021، بخــاف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقــب الحســابات حولهــا. وحصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم، قبــل تاريــخ تقريــر 

مراقــب الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات.

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

ــد مــا إذا كانــت غيــر متوافقــة  ــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى وتحدي فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيان
بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها. وإذا مــا توصلنــا إلــى 
وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، اســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا، فإنــه يتعيــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا. ليــس 

لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وعــن أدوات 

الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

ــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية  عنــد إعــداد البيان
مــع اإلفصــاح، متــى كان ذلــك مناســبً، 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 المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
ــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش  ــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء المادي ــأن البيان إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول ب
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 وفقــً 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. 
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شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. )تتمة( 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

كجــزء مــن التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكامــا مهنيــًة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــال أعمــال التدقيــق. كمــا قمنــا 
بمــا يلــي: 

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات  •
التدقيــق المائمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطــر 
عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو 

التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المائمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول  •
فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة. 

تقييــم مائمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــة المقدمــة مــن قبــل  •
اإلدارة. 

التوصــل إلــى مــدى مائمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتنادًا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا،  •
بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي يمكــن أن يثيــر شــًكا جوهريــً حــول قــدرة المجموعــة علــى 
متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار، فــي 
تقريــر مراقــب الحســابات، اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم مائمــة اإلفصاحــات. تســتند 
نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو 

الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات 
الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات 
الماليــة المجمعــة. ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل المســؤولية فقــط عــن 

رأي التدقيــق. 

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 التــي يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق. 

نقــدم أيًضــا للمســؤولين عــن الحوكمــة بيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقالية، ونبلغهــم أيًضــا بكافــة 
العاقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقاليتنا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتخــذة الســتبعاد مصــادر التهديــد 

والتدابيــر ذات الصلــة، متــى كان ذلــك مناســبً.  

ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ 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 فــي تقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بنــا مــا لــم 
يمنــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو، فــي أحــوال 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.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل 
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. )تتمة( 

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

فــي رأينــا أيضــً أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة في تقرير مجلس إدارة الشــركة 
األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر، وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات 
التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 1 
لســنة 2016 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الاحقــة لهــا، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات 
الاحقــة لهمــا، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــً لأصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 
2016 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الاحقــة لهــا، أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــات 
الاحقــة لهمــا، خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي. 

نبيــن أيضــً أنــه خــال تدقيقنــا، وحســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا، لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 
فيمــا يتعلــق بهيئــة أســواق المــال والتعليمــات المتعلقــة بــه خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــً 

علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي. 

وليد عبداهلل العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم

29 مارس 2022
الكويت
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البيانات المالية المجمعة

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

57,681,2416,729,407إيرادات 
)804,148()1,119,624(تكاليف تشغيل

────────────────────

6,561,6175,925,259مجمل الربح

)1,508,236()1,373,053(مصروفات عمومية وإدارية 
)1,239,125()1,154,654(رواتب ومزايا موظفين

)1,027,918()129,787(8حصة في نتائج شركة زميلة 
61,066,775442,275إيرادات أخرى

────────────────────

4,970,8982,592,255الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

)119,369()28,231(استهاك
)4,390,695()2,013,495(9إطفاء

────────────────────

)1,917,809(2,929,172)الخسارة( الربح قبل الفوائد والضرائب

24,26010,221إيرادات فوائد
)2,183,146()2,017,355(تكاليف تمويل

────────────────────
ربــح )خســارة( الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

)4,090,734(936,077وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة 

  -      )2,708(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
  -      )12,205(ضريبة دعم العمالة الوطنية

  -      )4,882(الزكاة
────────────────────

)4,090,734(916,282ربح )خسارة( السنة
════════════════════

الخاص بـ :
)3,269,938(914,230مساهمي الشركة األم 

)820,796(42,052الحصص غير المسيطرة
────────────────────

916,282)4,090,734(
════════════════════

)13.30( فلس2.42 فلس7ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم
════════════════════

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

)4,090,734(916,282ربح )خسارة( السنة
────────────────────

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى:
إيــرادات )خســائر( شــاملة أخــرى قــد يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر 

فــي فتــرات الحقــة:  
36,842)48,914(تعديل تحويل عمات أجنبية

)399,127(458,919حصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لشركة زميلة
────────────────────

)362,285(410,005إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للسنة
────────────────────

)4,453,019(1,326,287إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للسنة
════════════════════

الخاص بــ: 
)3,632,223(1,324,235مساهمي الشركة االم 

)820,796(2,052الحصص غير المسيطرة 
────────────────────

)4,453,019(1,326,287اجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للسنة 
════════════════════

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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البيانات المالية المجمعة

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

الموجودات 
موجودات غير متداولة 

30,76556,380ممتلكات ومعدات
93,167,3165,160,581موجودات غير ملموسة

84,897,6794,617,461استثمار في شركة زميلة 
15152,477,649136,233,725قرض إلى شركة زميلة 

────────────────────
160,573,409146,068,147
────────────────────

موجودات متداولة
102,386,6973,257,041مدينون وموجودات أخرى

114,385,4891,813,086النقد والنقد المعادل
────────────────────

6,772,1865,070,127
────────────────────

167,345,595151,138,274مجموع الموجودات
════════════════════

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

1238,250,00038,250,000  )أ(رأس المال
1248,605,00048,605,000  )أ(عاوة إصدار أسهم

127,093,4617,000,058  )ب(احتياطي إجباري
)1,544,594()1,544,594(13أسهم خزينة
)1,060,873()601,954(احتياطي آخر

27,301)21,613(احتياطي تحويل عمات أجنبية
10,195,2749,374,447أرباح مرحلة 

────────────────────
101,975,574100,651,339حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

4927,402925,350الحصص غير المسيطرة
────────────────────

102,902,976101,576,689إجمالي حقوق الملكية 
────────────────────

مطلوبات غير متداولة 
1633,635,38235,115,382قروض وسلف 

145,787,2736,630,890دائنون ومطلوبات أخرى
652,313597,095مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

────────────────────
40,074,96842,343,367

────────────────────
مطلوبات متداولة

1424,367,6517,218,218دائنون ومطلوبات أخرى
────────────────────

24,367,6517,218,218
────────────────────

64,442,61949,561,585إجمالي المطلوبات
────────────────────

167,345,595151,138,274مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
════════════════════

طارق إبراهيم محمد الموسى
رئيس مجلس اإلدارة

نادية عبد اهلل محمد عقيل  
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقديـة المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي
أنشطة التشغيل 

ربــح )خســارة( الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة 
)4,090,734(936,077دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة 

تعديات لـ :
28,231119,369  استهاك 

92,013,4954,390,695  إطفاء
97,18679,625  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

8129,7871,027,918  حصة في نتائج شركة زميلة 
)10,221()24,260(  إيرادات فوائد

296,779 )503,842( 10  صافي مخصصات )رد( خسائر االئتمان المتوقعة  
2,017,3552,183,146  تكلفة تمويل

)717,427(-     امتياز تأجير
────────────────────

4,694,0293,279,150
التعديات على رأس المال العامل: 

1,378,74272,977  مدينون وموجودات أخرى
)1,387,180()738,600(  دائنون ومطلوبات أخرى

────────────────────
5,334,1711,964,947

)18,707()41,968(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
)141,043(-      ضرائب مدفوعة

────────────────────
5,292,2031,805,197صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

────────────────────
أنشطة االستثمار

)1,687()2,616(شراء ممتلكات ومعدات
)56,806()20,230(9إضافات إلى موجودات غير ملموسة

)37,501,580()16,243,924(15قرض إلى شركة زميلة
19,70410,716إيرادات فوائد مستلمة 

────────────────────
)37,549,357()16,247,066(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

────────────────────
أنشطة التمويل 

28,340,000-   12)أ(متحصات من حقوق إصدار  
-   16,386,093صافي الحركة في المبلغ المستحق إلى طرف ذي عاقة 

10,843,308-   متحصات من قروض وسلف 
)1,480,000()1,480,000(سداد قروض وسلف 

)1,657,476()1,378,827(تكلفة تمويل مدفوعة 
────────────────────

13,527,26636,045,832صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
────────────────────

2,572,403301,672صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
1,813,0861,511,414النقد والنقد المعادل كما في 1 يناير

────────────────────
114,385,4891,813,086النقد والنقد المعادل كما في 31 ديسمبر

════════════════════

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1     األنشطة والمعلومات حول الشركة  

تــم التصريــح بإصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )يشــار 
إليهــا معــً بـــ »المجموعــة«( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 29 مــارس 2022. يحــق لمســاهمي الشــركة 

االم تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية.

تأسســت شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( كشــركة مســاهمة كويتيــة مقفلــة فــي 4 ديســمبر 2000. إن 
عنــوان مكتــب الشــركة األم المســجل هــو مطــار الكويــت الدولــي، ص.ب. 27068 الصفــاة 13131 دولــة الكويــت. إن األغــراض الرئيســية للشــركة 

األم هــي كمــا يلــي: 

تقديم الخدمات األرضية وخدمات التنظيف للطائرات، باإلضافة إلى تزويد الطائرات بالماء وتموينها باإلمدادات األخرى،• 
خدمة تأجير الطائرات،• 
خدمات السياحة والسفر والشحن،• 
إدارة المشاريع،• 
استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية تدار من قبل مؤسسات متخصصة، • 
حــق المشــاركة بــأي وجــه مــع شــركات أخــرى تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي • 

الخــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الشــركات أو أن تشــارك فــي أســهمها. 
إدارة وتطوير األنشطة العقارية ومن بينها خدمات االستشارات العقارية.• 
التجارة العامة في مواد البناء والمعدات والعقارات.• 
تملك وتأجير واستئجار األراضي والعقارات.• 
المشــاركة فــي تنفيــذ البنيــة التحتيــة للمشــروعات الســكنية والتجاريــة والصناعيــة وإدارة المنشــآت العقاريــة طبقــً للوائــح بنظــام البنــاء • 

ــل. والتشــغيل والتحوي

يتــم تــداول أســهم الشــركة االم فــي بورصــة الكويــت، وهــي شــركة تابعــة لشــركة أجيليتــي للمخــازن العموميــة ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم الكبــرى«( 
وهــي شــركة مدرجــة أيضــا فــي بورصــة الكويــت.

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  

2.1   أساس اإلعداد

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

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القرض إلى شركة زميلة الذي تم قياسه بالقيمة العادلة. 

يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم.

توفــر البيانــات الماليــة المجمعــة معلومــات مقارنــة فيمــا يتعلــق بالفتــرة الســابقة. قامــت المجموعــة بإعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ ضمــن بيــان 
التدفقــات النقديــة المجمعــة لتتوافــق مــع عــرض الســنة الحاليــة. إن عمليــات إعــادة التصنيــف هــذه ليــس لهــا أي تأثيــر علــى بيــان الدخــل أو حقــوق 

الملكيــة وقــد تــم إجراؤهــا لتحســين جــودة المعلومــات المقدمــة.

2.2   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 التاليــة الســارية اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2021.

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات 
قامــت المجموعــة ألول مــرة بتطبيــق بعــض المعاييــر والتعديــات الجديــدة التــي تســري للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2021 )مــا 

لــم يشــار إلــى خــاف ذلــك(. لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر الي معيــار أو تفســير أو تعديــل آخــر صــادر ولكــن لــم يســر بعــد.

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

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.2   التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تتمة( 

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تتمة(

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

تتضمن التعديات المبررات العملية التالية: 

مبــرر عملــي يســتلزم تغيــرات تعاقديــة أو تغيــرات علــى التدفقــات النقديــة التــي تكــون مطلوبــة بصــورة مباشــرة لعمليــة اإلصــاح، والتــي يتــم • 
معاملتهــا كتغيــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة، بمــا يعــادل الحركــة فــي ســعر الفائــدة الســوقية.

الســماح بالتغييــرات التــي يتعيــن إجراؤهــا بموجــب متطلبــات إصــاح معــدل اإليبــور لتحــوط التصنيفــات وتحــوط الوثائــق دون توقــف عاقــة • 
التحــوط.

ــا يتــم تصنيــف األداة التــي تحمــل •  ــة عندم ــات التــي يتــم تحديدهــا بصــورة منفصل ــم إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن اســتيفاء المتطلب تقدي
ــً مــن المخاطــر كتحــوط لبنــد المخاطــر.  ــي تقريب ــدة خال معــدل فائ

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

امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد-19 لما بعد 30 يونيو 2021 - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 مايــو 2020 امتيــازات التأجيــر المتعلقــة بفيــروس كوفيــد-19 - تعديــل علــى المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 16 عقــود التأجيــر. تمنــح التعديــات إعفــاًء للمســتأجرين مــن تطبيق إرشــادات المعيار الدولي للتقارير المالية 16 بشــأن المحاســبة 
ــا، قــد  عــن تعديــل عقــد التأجيــر بمــا يعكــس امتيــازات التأجيــر الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لتفشــي جائحــة كوفيــد-19. نظــًرا لكونــه مبــرًرا عملًي
يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر المتعلــق بفيــروس كوفيــد-19 والممنــوح مــن المؤجــر يمثــل تعديــا لعقــد التأجيــر أم ال. 
يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار باحتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات التأجيــر الناتجــة عــن امتيــاز التأجيــر المتعلــق بكوفيــد-19 بنفــس 

الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16، إذا لــم يمثــل التغييــر تعديــا لعقــد التأجيــر. 

كان مــن المقــرر تطبيــق التعديــل حتــى 30 يونيــو 2021، ولكــن مــع اســتمرار تأثيــر جائحــة كوفيــد-19، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
فــي 31 مــارس 2021 بتمديــد فتــرة تطبيــق المبــرر العملــي حتــى 30 يونيــو 2022. يســري التعديــل لفتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية 
التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 أبريــل 2021. ومــع ذلــك، لــم تتلــق المجموعــة امتيــازات تأجيــر متعلقــة بكوفيــد-19، ولكنهــا تخطــط لتطبيــق المبــرر 

العملــي إذا أصبــح قابــا للتطبيــق خــال الفتــرة المســموح بهــا للتطبيــق.

2.3   معايير صادرة ولكن لم تسر بعد  
  

فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة الصــادرة ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. تنــوي 
المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة متــى كان ذلــك مناســًبا عنــد ســريانها.

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

متطلبــات تصنيــف المطلوبــات كمتداولــة أو غيــر متداولــة. وتوضــح التعديــات مــا يلــي:

ما المقصود بحق تأجيل التسوية• 
ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة• 
لن يتأثر ذلك التصنيف 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 التعديــات علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 ويجــب تطبيقهــا بأثــر رجعــي. ليــس مــن 
المتوقــع أن يكــون لهــذه التعديــات تأثيــر مــادي علــى المجموعــة.
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.3   معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(  

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود  
ــكات والمنشــآت والمعــدات: المتحصــات قبــل االســتخدام المقصــود، والتــي  ــو 2020 الممتل ــة فــي ماي ــر المحاســبة الدولي أصــدر مجلــس معايي
تمنــع المنشــآت مــن أن تقــوم بخصــم أي متحصــات 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. بــدالً مــن ذلــك، تســجل المنشــأة المتحصــات مــن بيــع مثــل هــذه البنــود وتكاليــف إنتــاج تلــك البنــود ضمــن األربــاح أو الخســائر.

يســري التعديــل للفتــرات الســنوية المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022، ويجــب تطبيقــه بأثــر رجعــي على بنــود الممتلكات والمنشــآت 
والمعــدات المتاحــة لاســتخدام فــي أو بعــد تاريــخ اقــرب فتــرة لعــرض البيانــات الماليــة عندمــا تطبــق المنشــأة ألول مــرة هــذه التعديــات. إن 

التعديــات ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى المجموعــة. 

العقود المجحفة - تكاليف الوفاء بالعقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37 
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي 37 لتحديــد أي مــن التكاليــف تحتــاج المنشــأة 
إلدراجهــا عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد ذي شــروط مجحفــة أو محققــً للخســائر. يطبــق التعديــل »طريقــة التكلفــة المتعلقــة بشــكل مباشــر«. 
تتضمــن التكاليــف التــي تتعلــق بشــكل مباشــرة بأحــد العقــود المرتبطــة بتقديــم بضاعــة أو خدمــات كا مــن التكاليــف المتزايــدة وتوزيــع التكاليف 
المتعلقــة مباشــرًة بأنشــطة العقــد. ال تتعلــق المصروفــات العموميــة واإلداريــة بشــكل مباشــر بالعقــد ويتــم اســتبعادها مــا لــم يتــم تحميلهــا 

بشــكل صريــح علــى الطــرف المقابــل بموجــب العقــد.

تســري التعديــات علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022. ســتطبق المجموعــة هــذه التعديــات 
علــى العقــود والتــي لــم تقــم فيهــا بعــد بالوفــاء بكافــة التزاماتهــا فــي بدايــة فتــرة البيانــات الماليــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق 

التعديــات ألول مــرة.

ــة بالمجموعــة وليــس لهــا أي تأثيــر علــى السياســات  ــم تســر بعــد ليــس لهــا صل ــة التــي صــدرت ولكــن ل ــدة أو المعدل إن المعاييــر األخــرى الجدي
المحاســبية أو المركــز أو األداء المالــي للمجموعــة.  

2.4   السياسات المحاسبية الهامة 

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة:

أساس التجميع
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. تنشــأ الســيطرة 
ــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا  ــدات متغي ــا تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائ عندم
القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال 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 الحق في الحصول على حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ • 
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.• 

ــا تحتفــظ المجموعــة بأقــل مــن  ــراض، وعندم ــى ممارســة الســيطرة. ولدعــم هــذا االفت ــؤدي إل ــة األصــوات ت ــراض أن أغلبي ــاك افت بشــكل عــام هن
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 بمــا فــي ذلــك:

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

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 الثاثــة للســيطرة. يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة 

وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

أساس التجميع  )تتمة(
ويتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي تــم حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي البيانــات 

الماليــة المجمعــة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة.

تتعلــق األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم وبالحصــص غيــر المســيطرة حتــى إن أدى ذلــك 
ــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى  ــات علــى البيان ــى رصيــد عجــز للحصــص غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعدي األمــر إل
السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات 
فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات بيــن أعضــاء المجموعــة. يتــم 

المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة الملكيــة لشــركة تابعــة، مــع عــدم فقــد الســيطرة، كمعاملــة حقــوق ملكيــة. 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تعمــل علــى اســتبعاد الموجــودات ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك الشــهرة(، والمطلوبــات، 
والحصــص غيــر المســيطرة وبنــود حقــوق الملكيــة األخــرى؛ بينمــا تعمــل علــى تســجيل أي اربــاح أو خســائر ناتجــة في بيــان الدخل المجمع وتســجيل 

أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة العادلــة. 

تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة الشركات االتية:

نسبة الملكية الفعلية %النشاط الرئيسيبلد التأسيساسم الشركة

20212020

66.5766.57إدارة وخدماتالكويتشركة رويال أفييشن ش.م.ك. )مقفلة(

100100عقارات وتطوير عقاري الكويتشركة يوباك المتحدة العقارية ش.م.ك.م. )"يوريك"(

100100عقارات وتطوير عقاري الكويتشركة األرفاج العقارية ش.م.ك. )مقفلة( )"أرفاج"(

محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة أرفاج

اإلمارات العربية شركة أرفاج المحدودة
المتحدة

100100عقارات وتطوير عقاري

االعتراف باإليرادات
تســجل اإليــرادات فــي نقطــة زمنيــة معينــة أو بمــرور الوقــت عندمــا )او فــور( ان تســتوفي المجموعــة التزامــات األداء مــن خــال نقــل البضاعــة أو تقديــم 

الخدمــات التــي تعهــدت بهــا إلــى عماءهــا. 

إيرادات تأجير 
تكتسب المجموعة إيرادات بصفتها المؤجر في عقود تأجير تشغيلي ال تقوم بموجبها بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل.

يتــم المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر الناتجــة مــن عقــود التأجيــر التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة التأجيــر، وتــدرج كإيــرادات 
ــة التــي تســجل عندمــا تنشــأ. تســجل التكاليــف  ــرادات التأجيــر الطارئ تأجيــر فــي بيــان الدخــل المجمــع نظــرا لطبيعتهــا التشــغيلية باســتثناء إي
المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة فــي مرحلــة التفــاوض وترتيــب عقــد التأجيــر التشــغيلي كمصــروف علــى مــدى فتــرة العقــد تبعــا لنفــس األســاس 

المتبــع فــي تســجيل إيــرادات التأجيــر. 

إيرادات خدمات 
تبــرم المجموعــة بصفتهــا المؤجــر عقــود تأجيــر تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16. تتضمــن تلــك العقــود بعــض الخدمــات المقدمــة 
إلــى المســتأجرين )العمــاء( بــم فــي ذلــك خدمــات صينــة المناطــق العامــة )مثــل خدمــات التنظيــف واالمــن(، إلــى جانــب بعــض الخدمــات األخــرى مثــل 
ــات  ــل المســتحق لهــذه الخدمــات رســوم متحســبة علــى أســاس النســبة واســترداد بعــض المصروف ــرات. يتضمــن المقاب ــة للطائ ــة األرضي المناول

المتكبــدة. يتــم اصــدار فواتيــر منفصلــة لهــذه الخدمــات. 

إيرادات فوائد
تسجل إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 

المنح الحكومية 
ُتســجل المنــح الحكوميــة عندمــا يكــون هنــاك تأكيــدات معقولــة بإنــه ســيتم اســتام هــذه المنــح وااللتــزام بكافــة الشــروط المتعلقــة بهــا. عندمــا 
تتعلــق المنحــة ببنــد مصروفــات فيتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات علــى أســاس متماثــل علــى مــدى الفتــرات التــي يتــم تســجيل التكاليــف ذات الصلــة 
كمصروفــات، والتــي توجــد نيــة للتعويــض عنهــا بالمقابــل. وعندمــا تتعلــق المنحــة بأصــل مــا، فيتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات بمبالــغ متســاوية علــى 

مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لأصــل ذي الصلــة.

عندمــا تســتلم المجموعــة منــح للموجــودات غيــر النقديــة، يتــم تســجيل األصــل والمنحــة بمبالــغ اســمية وإدراجهــا فــي األربــاح أو الخســائر علــى مــدى 
العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لأصــل، اســتناًدا إلــى نمــط اســتهاك مزايــا األصــل األساســي علــى أقســاط ســنوية متســاوية. 

عقود التأجير
إن تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتمثــل فــي )أو يشــتمل علــى( عقــد تأجيــر يعتمــد علــى جوهــر الترتيــب فــي بدايــة عقــد التأجيــر. ويتمثــل الترتيــب 
فــي أو يشــتمل علــى عقــد تأجيــر إذا كان إنجــاز الترتيــب يعتمــد علــى اســتخدام أصــل معيــن )أو مجموعــة موجــودات معينــة( ومــا إذا كان الترتيــب 
ينقــل الحــق فــي اســتخدام ذلــك األصــل )أو الموجــودات( وحتــى وإن لــم يكــن ذلــك األصــل )أو تلــك الموجــودات( محــددة علــى نحــو صريــح فــي الترتيــب.

المجموعة كمؤجر
إن عقــود التأجيــر التــي تحتفــظ المجموعــة بموجبهــا بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لملكيــة األصــل يتــم تصنيفهــا كعقــود تأجيــر تشــغيلي. يتــم 
إضافــة التكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة فــي التفــاوض علــى عقــد التأجيــر التشــغيلي والترتيــب لــه إلــى القيمــة الدفتريــة لأصــل المؤجــر 
ويتــم تســجيلها علــى مــدى فتــرة التأجيــر علــى نفــس األســاس الــذي يتــم بــه تســجيل إيــرادات التأجيــر. ويتــم تســجيل اإليجــارات المحتملــة كإيــرادات 

فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اكتســابها.

الضرائب
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة 1% وفقــً للحســاب المعــدل اســتنادًا إلــى قــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة الــذي 
ينــص علــى أنــه يجــب اســتبعاد اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والتحويــل إلــى االحتياطــي اإلجبــاري مــن ربــح 

الســنة عنــد تحديــد الحصــة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
تحتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــً للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر الماليــة رقــم 24 لســنة 2006 بنســبة %2.5 
ــاح  ــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األرب ــح الســنة كل مــن اإلي ــح الخاضــع للضريبــة للســنة. وفقــً للقانــون، يخصــم مــن رب مــن الرب

النقديــة مــن الشــركات المدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة.

الزكاة 
يتم احتساب مخصص الزكاة بنسبة 1% من ربح الشركة األم وفقً لقرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2007.

الموجودات غير الملموسة 
ــر  ــي. تتمثــل تكلفــة الموجــودات غي ــة بالتكلفــة عنــد االعتــراف المبدئ ــم حيازتهــا بصــورة منفصل ــر الملموســة التــي ت يتــم قيــاس الموجــودات غي
الملموســة التــي تــم حيازتهــا فــي عمليــة دمــج األعمــال فــي القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات كمــا فــي تاريــخ الحيــازة. بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم 

إدراج الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــً أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. 

يتــم تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة إمــا كمحــددة أو غيــر محــددة. فيمــا يلــي االعمــار االنتاجيــة المقــدرة للموجــودات غيــر 
الملموســة: 

20 سنة المجمع التجاري بمطار الكويت الدولي      
5 سنوات صالة الخطوط الجوية الكويتية – مبنى – 4 مشروع ساحة انتظار السيارات  

12 سنوات صالة الشيخ سعد * * مطفأة بالكامل كما في 31 ديسمبر 2020  
        

ــد االنخفــاض فــي  ــة ويتــم تقييمهــا لغــرض تحدي تطفــأ الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصادي
القيمــة فــي حالــة وجــود مــا يشــير إلــى أن األصــل غيــر الملمــوس قــد تنخفــض قيمتــه. كمــا يتــم مراجعــة فتــرة وطريقــة اإلطفــاء لأصــل غيــر الملمــوس 

ذي العمــر اإلنتاجــي المحــدد فــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى األقــل.
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البيانات المالية المجمعة

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الموجودات غير الملموسة )تتمة(
إن التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع الســتهاك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل يتــم المحاســبة 
عنهــا مــن خــال تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، متــى كان ذلــك مناســبً، حيــث يتــم معاملتهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم إدراج 

مصروفــات اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار محــددة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

ويتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن عــدم االعتــراف باألصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لأصــل 
وتــدرج فــي بيــان الدخــل المجمــع عنــد عــدم االعتــراف باألصــل. 

ترتيبات امتياز الخدمات
تســجل المجموعــة أصــل غيــر ملمــوس ناتــج عــن ترتيــب امتيــاز الخدمــات عندمــا يكــون لديهــا الحــق فــي تحميــل أتعــاب عــن اســتخدام البنيــة التحتيــة 
المســندة. يتــم قيــاس األصــل غيــر الملمــوس المســتلم كمقابــل لقــاء تقديــم خدمــات اإلنشــاء أو التحديــث فــي ترتيــب امتيــاز الخدمــات وفقــا للقيمــة 

العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة للخدمــات المقدمــة.

الحقــا لاعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس األصــل غيــر الملمــوس وفقــا للتكلفــة والتــي تتضمــن تكاليــف االقتــراض المرســملة ناقصــا اإلطفــاء المتراكــم 
وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة.

عندمــا تتطلــب الجهــة المانحــة لامتيــاز أو الجهــة المفوضــة دفعــات ثابــت فــي مقابــل الحــق فــي اســتخدام البنيــة التحتيــة القائمــة بالفعــل، تطبــق 
المجموعــة اإلجــراءات التاليــة فيمــا يتعلــق بالمدفوعــات الثابتــة:

االعتراف بمطلوبات مكافئة للقيمة الحالية للمدفوعات على مدار ترتيب االمتياز• 
المقاصــة عــن طريــق االعتــراف بأصــل غيــر ملمــوس حيــث يتــم إدراج ترتيــب االمتيــاز بواســطة »نمــوذج األصــل غيــر الملمــوس« الــذي يمثــل الحــق • 

فــي تحميــل التكاليــف علــى مســتخدمي الخدمــة العامــة.

العمــر اإلنتاجــي المقــدر لأصــل غيــر الملمــوس فــي ترتيــب امتيــاز الخدمــات هــو الفتــرة التــي تســتطيع المجموعــة عندهــا تحميــل التكاليــف العامــة 
عــن اســتخدام البنيــة التحتيــة إلــى نهايــة فتــرة االمتيــازات.

استثمار في شركة زميلة 
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة يكــون لــدى المجموعــة تأثيــر ملمــوس عليهــا. إن التأثيــر الملمــوس هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســة 

الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا، دون ممارســة الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة علــى هــذه السياســات.

تمثــل االعتبــارات المســتخدمة فــي تحديــد التأثيــر الملمــوس أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك الضروريــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات 
التابعــة. 

يتــم المحاســبة عــن اســتثمار المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. وفقــً لطريقــة حقــوق الملكيــة، يســجل االســتثمار 
ــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي  ــة لاســتثمار لكــي يتــم إدراج التغي ــل القيمــة الدفتري ــً بالتكلفــة، ويتــم تعدي ــة مبدئي فــي الشــركة الزميل
موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ الحيــازة. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلــة فــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو 

اختبارهــا بصــورة فرديــة لغــرض تحديــد االنخفــاض فــي القيمــة.

يعكــس بيــان الدخــل المجمــع حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة. يتــم عــرض أي تغيــر فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى لتلــك 
الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى للمجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك عنــد حــدوث تغيــر تــم إدراجــه مباشــرة فــي حقــوق 
ملكيــة الشــركة الزميلــة، تقيــد المجموعــة حصتهــا فــي أي تغيــرات، متــى كان ذلــك مناســبً، ضمــن بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع. يتــم 

اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة الشــركة الزميلــة بمقــدار الحصــة فــي الشــركة الزميلــة.

يــدرج إجمالــي حصــة المجموعــة فــي أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة فــي مقدمــة بيــان الدخــل المجمــع، ويمثــل الربــح أو الخســارة بعــد الضرائــب 
والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة.

ــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. ويتــم عنــد الضــرورة إجــراء تعديــات علــى  ــات الماليــة للشــركة الزميلــة فــي نفــس فتــرة البيان يتــم إعــداد البيان
السياســات المحاســبية لهــذه الشــركات بحيــث تتوافــق مــع تلــك المتبعــة مــن قبــل المجموعــة. 
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

استثمار في شركات زميلة )تتمة(
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل أيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة بشــأن اســتثمار 
المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة. تجــري المجموعــة تقديــًرا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة لغــرض تحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل 
موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة. فــإذا مــا حــدث ذلــك، تحتســب المجموعــة مبلــغ انخفــاض القيمــة بالفــرق بيــن المبلــغ 

الممكــن اســترداده للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة.

عنــد فقــد التأثيــر الملمــوس علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وتســجيل أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة. كمــا يــدرج الفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد التأثيــر الملمــوس والقيمــة العادلــة لاســتثمار المتبقــي ومتحصــات البيــع فــي بيــان الدخــل المجمــع.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجــري المجموعــة تقييًمــا بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن أصــا مــا قــد تنخفــض قيمتــه. فــإذا مــا توفــر مثــل 
هــذا المؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لأصــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده لأصــل. إن المبلــغ 
الممكــن اســترداده لأصــل هــو القيمــة العادلــة لأصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصــً التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى 

ويتــم تحديــده لــكل أصــل علــى أســاس إفــرادي مــا لــم يكــن األصــل منتجــً لتدفقــات نقديــة واردة مســتقلة علــى نحــو كبيــر. 

عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لأصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه 
الممكــن اســتردادها. 

عنــد تقديــر القيمــة أثنــاء االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب 
يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لأمــوال والمخاطــر المرتبطــة باألصــل. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــً التكاليــف حتــى البيــع، 
يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب. إن هــذه العمليــات المحاســبية يتــم تأييدهــا بمضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم المعلنــة للشــركات 

التابعــة المتداولــة علًنــا أو مؤشــرات القيمــة العادلــة األخــرى المتاحــة.

يســتند احتســاب المجموعــة النخفــاض القيمــة إلــى الموازنــات المفصلــة والحســابات المتوقعــة والتــي تــم إعدادهــا بصــورة منفصلــة لــكل وحــدة 
مــن وحــدات إنتــاج النقــد لــدى المجموعــة والتــي يتــم توزيــع الموجــودات الفرديــة عليهــا. بشــكل عــام، تغطــي هــذه الموازنــات والحســابات المتوقعــة 
فتــرة خمــس ســنوات. للفتــرات األطــول، يتــم احتســاب معــدل نمــو طويــل المــدى ويتــم تطبيقــه لتوقــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية بعــد الســنة 

الخامســة. 

ــذي  ــدرج خســائر انخفــاض القيمــة للعمليــات المســتمرة فــي بيــان الدخــل المجمــع ضمــن فئــات المصروفــات التــي تتوافــق مــع وظيفــة األصــل ال ت
انخفضــت قيمتــه، باســتثناء الموجــودات المعــاد تقييمهــا ســابًقا حيــث تؤخــذ إعــادة التقييــم إلــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى. فــي هــذه الحالــة، يــدرج 

أيضــً انخفــاض القيمــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى وصــوًلا إلــى مبلــغ أي إعــادة تقييــم ســابقة.

عندمــا يتــم رد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة الحقــً، يتــم زيــادة قيمــة األصــل الدفتريــة إلــى التقديــر المعــدل لمبلغــه الممكــن اســترداده، علــى أال 
تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي تــم زيادتهــا تلــك القيمــة الدفتريــة التــي تــم تحديدهــا فــي حالــة عــدم تســجيل خســائر انخفــاض قيمــة لذلــك األصــل 

)وحــدة إنتــاج النقــد( فــي الســنوات الســابقة. ويتــم تســجيل رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة علــى الفــور فــي بيــان الدخــل المجمــع.

الموجودات المالية
 

االعتراف المبدئي والقياس
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادا إلــى نمــوذج األعمــال المســتخدم فــي إدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة للموجــودات الماليــة.

تقييم نموذج األعمال 
تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالهــا عنــد المســتوى الــذي يعكــس علــى النحــو األفضــل كيفيــة إدارتهــا لمجموعــات الموجــودات الماليــة لتحقيــق 
الغــرض مــن األعمــال. ال يتــم تقييــم نمــوذج أعمــال المجموعــة علــى أســاس كل أداة علــى حــدة ولكــن علــى مســتوى أعلــى مــن المحافــظ المجمعــة 

ويســتند إلــى عــدة عوامــل ملحوظــة. تتضمــن المعلومــات التــي يتــم مراعاتهــا مــا يلــي:

السياسات واألهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عمليً.	 
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمـــال( وكيفيـــة إدارة تلــك المخاطـــر؛  	 

باإلضافــة إلــى
معــدل التكــرار المتوقــع للمبيعــات فــي الفتــرات الســابقة وقيمتهــا وتوقيتهــا باإلضافــة إلــى أســباب تلــك المبيعــات والتوقعــات حــول نشــاط 	 

المبيعــات المســتقبلية.
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البيانات المالية المجمعة

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الموجودات المالية  )تتمة(
االعتراف المبدئي والقياس )تتمة(

تقييم نموذج األعمال )تتمة(
يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إلــى الســيناريوهات المتوقعــة بصــورة معقولــة دون وضــع نمــوذج »الســيناريو األســوأ« أو »ســيناريو حــاالت الضغــط« 
فــي االعتبــار. فــي حالــة تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد االعتــراف المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة للشــركة، لــن تغيــر المجموعــة 
ــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال، ولكنهــا ســتدرج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات  ــة المتبقي مــن تصنيــف الموجــودات المالي

الماليــة المســتحدثة أو المشــتراة مؤخــرًا.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط )اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط(
تقــوم المجموعــة بتقييــم الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تســتوفي اختبــار مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط. 
ألغــراض هــذا االختبــار، ُيعــرف »أصــل المبلــغ« بأنــه القيمــة العادلــة لأصــل المالــي عنــد االعتــراف المبدئــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر األصــل المالــي. 

ُتعــرف الفائــدة بأنهــا المقابــل لقــاء القيمــة الزمنيــة لأمــوال ومخاطــر االئتمــان المرتبطــة بأصــل المبلــغ ومخاطر اإلقراض األساســية األخــرى والتكاليف 
وكذلــك هامــش الربــح. وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط، تراعــي 
المجموعــة مــا إذا كان األصــل المالــي يتضمــن شــروط تعاقديــة قــد تغيــر مــن توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي 

هــذا الشــرط. وتراعــي المجموعــة مــا يلــي:

األحداث المحتملة التي قد تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛	 
مزايا الرفع المالي؛	 
شروط السداد ومد أجل السداد؛	 
الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة المجموعــة فــي التدفقــات النقديــة مــن موجــودات محــددة )مثــل ترتيبــات الموجــودات التــي ال تتضمــن حــق 	 

الرجــوع(؛
المزايا التي تعدل المقابل لقاء القيمة الزمنية لأموال – مثل إعادة تحديد معدالت الفائدة بصورة دورية.	 

إن الشــروط التعاقديــة التــي تســمح بالتعــرض ألكثــر مــن المســتوى األدنــى مــن االنكشــاف للمخاطــر أو التقلــب فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
غيــر المرتبطــة بترتيــب إقــراض أساســي ال تتيــح تدفقــات نقديــة تعاقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة فقــط. وفــي مثــل هــذه 

الحــاالت، يتــم قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. 

لقد حددت المجموعة تصنيف وقياس موجوداتها المالية على النحو التالي:

القياس الالحق
ألغراض القياس الاحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(	 
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين( 	 
الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــع عــدم إعــادة إدراج األربــاح أو الخســائر المتراكمــة عنــد 	 

إلغــاء االعتــراف )أدوات حقــوق الملكيــة(  
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.	 

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
يتــم الحًقــا قيــاس الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بواســطة طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي وتتعــرض لانخفــاض فــي القيمــة. يتــم 

إدراج األربــاح والخســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر 
تتضمــن الموجــودات الماليــة ضمــن هــذه الفئــة تلــك الموجــودات التــي تــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة عنــد االعتــراف المبدئــي أو التــي ينبغــي إلزاميــا 
قياســها وفقــً للقيمــة العادلــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. تقــوم اإلدارة بتصنيــف األداة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
أو الخســائر عندمــا ال تســتوفي األداة متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى فقــط إذا كان 
هــذا التصنيــف يســتبعد أو يحــد بصــورة جوهريــة مــن أي تبايــن محاســبي قــد ينشــأ. كمــا يجــب إلزاميــا تصنيــف الموجــودات الماليــة التــي ال تعتبــر 

تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة مدفوعــات أصــل المبلــغ والفوائــد فقــط كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. 
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الموجودات المالية  )تتمة(
القياس الالحق )تتمة(

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر )تتمة(
يتــم الحقــا قيــاس الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر وفقــً للقيمــة العادلــة. وتــدرج التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. كمــا تســجل إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. ويتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح 
مــن االســتثمارات فــي أســهم المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتام 

المدفوعــات. 

ــاح أو الخســائر، حيــث أن التدفقــات  ــة مــن خــال األرب ــى شــركة زميلــة ضمــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادل يتــم تصنيــف القــرض إل
ــم فقــط.  ــغ القائ ــد علــى أصــل المبل ــغ والفوائ ــة لهــذه األوراق الماليــة ال تمثــل مدفوعــات أصــل المبل ــة التعاقدي النقدي

الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
ال يتم االعتراف باألصل المالي )أو ما ينطبق عليه جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما:

تنتهي الحقوق في استام التدفقات النقدية من األصل.	 
تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تتحمــل التزاًمــا بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل 	 

دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب »القبــض والدفــع« وإمــا )أ( أن تقــوم المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لأصــل 
أو )ب( لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لأصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا األصل. 

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام التدفقــات النقديــة مــن أصــل أو تدخــل المجموعــة فــي ترتيــب القبــض والدفــع، فإنهــا تقــوم 
ــا والمخاطــر الهامــة  ــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المزاي ــك. وإذا ل ــى أي مــدى ذل ــا األصــل، وإل ــر مــا إذا مــا زالــت تحتفــظ بمخاطــر ومزاي بتقدي
ــة، تقــوم  لأصــل ولــم تفقــد الســيطرة علــى األصــل، يتــم االعتــراف باألصــل إلــى مــدى اســتمرار ســيطرة المجموعــة علــى األصــل. وفــي هــذه الحال
المجموعــة بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة. ويتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام ذي الصلــة علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ 

بهــا المجموعــة. 

إن الســيطرة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــول يتــم قياســها بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لأصــل أو الحــد األقصــى للمقابــل 
الــذي يجــب علــى المجموعــة ســداده، أيهمــا أقــل. 

المطلوبات المالية 

االعتراف المبدئي والقياس 
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي كمطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو قــروض وســلف 

أو دائنيــن أو مشــتقات مصنفــة كأدوات تحــوط فــي معاملــة تحــوط فعالــة متــى كان ذلــك مائمــً. 

تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من القروض والسلف والدائنين والمطلوبات األخرى. 

القياس الالحق 
يستند قياس المطلوبات المالية إلى تصنيفها وفقا لما يلي: 

قروض وسلف 
بعــد االعتــراف المبدئــي، يتــم الحقــً قيــاس القــروض والســلف التــي تحمــل فائــدة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي 

األصلــي.

دائنون ومطلوبات أخرى 
يتــم قيــد المطلوبــات عــن مبالــغ ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل لقــاء بضائــع أو خدمــات تــم تســلمها، ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن قبــل المــورد 

أو لــم تصــدر.

إلغاء االعتراف 
يتــم إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام المرتبــط بالمطلوبــات أو إلغــاؤه أو انتهــاء صاحيــة اســتحقاقه. كمــا تســتبعد 
المجموعــة االلتــزام المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وتختلــف التدفقــات النقديــة لالتــزام المعــدل إلــى حــد كبيــر. عنــد اســتبعاد التــزام مالــي، 
يــدرج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمقابــل المدفــوع )بمــا فــي ذلــك أي موجــودات غيــر نقديــة محولــة أو المطلوبــات المقــدرة( فــي بيــان 

الدخــل المجمــع. 
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البيانات المالية المجمعة

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المطلوبات المالية )تتمة(

المقاصة 
تتــم المقاصــة بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع إذا كان هنــاك حــق قانونــي 
ــات فــي آن  ــغ المحققــة وتوجــد نيــة الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوب حالــي قابــل التنفيــذ لمقاصــة المبال

واحــد.  

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تســجل المجموعــة مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة بالنســبة لجميــع أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
أو الخســائر. تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتخدمة طبقــا للعقــد وكافــة التدفقــات 
النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتامها، مخصومــة بنســبة تقريبيــة إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي. تتضمــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة 

التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمانــات المحتفــظ بهــا أو التعزيــزات االئتمانيــة األخــرى التــي تمثــل جــزءا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة. 

يتــم تســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مرحلتيــن. بالنســبة لمخاطــر االئتمــان التــي لــم تتعــرض الزديــاد جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ 
االعتــراف المبدئــي، فيتــم احتســاب مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــال مــدة 12 شــهر التاليــة )خســائر 
ــاد الجوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي،  االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر(. بالنســبة لمخاطــر االئتمــان التــي تعرضــت لازدي
ــى توقيــت  ــازم لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى األعمــار المتبقيــة للتعــرض للمخاطــر دون النظــر إل فيتــم احتســاب مخصــص الخســائر ال

التعثــر )خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة(.

بالنســبة للمدينيــن التجارييــن والموجــودات األخــرى، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة. وبالتالــي، 
ال تقــوم المجموعــة بتتبــع التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان وبــدال مــن ذلــك تعمــل علــى تســجيل مخصــص خســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان 
المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة. قامــت المجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى خبرتهــا 

التاريخيــة بخســائر االئتمــان ويتــم تعديلهــا مقابــل العوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.

قياس القيمة العادلة
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا المبلــغ المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو المدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين 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 لأصل أو االلتزام،	 
البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق األكثر ماءمة لأصل أو االلتزام.	 

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

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي يمكــن للمشــاركين فــي الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل أو 
االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون لتحقيــق مصلحتهــم االقتصاديــة المثلــى.

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

ــة، مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام  ــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادل تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مائمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيان
ــة والحــد مــن اســتخدام المدخــات غيــر الملحوظــة. للمدخــات الملحوظــة ذات الصل

تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ضمــن الجــدول الهرمــي 
للقيمــة العادلــة، والمبيــن كمــا يلــي، اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛	 
المســتوى 2: أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــات ذي األهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ملحوًظــا، بشــكل مباشــر أو غيــر 	 

مباشــر؛ و
المستوى 3: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخات ذي األهمية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.	 

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المســجلة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت التحويــات قــد 
حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــات ذي األهميــة لقيــاس القيمــة 

العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة بيانــات ماليــة مجمعــة.



شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

57

الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

مخصصات 
تقيــد المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام )قانونــي أو اســتداللي( حالــي ناتــج عــن حــدث وقــع مــن قبــل، ويكــون مــن المحتمــل ظهــور 
ــر مبلــغ االلتــزام بصــورة  ــة لتســوية هــذا االلتــزام ويكــون باإلمــكان تقدي ــى التدفــق الصــادر للمــوارد التــي تشــتمل علــى منافــع اقتصادي حاجــة إل
موثــوق منهــا. ويتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي. عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة 
الزمنيــة لأمــوال ماديــً، يمثــل مبلــغ المخصــص القيمــة الحاليــة للمصروفــات المتوقــع تكبدهــا لتســوية االلتــزام. عندمــا تتوقــع المجموعــة اســترداد 
جــزء مــن المخصــص أو المخصــص بالكامــل، يســجل االســترداد كأصــل منفصــل ولكــن فقــط عندمــا يكــون هــذا االســترداد مؤكــدا بالفعــل. يتــم 

عــرض المصــروف المتعلــق بــأي مخصــص فــي بيــان الدخــل المجمــع بالصافــي بعــد أي اســترداد.

المطلوبات والموجودات المحتملة
ال يتــم إدراج المطلوبــات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة مــا لــم يكــن التدفــق 

الصــادر للمــوارد المتضمنــة لمنافــع اقتصاديــة مســتبعدًا. 

ال يتــم إدراج الموجــودات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع، بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة عندمــا يكــون تحقيــق 
المنافــع االقتصاديــة مرجحً. 

أسهم الخزينة
تــدرج أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة التــي تــم إعــادة حيازتهــا )أســهم خزينــة( بالتكلفــة وتخصــم مــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم إدراج أي 

أربــاح أو خســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة. 

تــدرج أي خســائر محققــة فــي احتياطــي أســهم الخزينــة أو احتياطــي عــاوة إصــدار األســهم فــي حــدود الرصيــد الدائــن فــي ذلــك الحســاب. وتحمــل 
أي زيــادة فــي الخســائر علــى األربــاح المرحلــة ثــم االحتياطيــات. ويتــم اســتخدام األربــاح المحققــة الحقــا مــن بيــع أســهم الخزينــة أوال لمقاصــة أي خســائر 
تــم تســجيلها ســابقا فــي حســاب االحتياطيــات واألربــاح المرحلــة واحتياطــي أســهم الخزينــة علــى التوالــي. ال يتــم توزيــع أي أربــاح نقديــة علــى هــذه 
ــى تخفيــض متوســط التكلفــة للســهم  ــؤدي إل ــادة عــدد أســهم الخزينــة بشــكل متناســب، وي ــى زي ــؤدي إل األســهم. إن إصــدار أســهم المنحــة ي

الواحــد دون أن يؤثــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
تقــدم المجموعــة مكافــأة نهايــة الخدمـــة لكافــة موظفيهــا. إن اســتحقاق هــذه المكافــآت يســتند إلــى الراتــب األخيــر للموظــف وطــول مــدة الخدمــة 

وإلــى إتمــام فتــرة خدمــة كحــد أدنــى. تحمــل التكاليــف المتوقعــة لتلــك المكافــآت علــى مــدى فتــرة الخدمــة. 
 

إضافــة إلــى ذلــك، بالنســبة لموظفيهــا الكويتييــن، تقــوم المجموعــة بدفــع اشــتراكات إلــى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب 
كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. إن التزامــات المجموعــة محــددة بتلــك االشــتراكات والتــي تســجل كمصــروف عنــد اســتحقاقها.

العمالت األجنبية 
تعــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي وهــو العملــة الرئيســية للشــركة األم. تقــوم كل شــركة فــي المجموعــة بتحديــد 
العملــة الرئيســية لهــا، كمــا يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية. تســتخدم 
ــاح أو الخســائر المبلــغ  ــاح أو الخســائر المعــاد تصنيفهــا إلــى األرب المجموعــة الطريقــة المباشــرة للتجميــع وعنــد بيــع شــركة أجنبيــة تعكــس األرب

الناتــج عــن اســتخدام هــذه الطريقــة. 

المعامات واألرصدة
يتــم مبدئيــا قيــد المعامــات بعمــات أجنبيــة مــن قبــل شــركات المجموعــة بالعملــة الرئيســية لــكل منهــا وفقــً لســعر الصــرف الفــوري فــي تاريــخ 
تأهــل المعاملــة لاعتــراف ألول مــرة. ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المدرجــة بعمــات اجنبيــة إلــى العملــة الرئيســية وفقــً لســعر 

الصــرف الفــوري فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. وتســجل الفــروق الناتجــة مــن تســوية أو تحويــل البنــود النقديــة فــي األربــاح أو الخســائر. 

يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تواريــخ المعامــات 
المبدئيــة. وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم إعــادة قياســها وفقــً للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة فيتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف 
كمــا فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. تتــم معاملــة الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة 
العادلــة بمــا يتماشــى مــع تســجيل الربــح أو الخســارة الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد )أي أن فــروق تحويــل البنــود التــي تــدرج أربــاح أو 
خســائر قيمتهــا العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو الخســائر يتــم ايضــا إدراجهــا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو األربــاح أو الخســائر 

علــى التوالــي(.
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البيانات المالية المجمعة

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

2     أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2.4   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

العمالت األجنبية  )تتمة(
شركات المجموعة

عنــد التجميــع، يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للشــركات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة 
المجمعــة، وتحــول بيانــات الدخــل لهــذه الشــركات بأســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات. تــدرج فــروق تحويــل العمــات األجنبيــة الناتجــة 
عــن التحويــل بغــرض التجميــع ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى. عنــد بيــع شــركة أجنبيــة، يعــاد تصنيــف بنــد اإليــرادات الشــاملة األخــرى المتعلــق 

بهــذه الشــركة األجنبيــة إلــى األربــاح أو الخســائر.

معلومات القطاعات
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن المجموعــة يتــم مــن خالــه تنفيــذ أنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا اكتســاب إيــرادات وتكبــد تكاليــف. تســتخدم 
إدارة المجموعــة قطاعــات التشــغيل لتوزيــع المــوارد وتقييــم األداء ويكــون نظــام اعــداد التقاريــر متوافقــً مــع التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى 
مســؤول اتخــاذ قــرارات التشــغيل الرئيســي. يتــم تجميــع قطاعــات التشــغيل التــي تعكــس ســمات اقتصاديــة ومنتجــات وخدمــات وفئــة عمــاء 

مماثلــة ويتــم إعــداد تقاريــر عنهــا كقطاعــات قابلــة إلعــداد التقاريــر عنهــا.

3     األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

ــرادات  ــغ المســجلة لإلي ــر علــى المبال ــرات وافتراضــات تؤث ــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقدي ــات المالي إن إعــداد البيان
والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا، واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة. إن عــدم التأكــد مــن هــذه االفتراضــات 

والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــا جوهريــا علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات المتأثــرة فــي المســتقبل. 

األحكام الجوهرية
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة باتخــاذ األحــكام التاليــة والتــي لهــا التأثيــر األكثــر جوهريــة علــى المبالــغ المدرجــة 

فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:

تصنيف الموجودات المالية
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادًا إلــى تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم ضمنــه االحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت 

الشــروط التعاقديــة لأصــل المالــي ترتبــط بمدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط علــى أصــل المبلــغ القائــم.

محاسبة حقوق الملكية للمنشآت التي تحتفظ فيها المجموعة بحصة ملكية أقل من نسبة %20
تشــير تقديــرات المجموعــة إلــى أن حقــوق التصويــت فــي شــركة نابلــس توبكــو ليمتــد )»نابلــس«( أحــد العوامــل المهيمنــة فــي تحديــد مــدى التأثيــر 
الملمــوس علــى المنشــأة. وتحتفــظ المجموعــة بتمثيــل فــي مجلــس إدارة شــركة نابلــس كمــا ينبغــي الحصــول علــى موافقــة المجموعــة عــن كافــة 
القــرارات التشــغيلية الرئيســية. وبالتالــي، وجــدت المجموعــة أن التأثيــر الملمــوس المتحقــق مــن خــال حقــوق التصويــت المطلقــة كاف ألن يعطيهــا 

القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فيهــا علــى الرغــم مــن أنهــا تحتفــظ بملكيــة أقــل مــن %20.

التقديرات واالفتراضات 
تــم عــرض االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب المســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ البيانــات 
الماليــة المجمعــة والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة تــؤدي إلــى إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة 
الاحقــة فــي إيضاحــات مســتقلة فــي البنــود ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أدنــاه. تســتند المجموعــة فــي افتراضاتهــا وتقديراتهــا إلــى 

المؤشــرات المتاحــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة. 

علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تختلــف الظــروف واالفتراضــات الحاليــة حــول التطــورات المســتقبلية بســبب التغيــرات فــي الســوق أو ظــروف خــارج نطــاق 
ســيطرة المجموعــة. تنعكــس مثــل هــذه التغيــرات فــي االفتراضــات وقــت حدوثهــا.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة
يجــب علــى المجموعــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة تقييــم مــا إذا وجــد أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمة. وفــي حالة وجود هذه المؤشــرات، 
تقــوم اإلدارة بتقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده للشــركة الزميلــة لغــرض تحديــد حجــم خســائر انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(. إن تحديــد مؤشــرات 

انخفــاض القيمــة وتحديــد المبالــغ الممكــن اســتردادها تتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات جوهريــة. 
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

3     األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات واالفتراضات )تتمة(

انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تقــوم المجموعــة بتقييــم خســائر االئتمــان المتوقعــة المرتبطــة بــأدوات الديــن المدرجــة وفقــً للتكلفــة المطفــأة علــى أســاس مســتقبلي. فيمــا 
يتعلــق بالمدينيــن التجارييــن وموجــودات العقــود، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة. وعليــه، ال 
تتبــع المجموعــة التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان وإنمــا تقــوم بــدالً مــن ذلــك باالعتــراف بمخصــص للخســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة 
علــى مــدى عمــر األداة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة. قامــت المجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة بخســائر 

االئتمــان ويتــم تعديلهــا بالعوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
تقــدر إدارة المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة اســتنادا إلــى اســتخدام الموجــودات المزمــع واألعمــار االقتصاديــة لهــا. إن 
التغيــرات الاحقــة فــي الظــروف مثــل االســتخدام المتوقــع للموجــودات ذات الصلــة قــد تــؤدي إلــى اختــاف األعمــار اإلنتاجيــة الفعليــة عــن التقديــرات 

المبدئيــة.

قياس القيمة العادلة للموجودات المالية 
فــي حالــة عــدم إمكانيــة قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع اســتنادا إلــى األســعار المعلنــة فــي 
األســواق النشــطة، يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــذه األدوات باســتخدام آليــات تقييــم مــن بينهــا نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة. تؤخــذ 
مدخــات هــذه النمــاذج مــن البيانــات الملحوظــة فــي األســواق متــى أمكــن ذلــك. وفــي حالــة عــدم إمكانيــة ذلــك، يجــب تطبيــق درجــة مــن األحــكام 
لتقديــر القيمــة العادلــة. تتضمــن األحــكام اعتبــارات المدخــات غيــر الملحوظــة لتعكــس ظــروف الســوق. إن التغيــرات فــي االفتراضــات المتعلقــة 

بهــذه العوامــل قــد تؤثــر علــى القيمــة العادلــة المدرجــة للموجــودات الماليــة. 

انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 
ــات الماليــة المجمعــة. تقيــم اإلدارة  ــغ المدرجــة فــي البيان ــه تأثيــر جوهــري علــى المبال إن انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة قــد يكــون ل
انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد تكــون غيــر قابلــة 

لاســترداد.

تتضمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي:

انخفاض جوهري في القيمة السوقية والمتوقع مع مرور الوقت أو االستخدام العادي.	 
التغيرات الهامة في التكنولوجيا والبيئات الرقابية. 	 
دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لأصل أسوأ أو سيصبح أسوأ من المتوقع.	 
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البيانات المالية المجمعة

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

4     معلومات المجموعة 
  

فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة:

نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:

النشاط الرئيسيبلد التأسيساسم الشركة
نسبة الملكية %

20212020
33.4333.43إدارة وخدماتالكويتشركة رويال أفييشن ش.م.ك. )مقفلة(

فيما يلي ملخص المعلومات المالية لهذه الشركة التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل االستبعادات فيما بين الشركات.

2021
شركة رويال 

أفييشن ش.م.ك. 
دينار كويتي

2020
شركة رويال

أفييشن ش.م.ك. 
دينار كويتي

ملخص بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: 
948,516810,401إيرادات

)540,700()767,902(تكاليف تشغيل
)412,015()251,031(صافي مصروفات التشغيل

1202,273إيرادات أخرى
────────────────

)140,041()70,297(الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهاك واإلطفاء 
)2,388,812(-     استهاك وإطفاء

76,43573,585إيرادات فوائد
────────────────

)2,455,268(6,138ربح )خسارة( السنة
────────────────

)2,455,268(6,138إجمالي الربح )الخسارة( الشامل للسنة
────────────────

)820,796(2,052الخاص بالحصص غير المسيطرة
────────────────

ملخص بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر:
2021

شركة رويال 
أفييشن ش.م.ك. 

دينار كويتي

2020
شركة رويال 

أفييشن ش.م.ك. 
دينار كويتي

2,624,0752,547,638أصل غير ملموس وأصول أخرى غير متداولة )غير متداولة(
1,241,885837,075مدينون وموجودات أخرى والنقد والنقد المعادل )متداولة(

)55,369()58,198(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )غير متداولة(
)561,492()1,033,771(دائنون ومطلوبات أخرى )متداولة(

──────────────
2,773,9912,767,852إجمالي حقوق الملكية

══════════════
الخاص بـ:

1,846,5891,842,502مساهمي الشركة األم
927,402925,350الحصص غير المسيطرة
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

4     معلومات المجموعة )تتمة(

ملخص معلومات التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:
2021

شركة رويال 
أفييشن ش.م.ك. 

دينار كويتي

2020
شركة رويال 

أفييشن ش.م.ك. 
دينار كويتي

325,447335,825التدفقات النقدية التشغيلية
)250,000(-   التدفقات النقدية االستثمارية 

──────────────
325,44785,825صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

══════════════

5     إيرادات

5.1   معلومات حول توزيع اإليرادات 

فيما يلي توزيع إيرادات التأجير والخدمات لدى المجموعة:
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

5,005,9544,288,617إيرادات تأجير
2,675,2872,440,790إيرادات خدمات

────────────────
7,681,2416,729,407

════════════════

5.2   أرصدة عقود 
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

3,809,0855,069,160مدينون تجاريون )إيضاح 10(
────────────────

3,168,9984,617,680مطلوبات عقود )إيضاح 14(
════════════════

6   إيرادات أخرى 
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

-569,800رد خسائر االئتمان المتوقعة لرسوم تذاكر الطيران المستحقة )إيضاح 10(
-484,223 إيرادات إضافية لرسوم تذاكر الطيران مستلمة من اإلدارة العامة للطيران المدني

12,752442,275إيرادات أخرى
────────────────

1,066,775442,275
════════════════

خــال الســنة، أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة تســوية مــع اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي فــي الكويــت بشــأن ســداد رســوم تذاكــر الطيــران المســتحقة 
حيــث اتفــق الطرفــان علــى تســوية نهائيــة وحاســمة تلــزم اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي بســداد مبلــغ 2,024,222 دينــار كويتــي، بينمــا وافقــت 
ــا لذلــك،  شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. وشــركاتها التابعــة علــى التنــازل عــن الفوائــد التــي حكمــت بهــا المحكمــة. ووفًق
ســجلت شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة ش.م.ك.ع. مبلــغ قــدره 1,054,023 دينــار كويتــي فــي بيــان الدخــل المجمــع والــذي يمثــل رد 

خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي الفتــرات الســابقة واإليــرادات اإلضافيــة.
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البيانات المالية المجمعة

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

7     ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة    

يتــم احتســاب ربحيــة )خســارة( الســهم األساســية والمخففــة بقســمة ربــح )خســارة( الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح 
لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة )باســتثناء أســهم الخزينــة(.  

إن المعلومــات الازمــة الحتســاب ربحيــة )خســارة( الســهم األساســية اســتنادًا إلــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة ناقصــً أســهم الخزينــة 
خــال الســنة هــي كمــا يلــي: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

)3,269,938(914,230ربح )خسارة( السنة الخاص بمساهمي الشركة األم 
════════════════

382,500,000250,614,715المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة 
)4,824,307()4,824,307(المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة 

────────────────
377,675,693245,790,408المتوسط المرجح لعدد األسهم ناقصً أسهم الخزينة القائمة خال السنة

────────────────
)13.30( فلس2.42 فلسربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة 

════════════════

8     استثمار في شركة زميلة

لدى المجموعة استثمار في الشركة الزميلة التالية: 

حصة الملكية الفعلية
اإلمارات العربية 

المتحدة األنشطة الرئيسيةنهاية السنة20212020اسم الشركة

أنشطة عقارية 31 ديسمبر %9.47%9.47شركة نابلس توبكو المحدودة 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة: 
2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي

365,965,540312,869,573موجودات غير متداولة
5,817,9872,375,956موجودات متداولة

)261,670,836()317,023,670(مطلوبات غير متداولة
)4,815,866()3,042,022(مطلوبات متداولة

────────────────
51,717,83548,758,827حقوق الملكية

────────────────
%9.47%9.47نسبة ملكية المجموعة 

────────────────
4,897,6794,617,461القيمة الدفترية لاستثمار في شركة زميلة 

════════════════

)10,854,467()1,370,507(خسارة السنة 
════════════════

)1,027,918()129,787(حصة المجموعة في خسارة السنة 
════════════════

)4,214,646(4,846,030إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للسنة 
════════════════

)399,127(458,919حصة المجموعة في اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى 
════════════════
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

8     استثمار في شركة زميلة )تتمة(

فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية لاستثمار في شركة زميلة خال السنة:
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

4,617,4616,007,664كما في 1 يناير
)1,027,918()129,787(حصة في النتائج 

)399,127(458,919حصة في الخسائر الشاملة األخرى 
36,842)48,914(تعديل تحويل عمات أجنبية 

────────────────
4,897,6794,617,461كما في 31 ديسمبر

════════════════

9     موجودات غير ملموسة 

تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة التكلفــة المتكبــدة إلنشــاء صالــة الشــيخ ســعد وســاحة انتظــار الســيارات والمجمــع التجــاري لمطــار الكويــت 
ــل المبرمــة مــع الحكومــة  ــاء والتشــغيل والتحوي ــة البن ــة الكويتيــة وفقــً التفاقي ــة رقــم 4 بالخطــوط الجوي ــي وســاحات انتظــار ســيارات بصال الدول

الكويتيــة ولهــا عمــر إنتاجــي ويتــم إطفاؤهــا كمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح 2.4. 
2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي
التكلفة: 

46,732,85546,676,049كما في 1 يناير 
20,23056,806إضافات:

────────────────

46,753,08546,732,855كما في 31 ديسمبر
────────────────

اإلطفاء:
41,572,27437,181,579كما في 1 يناير 
2,013,4954,390,695 المحمل للسنة 

────────────────
43,585,76941,572,274 كما في 31 ديسمبر 

────────────────
صافي القيمة الدفترية:

3,167,3165,160,581كما في 31 ديسمبر
════════════════

المجمع التجاري لمطار الكويت الدولي 
تتضمــن الموجــودات غيــر الملموســة مبلــغ 1,123,382 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020: 2,135,544 دينــار كويتــي( يمثــل القيمــة الدفتريــة 
لمشــروع نظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل إلنشــاء ســاحة انتظــار ســيارات ومجمــع تجــاري لمطــار الكويــت الدولــي؛ وتــم إنشــاؤهما علــى أرض 

ــة الكويــت لمــدة 20 ســنة والتــي ســتنتهي فــي ســنة 2023.  مســتأجرة مــن حكومــة دول

مشروع ساحات انتظار سيارات بصالة رقم 4 بالخطوط الجوية الكويتية 
فــي 25 نوفمبــر 2018، قامــت المجموعــة بإبــرام اتفاقيــة امتيــاز خدمــات مــع اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي فــي دولــة الكويــت )»الجهــة المانحــة«( 

لتشــغيل ســاحات ســيارات موجــودة مســبًقا والمرافــق ذات الصلــة بالصالــة رقــم 4 الجديــدة بالخطــوط الجويــة الكويتيــة )»المرافــق«(.

طبقا لشروط االتفاقية، تعمل المجموعة على تشغيل وتقديم المرافق للقطاع العام لفترة 5 سنوات بدءا من 9 فبراير 2019. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، تتضمــن الموجــودات غيــر الملموســة مبلــغ 2,043,934 دينــار كويتــي )2020: 3,025,037 دينــار كويتــي( تتعلــق 
بهــذا الترتيــب والتــزام بمبلــغ 3,828,099 دينــار كويتــي )2020: 3,671,484 دينــار كويتــي( بمــا يمثــل الحــد األدنــى مــن المدفوعــات الثابتــة التــي 

ســيتم ســددها مــن قبــل المجموعــة إلــى الجهــة المانحــة علــى مــدار مــدة فتــرة اتفاقيــة االمتيــاز، مخصومــة بمعــدل قــدره %6.

محطة الشيخ سعد
فــي 17 مايــو 2020، تلقــت المجموعــة تمديــًدا لتشــغيل الصالــة لمــدة ســتة أشــهر أخــرى 28 يونيــو 2020 حتــى 27 ديســمبر 2020. فــي 24 ينايــر 
2021، تلقــت المجموعــة عرًضــا لتمديــد العقــد مــرة أخــرى حتــى 27 يونيــو 2021 ومنــذ ذلــك الحيــن تلقــت المجموعــة اقتراًحــا آخــر لتمديــد إضافــي 
حتــى 27 مــارس 2022 وفــي 10 فبرايــر 2022، تلقــت المجموعــة اقتراًحــا آخــر مــع تمديــد حتــى 27 يونيــو 2023. وتجــري المجموعــة حالًيــا مناقشــات 

مــع المديريــة العامــة للطيــران المدنــي فيمــا يتعلــق بالنطــاق والرســوم والمكونــات لـــ تســهيل مزيــد مــن التمديــد.
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البيانات المالية المجمعة

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

10     مدينون وموجودات أخرى

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,907,2731,765,848مدينو إيجار

1,901,8123,303,312مدينو رسوم تذاكر الطيران

456,549465,703مدينون آخرون 

176,506281,463مدفوعات مقدمً 
────────────────

4,442,1405,816,326

)2,559,285()2,055,443(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────

2,386,6973,257,041
════════════════

فيما يلي الحركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين:
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

2,559,2852,262,506كما في 1 يناير
242,799316,611المحمل للسنة

-    )569,800(الرد خال السنة )إيضاح 6(
)19,832()176,841(مبالغ مشطوبة

────────────────
2,055,4432,559,285كما في 31 ديسمبر

════════════════

11     النقد والنقد المعادل
 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2,233,001863,086نقد وأرصدة لدى البنوك
2,152,488950,000ودائع قصيرة األجل

──────────────

4,385,4891,813,086النقد والنقد المعادل 
══════════════

إن الودائــع قصيــرة األجــل مدرجــة بالدينــار الكويتــي وتحمــل معــدل فائــدة فعلــي بنســبة 1.22% )2020: 0.67%( ســنويً وذات فتــرة اســتحقاق 
أقــل مــن ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

12     رأس المال واالحتياطيات

أ -  رأس المال وعالوة إصدار األسهم
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

════════════════
رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 382,500,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم

38,250,00038,250,000 )2020: 382,500,000 سهم بقيمة 100 فلس للسهم(

2021
أسهم

2020
أسهم

األسهم المصرح بها
1,132,500,000382,500,000أسهم عادية بقيمة 100 فلس للسهم

════════════════

األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل
382,500,000164,500,000كما في 1 يناير

218,000,000-المصدر خال السنة
────────────────
382,500,000382,500,000
════════════════

وافــق مجلــس إدارة الشــركة األم خــال الســنة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 28 ينايــر 2021 علــى زيــادة األســهم المصــرح بهــا للشــركة األم 
بعــدد 750,000,000 ســهم لتصبــح 1,132,500,000 ســهًما والتــي تــم الموافقــة عليهــا أيًضــا مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 

ــو 2021. ــخ 11 ماي ــة المنعقــد بتاري العموميــة غيــر العادي

لــم يتــم إصــدار حقــوق االكتتــاب فــي األســهم خــال الســنة الحاليــة. خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، قامــت الشــركة األم بإصــدار 
حقــوق االكتتــاب فــي األســهم لمســاهميها بمبلــغ 0.130 دينــار كويتــي للســهم متضمنــة رأســمال بمبلــغ 0.100 دينــار كويتــي وعــاوة إصــدار 
أســهم بمبلــغ 0.030 دينــار كويتــي. تــم إصــدار إجمالــي عــدد 218,000,000 ســهم ممــا أدى إلــى زيــادة رأس المــال بمبلــغ 21,800,000 دينــار 

كويتــي وزيــادة فــي حســاب عــاوة إصــدار األســهم بمبلــغ 6,540,000 دينــار كويتــي.

ب - احتياطي إجباري

وفقــً لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، يتــم اســتقطاع نســبة ال تقــل عــن 10% كحــد أدنــى مــن ربــح الســنة 
قبــل الضريبــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس إدارة الشــركة األم. 

يجــوز أن تقــرر الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم وقــف هــذا االســتقطاع عندمــا يتجــاوز االحتياطــي نســبة 50% مــن رأس المــال المصــدر. 
ال يجــوز اســتخدام االحتياطــي إال فــي مبادلــة الخســائر أو ســداد توزيعــات أربــاح بنســبة تصــل إلــى 5% مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي 
ال يســمح فيهــا الربــح بســداد توزيعــات هــذه األربــاح بســبب عــدم وجــود االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع.  يتــم رد أي مبالــغ مخصومــة مــن االحتياطــي 

عندمــا تســمح األربــاح فــي الســنوات التاليــة بذلــك، مــا لــم يتجــاوز هــذا االحتياطــي نســبة 50% مــن رأس المــال المصــدر. 

13     أسهم الخزينة
20212020

4,824,3074,824,307عدد أسهم الخزينة 
════════════════

%1                %1        نسبة األسهم المصدرة )%(
════════════════

1,196,4281,399,049القيمة السوقية )دينار كويتي(
════════════════

1,544,5941,544,594التكلفة )دينار كويتي(
════════════════

إن االحتياطيات التي تعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير قابلة للتوزيع.
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البيانات المالية المجمعة

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

14     دائنون ومطلوبات أخرى
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

19,361,3982,246,347دائنون
2,155,6201,419,348مصروفات مستحقة 

3,168,9984,617,680مطلوبات عقود*
126,610146,555مخصص إجازات موظفين

1,514,7541,744,355تأمينات مستأجرين مستردة
3,827,5443,674,823دائنون آخرون 

────────────────
30,154,92413,849,108

════════════════

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

مصنفة كـ:
5,787,2736,630,890مطلوبات غير متداولة

24,367,6517,218,218مطلوبات متداولة
────────────────

30,154,92413,849,108
════════════════

* تتضمــن مطلوبــات العقــود إيجــار مســتلم مقدمــً مــن قبــل المجموعــة مــن المســتأجرين وفقــً التفاقيــات التأجيــر بمــا يتجــاوز مــدة 12 شــهرا مــن 
فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة بمبلــغ 279,332 دينــار كويتــي )2020: 1,642,546 دينــار كويتــي(. 

ال تحمــل أرصــدة الدائنيــن والمطلوبــات األخــرى المذكــورة أعــاه فائــدة ويتــم تســويتها خــال الســنة الماليــة، باســتثناء اإليجــار المســتلم مقدمــً كمــا 
هــو وارد أعــاه.

لاطاع على توضيحات حول عملية إدارة مخاطر السيولة لدى المجموعة، راجع إيضاح 20.3.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

15     إفصاحات األطراف ذات عالقة     
تمثــل هــذه تلــك المعامــات مــع األطــراف ذات عاقــة؛ أي المســاهمين الرئيســيين والشــركة الزميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا 
للمجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو يمارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــرًا ملموســً. يتــم الموافقــة علــى سياســات وشــروط 

تســعير هــذه المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة. 

فيما يلي المعامات واألرصدة لدى أطراف ذات عاقة:

الشركة األم الكبرى 
دينار كويتي

أطراف أخرى ذات عاقة 
دينار كويتي

 2021
دينار كويتي

 2020
دينار كويتي

بيان الدخل المجمع: 
10,96910,9693,501-إيرادات 

)239,367()320,311()320,311(-تكاليف تشغيل
)48,061()51,765()51,765(-مصروفات عمومية وإدارية 

)173,584()173,898(-     )173,898(     تكلفة تمويل
)1,027,918()129,787()129,787(-حصة في نتائج شركة زميلة

الشركة األم الكبرى 
دينار كويتي

أطراف أخرى ذات عاقة 
دينار كويتي

 2021
دينار كويتي

 2020
دينار كويتي

بيان المركز المالي المجمع:
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عاقة )مدرجة 

)1,163,969()17,991,668()185,352()17,806,316(ضمن دائنون ومطلوبات أخرى(
4,897,6794,897,6794,617,461-     استثمار في شركة زميلة  )إيضاح 8(

152,477,649152,477,649136,233,725-     قرض إلى شركة زميلة *

إن المبالــغ المســتحقة مــن / إلــى أطــراف ذات عاقــة ال تحمــل فائــدة وتســتحق القبــض / الســداد عنــد الطلــب. تتضمــن األطــراف األخــرى ذات عاقــة 
الشــركات الخاضعــة للســيطرة المشــتركة.

* يمثــل القــرض إلــى شــركة زميلــة مبالــغ مدفوعــة مقدمــا مــن قبــل شــركة تابعــة للمجموعــة لغــرض إنشــاء وتطويــر مركــز تجــاري فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة )»المشــروع«(. يحمــل هــذا المبلــغ معــدالت فائــدة ســنوية مركبــة طبقــا التفاقيــة القــرض كمــا يحمــل بنــاء علــى تقديــر الشــركة األم 
الوحيــد، خيــار تحويلــه إلــى حقــوق ملكيــة فــي المشــروع عنــد إنجــاز اإلنشــاء وفًقــا لتحقيــق المشــروع ألهــداف تشــغيلية معينــة. ســاهمت المجموعــة 
بمبلــغ 6,580,301 دينــار كويتــي )2020: 6,580,301 دينــار كويتــي( فــي حقــوق ملكيــة المشــروع مــن االلتزامــات الرأســمالية لــدى المجموعــة. 

قامــت الشــركة األم الكبــرى أيضــا باالســتثمار فــي حقــوق ملكيــة هــذا المشــروع. 

فــي إطــار مواجهــة التأثيــر االقتصــادي لجائحــة كوفيــد-91، لــم تســجل الشــركة األم إيــرادات فوائــد بمبلــغ 13,028,263 دينــار كويتــي للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: 9,698,503 دينــار كويتــي(. تــم تعليــق الفائــدة بصــورة مؤقتــة وتحتفــظ الشــركة األم 

بحــق إعــادة إدراجهــا فــي المســتقبل. 

فيما يلي الحركة في القرض إلى شركة زميلة خال السنة:
2021

دينار كويتي
2020

دينار كويتي

136,233,72598,732,145كما في 1 يناير
16,243,92437,501,580مساهمة إضافية

──────────────
152,477,649136,233,725
══════════════

مكافأة موظفي اإلدارة العليا
فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا خال السنة:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

436,234482,944مزايا قصيرة األجل
36,02224,825مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

──────────────
472,256507,769

══════════════
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البيانات المالية المجمعة

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

16     قروض وسلف

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

33,635,38235,115,382تسهيل قرض
══════════════

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة قــروض مشــتركة متضمنــة تســهيلين مــن بنــك محلــي لقــاء مبلــغ 
ــر مركــز تجــاري باإلمــارات العربيــة المتحــدة - المشــروع )إيضــاح 15( ولمتطلبــات رأس  50,100,000 دينــار كويتــي لتمويــل أعمــال إنشــاء وتطوي
ــغ  ــم ســداد مبل ــار كويتــي( بينمــا ت ــغ )31 ديســمبر 2020: 10,843,308 دين ــم يتــم ســحب أي مبل المــال العامــل للشــركة األم. خــال الســنة، ل
1,480,000 دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2020: 1,480,000 دينــار كويتــي(. يحمــل تســهيل القــرض متوســط تكلفــة تمويــل بنســبة %4.5 )31 

ديســمبر 2020: 4.75%( ســنويً ويســتحق الســداد فــي 30 مــارس 2023. 

17     التزامات ومطلوبات محتملة

التزامات رأسمالية 
ــة رقــم 4  ــي وســاحات انتظــار الســيارات بصال ــة الشــيخ ســعد وســاحات انتظــار الســيارات والمجمــع التجــاري لمطــار الكويــت الدول ــم إنشــاء صال ت

ــرات المســتقبلية هــي كمــا يلــي: ــاز الخدمــات. إن المدفوعــات للفت ــة امتي ــة )إيضــاح 9( طبقــً التفاقي ــة الكويتي بالخطــوط الجوي

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

800,235632,618خال سنة واحدة 
337,352465,000بعد سنة وليس أكثر من خمس سنوات 

──────────────
1,137,5871,097,618
══════════════

مطلوبات محتملة
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، كان لــدى المجموعــة مطلوبــات محتملــة بمبلــغ 850,245 دينــار كويتــي )2020: 853,745 دينــار كويتــي( تتعلــق 

بضمانــات بنكيــة ضمــن ســياق األعمــال العــادي. 

18     توزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ 29 مــارس 2022، أوصــى أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم توزيع أرباح نقدية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2021 )31 ديســمبر 2020: ال شــيء(، والتــي تخضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي للشــركة األم. كمــا أوصــى أعضــاء 

مجلــس اإلدارة بصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ ال شــيء دينــار كويتــي )2020: ال شــيء دينــار كويتــي(.

19     معلومات القطاعات  

ــع المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم أداء  ــج التشــغيل لقطاعاتهــا بصــورة منفصلــة لغــرض اتخــاذ القــرارات حــول توزي تراقــب اإلدارة نتائ
القطاعــات اســتناداً إلــى أربــاح أو خســائر التشــغيل وتقــاس بشــكل مماثــل ألربــاح أو خســائر التشــغيل فــي البيانــات الماليــة المجمعــة. ومــع 

ذلــك، يتــم إدارة الضرائــب علــى أســاس المجموعــة وال يتــم توزيعهــا علــى قطاعــات التشــغيل. 

ألغــراض اإلدارة تــم تنظيــم المجموعــة إلــى قطاعــي تشــغيل همــا 1( االســتثمارات: يشــمل االســتثمار فــي مــول الريــم وفوائــض األمــوال فــي 
محافــظ اســتثمارية، و2( عمليــات الخدمــات: يشــمل إدارة المشــروعات وتقديــم الخدمــات األرضيــة وخدمــات التنظيــف للطائــرات وتســهيات 

الخدمــات األخــرى.
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

19     معلومات القطاعات )تتمة(

المجموع عمليات الخدمات االستثمارات

202120202021202020212020
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

24,26010,2218,748,0167,171,6828,772,2767,181,903إيرادات القطاع
═══════════════════════════════════════════

)4,090,734(936,077)1,098,228(2,902,344)2,992,506()1,966,267(أرباح )خسائر( القطاعات
═══════════════════════════════════════════

-)19,795(                            مصروفات غير موزعة 
──────────────

)4,090,734(916,282                          ربح )خسارة( السنة
══════════════

)1,239,125()1,154,654()1,239,125()1,154,654(-     -     رواتب ومزايا الموظفين 
═══════════════════════════════════════════

حصة في نتائج
)1,027,918()129,787(-     -     )1,027,918()129,787(شركة زميلة 

═══════════════════════════════════════════
)4,510,064()2,041,726( )4,510,064()2,041,726(-  -  استهاك وإطفاء 

═══════════════════════════════════════════
159,656,679142,058,9137,688,9169,079,361167,345,595151,138,274الموجودات 

═══════════════════════════════════════════
50,021,47535,115,38214,421,14414,446,20364,442,61949,561,585المطلوبات 

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

المجموع عمليات الخدمات االستثمارات

202120202021202020212020
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

إفصاحات أخرى
إضافات موجودات غير 

20,23056,80620,23056,806-  -  ملموسة 
═══════════════════════════════════════════

إضافات ممتلكات
2,6161,6872,6161,687-    -    ومعدات 

═══════════════════════════════════════════
4,897,6794,617,461-     -     4,897,6794,617,461استثمار في شركة زميلة

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

20     أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 

تتكــون المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة مــن الدائنيــن والمطلوبــات األخــرى والقــروض والســلف. إن الغــرض الرئيســي مــن هــذه 
ــل عمليــات المجموعــة. تتضمــن الموجــودات الماليــة الرئيســية للمجموعــة المدينيــن والموجــودات األخــرى  ــات الماليــة هــو تموي المطلوب
والنقــد والنقــد المعــادل التــي تتحقــق مباشــرة مــن عملياتهــا بمــا فــي ذلــك القــرض إلــى شــركة زميلــة الــذي يمثــل اســتثمار المجموعــة فــي 

المشــروع )إيضــاح 15(. 

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. تقــوم اإلدارة العليــا بالمجموعــة باإلشــراف علــى إدارة هــذه المخاطــر. كمــا 
يتــم وضــع سياســات إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة ووضــع حــدود وضوابــط رقابيــة مناســبة 
للمخاطــر ومراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود الموضوعــة. يتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة منتظمــة لتعكــس التغيــرات 
فــي ظــروف الســوق وأنشــطة المجموعــة.  تهــدف المجموعــة مــن خــال معاييــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة إلــى الحفــاظ علــى بيئــة رقابيــة منظمــة 

وبنــاءة يســتوعب فيهــا كافــة الموظفيــن أدوراهــم والتزاماتهــم.

يتولى مجلس إدارة الشركة األم مسؤولية مراجعة واعتماد سياسات إدارة كل نوع من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20     أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

20.1 مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الســوق. تتكــون 
مخاطــر الســوق مــن مخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة.

إن الغــرض مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة التعــرض لمخاطــر الســوق ومراقبتهــا فــي إطــار المؤشــرات المقبولــة مــع تحقيــق أعلــى قيمــة مــن 
العائــد.

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتعــرض نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف 

العمــات األجنبيــة. تتكبــد المجموعــة مخاطــر العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن المعامــات المدرجــة بعملــة غيــر الدينــار الكويتــي. 

ــدى  ــى الحــدود الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة والتقييــم المســتمر للمراكــز القائمــة ل ــة لديهــا اســتنادا إل ــر المجموعــة مخاطــر العمــات األجنبي تدي
المجموعــة والحــركات الحاليــة والمتوقعــة فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة. تضمــن المجموعــة اإلبقــاء علــى صافــي التعــرض للمخاطــر لديهــا 

عنــد مســتوى مقبــول عــن طريــق التعامــل بعمــات ال تتقلــب بصــورة جوهريــة مقابــل الدينــار الكويتــي.

يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمات األجنبية بصورة رئيسية بقرضها إلى شركة زميلة بعملة أجنبية. 

الحساسية للعمات األجنبية
يوضــح الجــدول التالــي تأثيــر التغيــر المحتمــل بصــورة معقولــة فــي أســعار الصــرف المذكــورة أعــاه مــع االحتفــاظ بكافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة. 

فيمــا يلــي التأثيــر علــى ربــح الســنة عــن الســنة نتيجــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة:

التأثير على األرباح أو الخسائر عن السنةالتغير في سعر صرفالعملة

20212020
دينار كويتيدينار كويتي

7,596,5176,837,287%5+درهم إماراتي

سيؤدي االنخفاض المكافئ في كل من العمات المذكورة أعاه مقابل الدينار الكويتي إلى تأثير معادل ولكن معاكس. 

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الفائــدة 
ــة  ــى شــركة زميل ــدة بالســوق بصــورة رئيســية بقــرض المجموعــة إل ــرات فــي أســعار الفائ فــي الســوق. يتعلــق تعــرض المجموعــة لمخاطــر التغي

ــدة المتغيــرة.  والقــروض ذات معــدالت الفائ

ــة المنافســة المقدمــة مــن المؤسســات  ــق اســتغال التســهيات االئتماني ــدة لديهــا عــن طري تتمثــل سياســة المجموعــة فــي إدارة تكلفــة الفائ
ــدة باســتمرار.  الماليــة المحليــة ومراقبــة التقلبــات فــي أســعار الفائ

الحساسية ألسعار الفائدة
ســيؤدي التغيــر المحتمــل بصــورة معقولــة بعــدد 100 نقطــة أساســية فــي أســعار الفائــدة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة إلــى زيــادة / نقــص 
ــح الســنة بمبلــغ 1,020,683 دينــار كويتــي(. يفتــرض هــذا  ــادة / نقــص فــي رب فــي خســارة الســنة بمبلــغ 1,209,947 دينــار كويتــي )2020: زي

التحليــل ثبــات كافــة المتغيــرات األخــرى.

20.2    مخاطر االئتمان
ــى تكبــد  ــؤدي إل ــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع عميــل ممــا ي إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتزامات
خســارة ماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن أنشــطتها التشــغيلية )وبصــورة رئيســية مدينــي إيــرادات التأجيــر( بمــا فــي ذلــك 

النقــد لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى. 

تتمثــل سياســة المجموعــة فــي مراقبــة الجــدارة االئتمانيــة لأطــراف المقابلــة عــن كثــب. فيمــا يتعلــق بمدينــي إيــرادات التأجيــر، تقــوم اإلدارة 
بتقييــم المســتأجرين طبقــً لمعاييــر المجموعــة قبــل إبــرام اتفاقيــات عقــود التأجيــر. إن مخاطــر االئتمــان علــى األرصــدة لــدى البنــوك والودائــع 
محــددة األجــل محــدودة نظــًرا ألن األطــراف المقابلــة تمثــل مؤسســات ماليــة حســنة الســمعة ذات تصنيفــات ائتمانيــة مناســبة محــددة مــن قبــل 

ــي العالميــة.  وكاالت التصنيــف االئتمان

إن الحــد األقصــى مــن التعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة يعــادل القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن الموجــودات الماليــة 
كمــا يلــي:
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

20     أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

20.2    مخاطر االئتمان )تتمة(

20212020
دينار كويتي دينار كويتي 

4,357,6071,786,031النقد والنقد المعادل *
1,730,1312,480,398مدينون وموجودات أخرى **

152,477,649136,233,725قرض إلى شركة زميلة
────────────────

158,565,387140,500,154
════════════════

* ال يتضمن النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق.
** ال يتضمن المدينون والموجودات األخرى المدفوعات مقدًما وبعض األرصدة في المدينين اآلخرين.

تركز الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، كان لــدى المجموعــة عميــل واحــد )2020: عميــل واحــد( يديــن إلــى المجموعــة بمبلــغ 1,238,287 دينــار كويتــي 
ــا مــن المدينيــن والموجــودات األخــرى. ينشــأ هــذا التركــز  )2020: 2,081,087 دينــار كويتــي( ويمثــل حســابه نســبة 52% )2020: 64%( تقريًب

بصــورة رئيســية عــن المعامــات مــع جهــة حكوميــة والتــي تعتبرهــا المجموعــة عميــل ذي مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة.

المدينون التجاريون
يتــم إجــراء تحليــل انخفــاض القيمــة فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة بواســطة مصفوفــة مخصصــات لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة. 
تســتند معــدالت المخصصــات إلــى عــدد أيــام التأخــر فــي الســداد لمجموعــات قطاعــات العمــاء المختلفــة ذات أنمــاط الخســائر المتماثلــة. يعكــس 
االحتســاب النتائــج المرجحــة باالحتمــاالت والقيمــة الزمنيــة لأمــوال والمعلومــات المعقولــة والمؤيــدة المتاحــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة 

حــول األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة والتوقعــات بالظــروف االقتصاديــة المســتقبلية. 

تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئيــً إلــى معــدالت التعثــر الملحوظــة الســابقة لــدى المجموعــة. يتــم فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة تحديــث 
معــدالت التعثــر الملحوظــة الســابقة وتحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية. يعتبــر تقييــم مــدى االرتبــاط بيــن معــدالت التعثــر الملحوظــة 

الســابقة والظــروف االقتصاديــة المســتقبلية وخســائر االئتمــان المتوقعــة تقديــرًا جوهريــً.

يتســم مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة بالحساســية للتغيــرات فــي الظــروف واألوضــاع االقتصاديــة المتوقعــة. وقــد ال تمثــل أيًضــا خبــرة المجموعــة 
الســابقة بخســائر االئتمــان وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة مؤشــرًا علــى التعثــر الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل.

ال تحتفــظ المجموعــة بضمــان كتأميــن مقابــل المدينيــن التجارييــن. تعتبــر تأمينــات المســتأجرين المســتردة جــزءًا ال يتجــزأ مــن مدينــي اإليجــارات 
ويتــم مراعاتهــا عنــد احتســاب انخفــاض القيمــة. وفــي 31 ديســمبر 2021، تــم االســتعانة بنســبة 14% )2020: 16%( مــن مدينــي إيجــارات 
ــى انخفــاض خســائر االئتمــان المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر.  المجموعــة. أدت هــذه التحســينات االئتمانيــة التــي حصلــت عليهــا المجموعــة إل

يوضح الجدول التالي التعرض لمخاطر االئتمان على المدينين التجاريين لدى المجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:

المدينون التجاريون

متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

1-30 يومً
دينار كويتي

31-60 يومً
دينار كويتي

61-90 يومً
دينار كويتي

أكثر من 90 يومً
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

   2021
%48%51%12%25%24معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية 

241,330112,72627,3773,884,2024,265,635المقدرة عند التعثر
58,67828,4373,1641,965,1652,055,444خسائر االئتمان المقدرة

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

182,65284,28924,2131,919,0372,210,191صافي المبلغ
════════════════════════════════════════
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البيانات المالية المجمعة

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

20     أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(

20.2    مخاطر االئتمان )تتمة(

تركز الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(

المدينون التجاريون )تتمة(
المدينون التجاريون

متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

1-30 يومً
دينار كويتي

31-60 يومً
دينار كويتي

61-90 يومً
دينار كويتي

أكثر من 90 يومً
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

  2020
%46%47%29%30%28معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية 

171,715124,43930,9925,207,7175,534,863المقدرة عند التعثر
48,19036,9779,0962,465,0222,559,285خسائر االئتمان المقدرة

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

123,52587,46221,8962,742,6952,975,578
════════════════════════════════════════صافي المبلغ

20.3    مخاطر السيولة

ُتعــرف مخاطــر الســيولة بأنهــا مخاطــر مواجهــة المجموعــة لصعوبــة فــي الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بالمطلوبــات الماليــة التــي يتــم تســويتها 
مــن خــال ســداد النقــد أو تقديــم أصــل مالــي آخــر.

تنشأ مخاطر السيولة من إدارة رأس المال العامل لدى المجموعة وكذلك رسوم التمويل ومدفوعات أصل المبلغ ألدوات الدين.

يتمثــل هــدف المجموعــة فــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن اســتمرار التمويــل والمرونــة مــن خــال اســتخدام التســهيات البنكيــة. قامــت المجموعــة 
بتقييــم تركــز المخاطــر فيمــا يتعلــق بإعــادة تمويــل الديــن لديهــا وتوصلــت إلــى أنــه تركــز منخفــض. يمكــن للمجموعــة الحصــول علــى مجموعــة 

متنوعــة وكافيــة مــن مصــادر التمويــل.

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية لدى المجموعة استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:

المجموعأكثر من 12 شهرا3 - 12 شهرًاخالل 3 أشهرعند الطلب2021
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

348,749246,67120,882,5665,507,94026,985,926دائنون ومطلوبات أخرى*
1,480,29235,020,27436,500,566-   -   قروض وسلف

────────────────────────────────────────
348,749246,67122,362,85840,528,21463,486,492

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

المجموعأكثر من 12 شهرا3 - 12 شهرًاخال 3 أشهرعند الطلب2020
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

164,497257,0873,821,5004,988,3449,231,428دائنون ومطلوبات أخرى*
38,113,76638,113,766---قروض وسلف

────────────────────────────────────────
164,497257,0873,821,50043,102,11047,345,194

════════════════════════════════════════
* ال تتضمن الدائنين والمطلوبات األخرى مطلوبات العقود.
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الـتـقــــــــــريــر الســــــنـوي 2021

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

21     إدارة رأس المال
إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأســمال المجموعــة هــو ضمــان المحافظــة علــى معــدالت رأس المــال الجيــدة لدعــم األعمــال التــي تقــوم بهــا وتحقيــق 

أعلــى قيمــة يحصــل عليهــا المســاهمون.  

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وخصائــص المخاطــر للموجــودات 
األساســية. للمحافظــة علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، يجــوز للمجموعــة تعديــل مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين أو التعامــل 
ــن. يتكــون رأس المــال مــن حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة األم،  ــدة أو بيــع الموجــودات لتخفيــض الدي بأســهم الخزينــة أو إصــدار أســهم جدي
باســتثناء االحتياطــي اإلجبــاري ويقــدر ذلــك بمبلــغ 94,882,113 دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 93,651,281 دينــار كويتــي(. 

22     القيمة العادلة لألدوات المالية 
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكــون الموجــودات الماليــة مــن المدينيــن والموجــودات األخــرى والنقــد والنقــد المعــادل والقــرض إلــى شــركة زميلــة. تتكــون المطلوبــات الماليــة 
مــن القــروض والســلف والدائنيــن والمطلوبــات األخــرى باســتثناء اإليجــار المســتلم مقدمــً. تشــير تقييمــات اإلدارة إلــى أن القيمــة الدفتريــة لــأدوات 

الماليــة تعــادل القيمــة العادلــة تقريبــً بصــورة معقولــة باســتثناء القــرض إلــى شــركة زميلــة.

يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 3.

كما في 1 يناير

إجمالي األرباح 
المسجلة ضمن 

األرباح أو الخسائر
صافي )المبيعات( 

في 31 ديسمبروالمشتريات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 ديسمبر 2021
16,243,924152,477,649-136,233,725قرض إلى شركة زميلة

════════════════════════════════

كما في 1 يناير

إجمالي األرباح 
المسجلة ضمن األرباح 

أو الخسائر
صافي )المبيعات( 

في 31 ديسمبروالمشتريات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 ديسمبر 2020
37,501,580136,233,725-98,732,145قرض إلى شركة زميلة

════════════════════════════════

تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم:
تــم تقييــم أداة الديــن اســتنادًا إلــى قيمــة األرض التخريديــة مــن األصــل األساســي للشــركة المســتثمر فيهــا )»المشــروع«( باســتخدام طريقــة 

التدفقــات النقديــة المخصومــة.

ــة المصنفــة ضمــن المســتوى 3 مــن الجــدول الهرمــي  ــة غيــر الملحوظــة المســتخدمة فــي قياســات القيمــة العادل فيمــا يلــي المدخــات الجوهري
ــة إلــى جانــب تحليــل الحساســية الكمــي كمــا فــي 31 ديســمبر: للقيمــة العادل

حساسية المدخالت التغيرالمدخالتمدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة
للقيمة العادلة

2021202020212020
دينار كويتيدينار كويتي

%7%7.5عائد التخارج
+ 0.5%)13,351,454()12,915,908(
- 0.5%15,258,80414,902,971

معدل الخصم

9%-9%-+ 0.5%)13,319,576()11,533,184(
10%9.5%- 0.5%13,918,18412,060,332

ســتؤدي معــدالت الزيــادة )النقــص( الجوهريــة فــي عائــد التخــارج المقــدر ومعــدل الخصــم علــى حــدة إلــى ارتفــاع )انخفــاض( جوهــري فــي القيمــة 
ــة للمشــروع.  العادل

يســتند تحليــل الحساســية المذكــور أعــاه إلــى التغيــر فــي افتــراض مــا مــع االحتفــاظ بكافــة االفتراضــات األخــرى ثابتــة.  ليــس مــن المرجــح أن يحــدث 
ذلــك بصــورة عمليــة وقــد يكــون هنــاك ارتبــاط بيــن التغيــرات فــي بعــض االفتراضــات. 
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البيانات المالية المجمعة

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

23     تأثير فيروس كوفيد-19 

تفاقــم تفشــي فيــروس كوفيــد19- وانتشــر عبــر عــدة مناطــق جغرافيــة بســرعة فــي ســنة 2020 وتــم إعانــه جائحــة عالميــة، ممــا تســبب فــي 
ــد مــن الحكومــات عــدة تدابيــر الحتــواء انتشــار  ــة. اتخــذت العدي ــادة عوامــل عــدم التيقــن فــي األنشــطة االقتصادي تعطيــل أعمــال الشــركات وزي
الفيــروس وفرضــت قيــوًدا علــى الســفر وقامــت بتنفيــذ إجــراءات الحجــر الصحــي. وبنــاًء عليــه وفــي 22 ينايــر 2021، أعلنــت اإلدارة العامــة للطيــران 
المدنــي إصــدار تعليمــات جديــدة للخطــوط الجويــة العاملــة بمطــار الكويــت الدولــي لمــد فتــرة قــرار تعديــل ســعة التشــغيل الــذي بموجبــه 
ينبغــي أال يتجــاوز عــدد الــركاب القادميــن 1,000 راكًبــا يومًيــا. وفــي 5 فبرايــر 2021، أعلنــت اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي منــع المســافرين غيــر 
الكويتييــن مــن دخــول دولــة الكويــت. وقــد كان لهــذا تأثيــر مباشــر علــى عمليــات المجموعــة. تــم تخفيــف قيــود كوفيــد19- تدريجيــً مــن قبــل 

حكومــة الكويــت منــذ الربــع الثالــث مــن ســنة 2021 ممــا أدى إلــى تأثيــر إيجابــي علــى عمليــات المجموعــة مقارنــة بالســنة الســابقة.

مبدأ االستمرارية 
ــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021،  ــغ 17,595,465 دين ــة بمبل ــة تتجــاوز الموجــودات المتداول ــات المتداول بالرغــم مــن حقيقــة أن المطلوب
ــار  ــغ قــدره 2,889,666 دين ــى الســيولة حيــث يمثــل مبل ــة األجــل عل ــرات ســلبية وضغــوط طويل ــك تأثي ــج عــن ذل ــم ينت ــه ل تعتقــد المجموعــة أن
كويتــي مــن المطلوبــات المتداولــة إيجــار مســتلم مقدمــا وســيتم تســجيله كإيــرادات تأجيــر علــى مــدار الســنة ويمثــل مبلــغ قــدره 16,386,093 
دينــار كويتــي مــن المطلوبــات المتداولــة مبلــغ مســتحق إلــى طــرف ذي عاقــة مقابــل إنشــاء وتطويــر مركــز تجــاري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والــذي ســيتم تســويته خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022 مــن خــال متحصــات زيــادة رأســمال المجموعــة المخطــط لهــا خــال الســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022، حيــث وافــق مجلــس إدارة الشــركة األم علــى زيــادة رأســمال الشــركة األم المصــرح بــه مــن أجــل البــدء فــي 
زيــادة رأس المــال المخطــط لهــا )إيضــاح 12(. وفــي إطــار مواجهــة هــذه األزمــة، تســتمر المجموعــة فــي مراقبــة كافــة متطلبــات الســيولة والتمويــل 
والتعامــل معهــا مــن خــال خطتهــا التــي تعكــس الســيناريوهات االقتصاديــة الحاليــة. اتخــذت المجموعــة تدابيــر للحــد مــن مخاطــر الســيولة 
وتأجيــل التكاليــف غيــر األساســية. تعتقــد المجموعــة أن مركــز الســيولة لــدى المجموعــة مســتقر كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، وأن األرصــدة القائمــة 

مــن النقــد والنقــد المعــادل ســوف تكفــي للوفــاء بمتطلبــات الســيولة. 

مخاطر االئتمان 
انتهــت المجموعــة إلــى أنهــا ال تتعــرض لمخاطــر االئتمــان بشــكل جوهــري علــى المدينيــن لديهــا نتيجــة تفشــي الفيــروس. يتأثــر تعــرض المجموعــة 
ــة لــكل مســتأجر. يتــم إدارة مخاطــر ائتمــان المســتأجرين مــن خــال مطالبــة  لمخاطــر ائتمــان المســتأجرين بشــكل ر ئيســي بالخصائــص الفردي
المســتأجرين بســداد دفعــات اإليجــار مقدًمــا، وبالتالــي الحــد بشــكل كبيــر مــن مخاطــر االئتمــان ذات الصلــة لــدى المجموعــة. ستســتمر المجموعــة 
فــي تقييــم حــاالت التعــرض للمخاطــر بشــكل فــردي حيــث تتوفــر بيانــات أكثــر تأكيــًدا وبالتالــي ســتحدد مــدى الحاجــة إلــى إجــراء أي تعديــل علــى 

خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الاحقــة. 

قرض إلى شركة زميلة واالستثمار في شركات زميلة
ــغ  ــة الحاليــة عنــد تحديــد المبال ــات الماليــة المجمعــة، أخــذت المجموعــة فــي اعتبارهــا التأثيــر المحتمــل للتقلبــات االقتصادي كمــا فــي تاريــخ البيان
المســجلة للقــرض إلــى شــركة زميلــة والتــي تعتبــر أفضــل تقييــم أجرتــه اإلدارة اســتناًدا إلــى المعلومــات الملحوظــة. ومــع ذلــك، ال تــزال األســواق 

ــغ المســجلة تتســم بالحساســية للتقلبــات فــي الســوق.  ــزال المبال ــة متقلبــة وال ت والقطاعــات االقتصادي

تقــر المجموعــة بــأن بعــض المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات التــي توجــد فيهــا هــذه الموجــودات قــد تأثــرت ســلًبا، ومــع اســتيضاح الوضــع، ســوف 
تســتمر المجموعــة فــي مراقبتهــا لتوقعــات الســوق واســتخدام االفتراضــات ذات الصلــة فــي عكــس قيــم هــذه الموجــودات فــور وعنــد حدوثهــا.

انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة  
نظــرا النخفــاض اإليــرادات نتيجــة جائحــة كوفيــد - 19 وإيقــاف العمليــات، قامــت المجموعــة بتقييــم انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2021. وتــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده المقــاس لوحــدات إنتــاج النقــد اســتناًدا إلــى القيمــة أثنــاء االســتخدام المحتســبة 
باســتخدام توقعــات التدفقــات النقديــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة لفتــرة إبــرام اتفاقيــات بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل. اســتناًدا إلــى تقييــم 

انخفــاض القيمــة، انتهــت المجموعــة إلــى أن القيمــة الممكــن اســتردادها للموجــودات غيــر الملموســة تتجــاوز القيمــة الدفتريــة. 

ــر علــى األعمــال فــي المســتقبل،  ــة المحتملــة التــي قــد تؤث نظــًرا لعوامــل عــدم التيقــن المســتمرة حــول الوضــع االقتصــادي والمخاطــر الجوهري
فقــد ال تنعكــس تأثيــرات فيــروس كوفيــد- 19 بالكامــل علــى النتائــج الماليــة للمجموعــة حتــى الفتــرات المســتقبلية. تتخــذ المجموعــة تدابيــر 

اســتباقية لمراقبــة وإدارة الوضــع بأفضــل مــا لديهــا مــن قــدرات لدعــم اســتمرارية أعمالهــا علــى المــدى الطويــل.
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