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أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
�أحمد يو�سف الكندري
رئي�س جمل�س الإدارة

طارق عنبو�سي
ع�ضو جمل�س الإدارة

فوزي خليفة امل�سلم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

�أحمد �سعود ال�سميط
ع�ضو جمل�س الإدارة

ابراهيم �أحمد املناعي
ع�ضو جمل�س الإدارة

(� )1سعر ال�صرف امل�ستخدم هو  0.30175دينار كويتي لكل دوالر �أمريكي واحد.
( )2املج ّم عة.
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جدول أعمال الجمعية العامة العادية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 .1مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2020وامل�صادقة عليه.
 .2مناق�شة تقرير مراقب ح�سابات ال�شركة عن البيانات املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2020وامل�صادقة عليه.
 .3تالوة كل من تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
 .4مناق�شة البيانات املالية اخلتامية املجمعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2020واعتمادها.
 .5ا�ستعرا�ض تقرير اجلزاءات واملخالفات التي مت توقيعها على ال�شركة من قبل اجلهات الرقابية عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب ) 2020ان وجدتّ (
 .6ا�ستعرا�ض تقرير التعامالت التي متت او �ستتم مع اطراف ذات �صلة .
 .7مناق�شة عدم توزيع ارباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
 .8مناق�شة عدم توزيع مك�أف�أه للأع�ضاء جمل�س االدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
 .9تفوي�ض جمل�س الإدارة ب�شراء �أو بيع �أ�سهم ال�شركة مبا ال يتجاوز %10من عدد �أ�سهمها وذلك وفقا ملواد
القانون رقم ) (7ل�سنة  2010والئحتة التنفيذية وتعديالتهما.
 .10مناق�شة �إخالء طرف ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إبراء ذمتهم فيما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية
واملالية واالدارية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2020
 .11تعيني�/إعادة تعيني مراقب احل�سابات من �ضمن القائمة املعتمدة ب�أ�سماء مراقبي احل�سابات لدى هيئة
ا�سواق املال مع مراعاة مدة التغيري االلزامي لل�سنة املالية التي تنتهي يف  31دي�سمرب  2021وتفوي�ض
جمل�س االدارة بتحديد االتعاب.
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رسالة من
مجلس اإلدارة
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رسالة من مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسرنى وباإلصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم
فى اإلجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للشركة.
ال شك إن ما سببته جائحة كورونا فى عام  2020على مستوى العالم هو أثر
غير مسبوق  ،كما أن أثره على شركة الفنادق الكويتية لم يكن إستثناءً بل
هو شأن جميع الشركات محليًا وأقليميًا وعالميًا خصوصًا أذا أخذنا بعين
اإلعتبار القطاعات الرئيسية التى تمارس فيها الشركة أنشطتها سواء إدارة
الفنادق أو األعذية والمشروبات  ،وهى قطاعات كانت األكثر تأثرًا على مستوى
العالم  ،فعلى سبيل المثال كان هناك إنخفاض بنسبة  % 98في عدد السياح
الدوليين على مستوى العالم في مايو  2020مقارنة بعام  ،2019وبلغت نسبة
الفنادق المغلقة  %60بالكويت وبلغ معظم اشغاالت الفنادق .%5
ونظرًا لكون ما حدث فى عام  2020وما زال أثره مستمرًا أمرًا غير مسبوق فقد
قامت الشركة وبدعم من مجلس اإلدارة بأخذ إجراءات استباقية وإحترازية
وذلك من قناعتها وفى وقت مبكر بإن هذه الجائحة وأثارها ستطول بما
يتطلب إتخاذ قرارات كما سيأتى التقرير اإلدارى بتفصيلها.
وقد تبين نجاح هذه القرارات منذ الربع األول من عام  2020حيث أن محصلتها
المالية قد ترتب عليها
تحقيق الشركة توازنًا فى نتائجها المالية حيث:

13

حققت �شركة الفنادق الكويتية �صايف خ�سارة جممعة
وقدرها )� (77ألف دينار كويتي للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2020مقابل �صايف خ�سارة جممعة وقدرها
) (984دينار كويتي للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب .٢٠٢٠

�شركة رامو التجارية (احلاملة للعالمة التجارية كيك
ان بيك):
حققت ال�شركة �صايف خ�سارة عن الفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2020بلغت )� (429ألف دينار مقارنة مع �صايف
خ�سارة قدرها )� (1,259ألف دينار كويتي لنف�س الفرتة
من العام املا�ضي وبلغت ن�سبة �إنخفا�ض اخل�سائر .%66

�شركة �صفاة للتجهيزات الغذائية:
حققت ال�شركة �صايف ربح ت�شغيلي وقدره  1.009مليون
دينار كويتي عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2020مقارنة مع �صايف ربح ت�شغيلي وقدره � 722ألف دينار
كويتي لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبتة .%40

ويتناول التقرير االداري تف�صيال �أكرث عن هذا االداء ن�ضعه
بني �أيدي ال�سادة امل�ساهمني الكرام .ويف اخلتام ال ي�سعني
�إال �أن �أتقدم للإدارة التنفيذية بال�شكر اجلزيل جلهودهم
القيمة ولأع�ضاء جمل�س االدارة جلهودهم املبذولة يف
جلان املجل�س ،كما �أ�شكر كافة م�ساهمي ال�شركة على
ثقتهم الغالية التي نعتز بها.

بلغت خ�سارة ال�سهم ) (1.36فل�س لل�سهم الواحد لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2020مقابل ) (17.44فل�س
خ�سارة لل�سهم الواحد لنف�س الفرتة من العام املا�ضي .قطاع �إدارة الفنادق:
يتمثل قطاع الفنادق يف �شركتي �سفري الدولية لإدارة
الفنادق و�شركة �سفري الدولية لإدارة الفنادق واملنتجعات
قطاع اخلدمات والأغذية وامل�شروبات:
حقق قطاع اخلدمات واالغذية وامل�شروبات �صايف ربح )�شركات تابعة( ،حققت ال�شركتني �صايف خ�سارة بلغت
وقدره � 34ألف دينار عن الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب )� (404ألف دينار كويتي عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31
 2020مقارنة مع �صايف خ�سارة وقدرها )� (961ألف دينار دي�سمرب  2020مقابل �صايف خ�سارة قدرها )� (50ألف
دينار كويتي لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
كويتي لنف�س الفرتة من العام املا�ضي بن�سبة .%104

ال�شركة الكويتية للتجهيزات الغذائية:
حققت ال�شركة خ�سارة وقدرها )� (411ألف دينار عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2020مقابل خ�سارة
وقدرها )� (226ألف دينار كويتي لنف�س الفرتة من العام
املا�ضي بارتفاع بن�سبتة .%85

مع خال�ص �شكري وتقديري،،،

�أحمد يو�سف الكندري
رئي�س جمل�س الإدارة
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التقرير االداري

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مجلس االدارة ان يقدم لكم تقرير اإلدارة السنوي عن أبرز أعمال وأنشطة
الشركة للعام المالي المنتهي في  31ديسمبر . 2020
النتائج املالية يف عام 2020
كان العام  2020عاماً ا�ستثنائياً ب�سبب جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،والتى كان لها ابلغ الأثر
على الإقت�صاد العاملى ككل وعلى دول جمل�س التعاون اخلليجى حتديداً نتيجه التدهور الكبري
ب�أ�سعار النفط وال يخفى على �أحد م�ضاعفات الأثار الإقت�صادية الناجتة عن الإجراءات املتخذة
من قبل الدوله للحد من �أثار �إنت�شار هذه اجلائحة.
ونظراً لكون ما حدث فى عام  ،2020وما زال �أثره م�ستمراً �أمراً غري م�سبوق فقد قامت ال�شركة
وبتوجيهات من جمل�س الإدارة ب�أخذ �إجراءات ا�ستباقية و�إحرتازية وذلك من قناعتها وفى وقت
مبكر ب�إن هذه اجلائحة و�أثارها �ستطول مبا يتطلب �إتخاذ قرارات فورية مثل:
 التحول ب�سرعة �إىل بيئة العمل عن بعد عندما تطلب الأمر لذلك. تطبيق �أعلى معايري متطلبات الأمن وال�سالمة للحفاظ على بيئة عمل �صحية لعمالئها وملوظفيها. تر�شيد التكاليف على م�ستوى ال�شركة و�شركاتها التابعة. الرتكيز على �إدارة ال�سيوله. تقلي�ص تقدمي خدمات التجهيزات الغذائية.وعلى الرغم من الظروف االقت�صادية ال�صعبة على خلفية هذه الأزمة ال�صحية العاملية ،فقد
جنحت ال�شركة فى تخفي�ض خ�سائرها مبقدار � 907ألف دينار بن�سبة  ، %92وذلك على الرغم
من �إنخفا�ض الإيرادات املجمعة ل�شركة الفنادق الكويتية مبقدار  %28حيث بلغت:
 �صافى اخل�سارة املجمعة قيمة )� (77ألف دينار كويتي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2020مقارنة بخ�سارة جممعة بقيمة )� (984ألف دينار كويتي لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
 خ�سارة ال�سهم ) (361فل�س لل�سهم الواحد لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2020مقارنةمع خ�سارة ) (17.44فل�س لل�سهم الواحد لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
قطاع �إدارة الفنادق
�أثرت الإجراءات االحرتازية من حظر التجول �سواء الكلى �أو اجلزئى و�إغالق املطاعم وفر�ض
قيود على ال�سفر وتوقف ال�سياحة على:
 �إنخفا�ض �إيرادات القطاع بن�سبة  %63والتى بلغت � 281ألف دينار كويتى مقارنة مع � 767ألفدينار كويتي لنف�س الفرتة من عام . 2019
 بلغت خ�سارة القطاع مبلغ وقدره )� (404ألف دينار كويتي لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2020مقارنة بخ�سارة قدرها )� (50ألف دينار كويتى للعام  2019وذلك نتيجة �إنخفا�ض الإيرادات.
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قطاع اخلدمات و الأغذية وامل�شروبات.
حقق قطاع اخلدمات واالغذية وامل�شروبات �صايف ربح
وقدره � 34ألف دينار كويتي عن الفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2020مقارنة مع �صايف خ�سارة وقدرها )(961
�ألف دينار كويتي لنف�س الفرتة من العام املا�ضي وتتلخ�ص
نتائج �شركات القطاع بالأتى:
�شركة �صفاة للتجهيزات الغذائية:
منت �إيرادات ال�شركة مبقدار  %4و حققت ال�شركة:
 منو قدره  %40للربح الت�شغيلي والذى بلغ  1.009مليوندينار كويتى مقابل  722الف دينار عن العام .2019
 بلغ �صايف ربح للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020بلغقيمته  874الف دينار كويتي مقابل  524الف دينار كويتي
عن نف�س الفرتة العام املا�ضي وبارتفاع ن�سبتة .%40
ال�شركة الكويتية للتجهيزات الغذائية:
تراجع اداء ال�شركة خالل العام ب�سبب اغالق املدار�س
وتوقف خدمات التجهيزات الغذائية مما نتج عنه تراجع
�إيرادات ال�شركة بن�سبة  ، %50حيث بلغت:
 اخل�سارة الت�شغيلية )� (177ألف دينار كويتي مقابلربح ت�شغيلي � 90ألف دينار كويتي عن نف�س الفرتة
للعام املا�ضي.
 بلغت خ�سائر ال�شركة )� (402ألف دينار كويتي للفرتةاملنتهية يف  31دي�سمرب  2020مقابل خ�سارة قدرها
)� (226ألف دينار كويتي عن نف�س الفرتة العام املا�ضي.
�شركة رام��و التجارية (�صاحبة العالمة التجارية كيك
ن بيك):
�أدت الظروف الإقت�صادية اىل تراجع ايرادات ال�شركة
مبقدار  %80مما ادى �إىل الدفع باغالق منافذ البيع
املتبقية للعالمة التجارية كيك �أند بيك  ،وبلغت خ�سائر
ال�شركة )� (429ألف دينار للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2020مقارنة بخ�سائر قدرها )� (1,259ألف دينار كويتى
عن نف�س الفرتة من العام املا�ضى.

التطلعات لعام :2021
ن�أمل ومع اطالق حمله التطعيمات وتوافر اللقـــاح خـــالل
عـــام � 2021أن يعود �أ�ســـلوب احليـــاة الطبيعـــية ب�شـــكل
�أكبـــر مما �سوف ي�ؤثر على انتعـــا�ش الأن�شـــطة التجاريـــة،
ومما يعزز من التفا�ؤل بالعام املاىل :2021
 جناح �شركة �سفري االدولية لإدارة الفنادق واملنتجعاتبتوقيع عقد �إدارة لإ ح���دى الفنادق ب�شرم ال�شيخ
بجمهورية م�صر العربية ملدة ع�شر �سنوات ومن املتوقع
�أن تبلغ �إجماىل الإيردات عن مده التعاقد مبلغ وقدره
مليونان ون�صف دينار كويتي.
 جناح ال�شركة فى تر�سيه عقد خدمات نظافة وفندقةملقر الأمانة العامة ملجل�س الوزراء واجلهات التابعة لها
بق�صر ال�سيف وديوان رئي�س جمل�س الوزراء وذلك مببلغ
�إجماىل وقدره  5,802,000دينار كويتي ملده خم�س
�سنوات بد أً� من � 1إبريل .2021
و�سوف ت�ســـتمر ال�شركة فـــي اتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة
ملواجهـــة العوامـــل طويلـــة الأجـــل التـــي قـــد ترتتـــب
علـــى هـــذا الوبـــاء .فـــي الوقـــت نف�ســـه ن�ســـتمر بالبحـــث
عـــن فـــر�ص جديـــدة.

فوزي خليفة امل�سلم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي
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شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة

البيانات المالية
المجمعة
 31ديسمبر ٢٠٢٠
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البيانات المالية

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا ً
بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2020وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية
المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا
في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة .ونحن مستقلون عن المجموعة وف ًقا لميثاق

األخالقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين
(بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) ("الميثاق") .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء الرأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة
للفترة الحالية  .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي
منفصل حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا
له.
لقد قمنا بمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" ،والتي
تتعلق بهذه األمور .وعليه ،اشتمل تدقيقنا على تنفيذ اإلجراءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخطاء
المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة
األمور الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت األرصدة التجارية المدينة  873,823دينار كويتي وتمثل  %14من إجمالي موجودات
المجموعة.
تحدد المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى خبرتها السابقة فيما
يتعلق بالخسائر االئتمانية ،ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية .تم توزيع المدينين
التجاريين إلى مجموعات بناءا على خصائص المخاطر االئتمانية التي تتشارك فيها وعدد أيام التأخير.
ونظرا ً ألهمية المدينين التجاريين وتعقد عملية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ،فإن هذا االمر يعتبر من أمور التدقيق
الرئيسية.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها:





قمنا بتقييم معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مقارنتها بالبيانات التاريخية
التي تم تعديلها مقابل ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية ،في ضوء استمرار جائحة كوفيد.19-
قمنا باتخاذ إجراءات عملية – على أساس العينة -الختبار استيفاء ودقة المعلومات المدرجة في تقرير تقادم المدينين،
إضافة إلى ذلك ،ولغرض تقييم مالئمة األحكام التي اتخذتها اإلدارة ،قمنا بمراجعة أنماط المدفوعات التاريخية للعمالء -
على أساس العينة -وما اذا تم استالم أي مدفوعات الحقا لنهاية السنة وحتى تاريخ إتمام إجراءات التدقيق الخاصة بنا ،و
كما قمنا بالتحقق من كفاية اإلفصاحات التي عرضتها المجموعة فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة ،وتقييم االدارة
لمخاطر االئتمان وتعاملها مع هذه المخاطر في اإليضاح رقم  24حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير
السنوي للمجموعة لسنة  ،2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير
مجلس إدارة الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ
تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا
كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء
مادية بشأنها .وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على
المعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا.
ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت
ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية
المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا
اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من
التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء المادية في حال
وجو دها .وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو
مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما
قمنا بما يلي:






تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء
رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن
الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
فهم أدوات الرقابة ال داخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من
قبل اإلدارة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)






التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً
حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي،
يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو
تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير
مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا
كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء
رأي حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها
للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق
الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نقدم أيضًا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة
الستبعاد مصادر التهديدات والتدابير المطبقة ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق
البيانات المالية المجمعة للسنة الح الية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب
الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل
إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا
اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً
حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي،
يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو
تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير
مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة
أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا
كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء
رأي حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها
للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق
الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نقدم أيضًا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة
الستبعاد مصادر التهديدات والتدابير المطبقة ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق
البيانات المالية المجمعة للسنة الح الية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب
الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل
إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا
اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر ،وأننا قد حصلنا على كافة
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية أل غراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات
التي يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد
التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع
مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس
وللنظام األساسي للشركة األم ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا ً على نشاط
الشركة األم أو مركزها المالي.
نبين أيضا ً أنه خالل تدقيقنا ،وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا ،لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم 7
لسنة  2010بشأن هيئة أسواق المال واللوائح المتعلقة به ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020والتي قد يكون لها تأثير
مادي على أعمال الشركة األم أو على مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 29مارس 2021
الكويت
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات

إيرادات من عقود مع عمالء
أتعاب إدارة
صافي إيرادات التأجير

4
6

اإليرادات
تكلفة المبيعات

5

مجمل الربح
مصروفات إدارية
مصروفات بيع وتوزيع

7

3,990,340
281,155
498,787

5,534,906
767,128
461,883

──────────

──────────

4,770,282

6,763,917

)(3,703,210

8

──────────

1,067,072

1,466,027

)(976,518
)(164,392

)(1,355,044
)(650,444

)(73,838
)(44,695
39,850

)(435,283
)(1,390

)(78,683

ضريبة الدخل على العمليات األجنبية

-

──────────

خسارة السنة

)(78,683

الخاصة بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

)(76,990
)(1,693

══════════

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

──────────

)(976,134
)(8,902

──────────

)(985,036

══════════

)(984,132
)(904

──────────

──────────

══════════

══════════

)(78,683

9

──────────

)(539,461

──────────

الخسارة قبل الضرائب

)(5,297,890

──────────

──────────

خسارة تشغيل
مصروفات أخري
حصة في نتائج شركات زميلة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

( )1.36فلس

══════════

)(985,036

( )17.44فلس

══════════
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
دينار كويتي

خسارة السنة
إيرادات شاملة أخرى

)(78,683

─────────

2019
دينار كويتي
)(985,036

─────────

إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:
فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في
فترات الحقة

851

9,631

─────────

─────────

851

9,631

─────────

─────────

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

صافي الخسائر من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى

)(28,870
─────────

صافي الخسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في
فترات الحقة

)(28,870

خسائر شاملة أخرى للسنة

)(28,019

إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

)(106,702

الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

─────────

─────────

═════════

)(105,009

)(1,693

)(13,290
─────────

)(13,290

─────────

)(3,659
─────────

)(988,695
═════════

)(987,791

)(904

─────────

─────────

═════════

═════════

)(106,702

)(988,695

26

البيانات المالية
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
استثمار في شركات زميلة
استثمارات في أوراق مالية

13

موجودات متداولة
مخزون
مدينون ومدفوعات مقدما ً
استثمارات في أوراق مالية
النقد والنقد المعادل

14
13
15

10
11
12

2020
دينار كويتي

2,585,969
168,988
8,075

──────────
──────────

──────────

11,053
1,335,782
56,171
2,249,815

108,139
2,089,295
38,900
1,463,565

──────────
──────────

──────────

══════════

══════════

6,415,853

16
17
17
18
17
17
17

5,775,000
716,137
313,431
)(223,952
)(125,982
)(372,975
)(513,600
)(1,663,565

──────────

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

3,904,494
)(22

إجمالي حقوق الملكية

3,904,472

مطلوبات غير متداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات عقود تأجير

19
11

مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبات عقود تأجير

20
11

7,419,509

5,775,000
716,137
313,431
)(223,952
)(97,112
)(373,826
)(513,600
)(1,586,575

──────────

4,009,503
1,671

──────────
──────────

──────────

779,971
-

908,769
397,351

4,011,174

──────────

──────────

──────────

──────────

1,731,410
-

1,987,882
114,333

1,306,120

──────────

──────────

──────────

──────────

1,731,410

إجمالي المطلوبات

2,511,381

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

6,415,853

8

3,699,899

──────────

779,971

أحمد يوسف الكندري
رئيس مجلس اإلدارة
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

3,719,610

──────────

3,652,821

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
أسهم خزينة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
احتياطي آخر
خسائر متراكمة

3,040,205
500,693
13,711
128,056
36,945

──────────

2,763,032

مجموع الموجودات

2019
دينار كويتي

2,102,215
3,408,335

──────────

──────────

══════════

══════════

7,419,509

البيانات المالية
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5,775,000

═════════

─────────

-

─────────

5,775,000
-

5,775,000

═════════

─────────

-

─────────

5,775,000
-

رأس
المال
دينار كويتي

═════════

716,137

─────────

-

─────────

716,137
-

═════════

716,137

─────────

-

─────────

716,137
-

احتياطي
اجباري
دينار كويتي

═════════

313,431

─────────

-

─────────

313,431
-

═════════

313,431

─────────

-

─────────

313,431
-

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

في  31ديسمبر 2019

إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة
للسنة

كما في  1يناير 2019
خسارة السنة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى

في  31ديسمبر 2020

إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة
للسنة

كما في  1يناير 2020
خسارة السنة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

═════════

)(223,952

─────────

-

─────────

)(223,952
-

═════════

)(223,952

─────────

-

─────────

)(223,952
-

9

═════════

)(97,112

─────────

)(13,290

─────────

)(83,822
)(13,290

═════════

)(125,982

─────────

)(28,870

─────────

)(97,112
)(28,870

═════════

)(373,826

─────────

9,631

─────────

)(383,457
9,631

═════════

)(372,975

─────────

851

─────────

)(373,826
851

الخاصة بمساهمي الشركة األم
احتياطي
تحويل عمالت
احتياطي
أسهم
أجنبية
القيمة العادلة
خزينة
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

═════════

)(513,600

─────────

-

─────────

)(513,600
-

═════════

)(513,600

─────────

-

─────────

)(513,600
-

احتياطي
آخر
دينار كويتي

═════════

)(1,586,575

─────────

)(984,132

─────────

)(602,443
)(984,132
-

═════════

)(1,663,565

─────────

)(76,990

─────────

═════════

4,009,503

─────────

)(987,791

─────────

4,997,294
)(984,132
)(3,659

═════════

3,904,494

─────────

)(105,009

─────────

)4,009,503 (1,586,575
)(76,990
)(76,990
)(28,019
-

خسائر
متراكمة
دينار كويتي

اإلجمالي
الفرعي
دينار كويتي

═════════

4,011,174

─────────

)(988,695

─────────

4,999,869
)(985,036
)(3,659

═════════

1,671

─────────

)(904

─────────

2,575
)(904
-

═════════

3,904,472

─────────

)(106,702

─────────

4,011,174
)(78,683
)(28,019

═════════

)(22

─────────

)(1,693

─────────

1,671
)(1,693
-

الحصص
غير المسيطرة
دينار كويتي

إجمالي
حقوق الملكية
دينار كويتي
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات

أنشطة التشغيل
الخسارة قبل الضرائب

تعديالت لمطابقة خسارة السنة بصافي التدفقات النقدية:

استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك أصل حق االستخدام
إطفاء موجودات غير ملموسة
خسارة ( /ربح) من بيع بنود ممتلكات ومعدات
ربح من إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التاجير
شطب موجودات غير ملموسة
خسارة إلغاء االعتراف بقفليات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
انخفاض قيمة قفليات
إيرادات فوائد
(الربح) /الخسارة غير المحققة من أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
فوائد لمطلوبات تأجير
فوائد للديون والقروض
حصة في نتائج شركات زميلة
منحة حكومية

10
11
12
11
12
12
19
14
12
8

11

8

2020
دينار كويتي
)(78,683

)(976,134

405,308
19,088
2,057
45,675
)(11,448
11,654
137,148
151,586
40,238
)(19,949

449,460
264,725
1,523
)(186,752
310,300
195,797
37,588
89,826
242,499
)(15,677

)(17,271
3,923
2,918
)(39,850
)(63,469

32,500
49,698
7,058
1,390
-

─────────

588,925

تعديالت على رأس المال العامل:

مخزون
مدينون ومدفوعات مقدما
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

56,848
601,927
)(256,262
─────────

التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
استالم منح حكومية

19
8

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

991,438
)(265,946
63,469

أنشطة االستثمار
شراء بنود ممتلكات ومعدات
شراء أصل غير ملموس
المتحصالت من بيع بنود ممتلكات ومعدات
المتحصالت من بيع حقوق تأجير
المتحصالت من بيع قفليات
مدفوعات لشراء استثمارات في شركة زميلة
إيرادات فوائد مستلمة
صافي الحركة في ودائع قصيرة االجل

)(22,147
25,400
19,949
)(1,756

194,912
)(77,766
117,146

)(210,199
)(15,234
475,606
314,000
194,078
)(105,000
15,677
)(33,822

─────────

─────────

─────────

─────────

أنشطة التمويل
تكاليف تمويل مدفوعة
سداد جزء من أصل مبلغ مطلوبات التأجير
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)(25,472

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
صافي فروق تحويل عمالت اجنبية
النقد والنقد المعادل في  1يناير

784,935
)(441
1,429,743

10

─────────

─────────

)(2,918
)(22,554

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

56,989
)(248,006
)(117,872

─────────

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر

503,801

─────────

21,446

15

─────────

─────────

788,961

10
12

2019
دينار كويتي

635,106

)(7,058
)(303,432

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

2,214,237

)(310,490
441,762
11,339
976,642

1,429,743
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
1

معلومات حول الشركة والمجموعة
 1.1معلومات حول الشركة
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار
إليها معا ً بـ"المجموعة") للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقا ً لقرار مجلس إدارة الشركة األم في
 29مارس  .2021ويحق للمساهمين تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
اعتمد مساهمو الشركة األم في الجمعية العمومية السنوية للشركة األم خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  31مايو 2020
البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2019ولم يتم اإلعالن عن توزيع أي أرباح من قبل الشركة األم
للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تأسيسها ويقع مقرها في دولة الكويت ويتم تداول أسهمها علنا في
بورصة الكويت .يقع المكتب المسجل في ص.ب 833 .الصفاة -13009 ،دولة الكويت.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في تملك وتشغيل وإدارة الفنادق والعقارات التجارية والسكنية وتقديم خدمات
التجهيزات الغذائية واستيراد السلع االستهالكية المعمرة والمكائن والمعدات واالستثمار في األعمال المماثلة داخل وخارج
الكويت.
تم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة أدناه .كما تم عرض معلومات حول العالقات مع األطراف األخرى ذات
عالقة للمجموعة في االيضاح .23

1.2

معلومات حول المجموعة
أ)

الشركات التابعة

تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي:
بلد
التأسيس

االسم
مملوكة مباشرة من قبل:

الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ش.م.ك( .مقفلة)
شركة الصفاة لخدمات التجهيزات الغذائية ش.م.ك.
(مقفلة)
شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق – شركة معفاة
شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق والمنتجعات
ذ.م.م"( .دبي")

حصة الملكية %
األنشطة الرئيسية

2020

2019

الكويت

99.54%

99.54%

خدمات التجهيزات الغذائية

الكويت
مملكة البحرين

99%
99.9%

99%
99.9%

خدمات التجهيزات الغذائية
وتوريد العمالة
إدارة فنادق

اإلمارات
العربية المتحدة

100%

100%

إدارة عقود فنادق

مملوكة بصورة غير مباشرة

شركة سفير للخدمات المساندة ش.م.ك( .مقفلة)
(مملوكة بصورة غير مباشرة من خالل الشركة
الكويتية للتجهيزات الغذائية)
الكويت
شركة رامو التجارية ذ.م.م( .مملوكة بصورة غير
مباشرة من خالل شركة الصفاة لخدمات التجهيزات
الغذائية ش.م.ك( .مقفلة))
الكويت

99.7%

99.7%

توريد عمالة

99.9%

99.9%

تصنيع وتجارة المعجنات
والمخبوزات

الشركات الزميلة
ب)
يوضح الجدول التالي الشركات الزميلة للمجموعة كما في  31ديسمبر:
االسم

بلد التأسيس

شركة أبو نواس للسياحة والخدمات

تونس
الكويت

Caf Café Company W.L.L.

11

حصة الملكية %
2019
2020
50%
50%

50%
50%

األنشطة الرئيسية
خدمات السياحة والسفر
ذات الصلة
خدمات تجهيزات غذائية
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2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2.1

أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء قياس االستثمارات في أوراق مالية وفقا ً للقيمة
العادلة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضا العملة الرئيسية للشركة األم.
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
تقدم البيانات المالية المجمعة معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة .تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة
وإعادة عرضها لتتوافق مع التصنيف في الفترة الحالية .تم إجراء إعادة التصنيف لتحسين جودة المعلومات المقدمة.

2.2

أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة االم وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر  .2020تتحقق السيطرة
عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون
لديها القدرة على التأثير ع لى تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وبصورة محددة ،تسيطر
المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
الخاصة بالشركة المستثمر فيها)
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها

بصورة عامة ،هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ من أغلبية حقوق التصويت .ولدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ
المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة
المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:




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

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على
ا لسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في
البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجمو عة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة
التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير
المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على
البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة
الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة
السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير
المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع .يتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بها وفقًا للقيمة العادلة.
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2.3

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السـ نوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينــاير
 .2020لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر الي معيار أو تفسير أو تعديل صدر ولكن لم يسر بعد.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال

يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية  3أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجــودات
كأعمال ،ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان معا ً لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.
إضافة إلى ذلك ،أوضح التعديل أن األعمال قد تتحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة للوصول
إلى المخرجات .لم يكن لهذه التعــديالت تــأثير علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة ولكنهــا قــد تـ ثر علــى الفتــرات
المستقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لدمج األعمال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف المعلومات الجوهرية

تقدم التعديالت تعريفا ً جديدا ً للمعلومات الجوهرية وفحواه كالتالي" :تعتبر المعلومات جوهرية في حالــة إذا كــان حــذفها أو
عــدم صــحة التعبيــر عنهـ ا أو إخفائهــا مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن يـ ثر علــى القــرارات التــي يتخــذها المســتخدمون
األساسيون للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشــأة المحــددة
التي قامت بإعدادها".
توضح التعديالت أن اتصاف المعلومات بكونها جوهرية يتوقف على طبيعة أو حجــم المعلومــات ســواء أكانــت معروضــة
بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى في سياق البيانات المالية .ويعتبر عدم صحة التعبير عــن المعلومــات أمــراً
جوهريا ً إذا كان من المتوقع أن ي ثر بصورة معقولة على القرارات التــي يتخــذها المســتخدمون الرئيســيون .لــم يكــن لهــذه
التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس 2018
إن اإلطار المفاهيمي ال يمثل معيارا ً أو ال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم أو المتطلبات الواردة فــي أي معيــار.
إن الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعــداد
هذه المعايير على وضــع سياســات محاســبية مماثلــة حينمــا ال يوجــد معيــار مطبــق وكــذلك مســاعدة كافــة األطــراف علــى
استيعاب وتفسير المعايير.
يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديــدة ويقــدم تعريفــات حديثــة وكــذلك معــايير االعتـ راف بــالموجودات
والمطلوبات ويوضح أيضا ً بعض المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :16امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد19-

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  28مايو  2020امتيازات التــأجير المتعلقـ ة بفيــروس كوفيــد - 19-تعـ ديل علــى
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير .تمنح التعديالت إعفا ًء للمستأجرين من تطبيق إرشــادات المعيــار الــدولي
للتقارير المالية  16بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وبــاء
مبررا عمليًا ،قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيــروس كوفيــد19-
نظرا لكونه
كوفيدً .19-
ً
والممنوح من الم جر يمثل تعديال لعقد التــأجير أم ال .يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار باحتســاب أي تغييــر فــي
مدفوعات التأجير الناتجة عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد 19-بنفس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدو أي تغييــر ً
وفقـا
للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،16إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير.
يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1يونيــو  ،2020كمــا يمســمح بــالتطبيق
المبكر .لم ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  9ومعيار المحاسبة الدولي :39

أصالح المعايير الخاصة بمعدل الفائدة
تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي  39األدوات المالية:
االعتراف والقياس عددا ً من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة ً بأعمال أصالح المعايير
المتعلقة بمعدل الفائدة .وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى األصالح إلى حاالت عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية
المستندة إلى المعايير للبند المتحوط له أو أداة التحوط .لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية للجامعة حيث
أنه ليس لديها أية عالقات تحوط لمعدل الفائدة.
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2.4

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير التي صدرت ولكن لم تس ر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .تنوي المجموعة
تطبيق تلك المعايير عندما تصبح سارية المفعول .ومع ذلك ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق التعديالت تأثير جوهري
على مركزها أو أدائها المالي.
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2020تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال –
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي .والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض
البيانات المالية الصادر في سنة  1989بإشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018
دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.

كما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية استثنا ًء من مبادئ االعتراف الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  3لتجنب
إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي
تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  37أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  21الضرائب ،في
حالة تكبدها بصورة منفصلة.
وفي نفس الوقت ،قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير
المالية  3المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات المالية.
تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وتنطبق بأثر مستقبلي.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

الممتلكات والمنشآت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2020تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16الممتلكات والمنشآت
والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود  ،والتي تمنع المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت من بيع بنود
الممتلكات والمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك
األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة .بدالً من ذلك ،تسجل
المنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر.
يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وال بد من تطبيقه بأثر
رجعي على بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام
المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
إن هذه التعديالت ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية – الرسوم ضمن اختبار "نسبة  "%10في حالة إلغاء االعتراف
بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات السنوية للسنوات  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية ،أصدر مجلس
معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية  .9يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي
تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن
شروط االلتزام المالي األصلي .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض
مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن الطرف األخر .تطبق المنشأة هذا
التعديل على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق
التعديل ألول مرة.
يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية المجمعة السنوية
التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.
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2.5

السياسات المحاسبية الهامة
 2.5.1دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة .تقاس تكلفة الحيازة وف ًقا لمجموع المقابل المحول ،ويقاس بالقيمة
العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أية حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة .بالنسبة لكل عملية دمج لألعمال ،تختار
المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة
الموجودات المحددة للشركة المشتراة .يتم تحميل تكاليف الحيازة كمصروفات وتدرج ضمن المصروفات اإلدارية.
عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف
المناسب وفقا ً للشروط التعاقدية والظروف اال قتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة .ويتضمن هذا فصل
المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
يتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .ال يتم إعادة قياس المقابل
المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية .يتمثل المقابل المحتمل المصنف
كأصل أو التزام في أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ،ويتم قياسه بالقيمة العادلة
مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر طبقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9ويتم قياس المقابل
المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9وفقا ً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية
مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة (ال تي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والقيمة المدرجة للحصص غير المسيطرة وأي
حصص ملكية محتفظ بها سابقا ً عن صافي القيمة للموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة) .إذا كانت
القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها تتجاوز مجمل المقابل المحول ،تعيد المجموعة تقييم مدى صحة تحديد
الموجودات التي تم حيازتها وكافة المطلوبات المقدرة ،كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم
االعتراف بها في تاريخ الحيازة .إذا انتهت إعادة التقييم إلى زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تمت حيازتها عن
مجمل المقابل المحول ،يتم إدراج الربح في األرباح أو الخسائر.
عندما يتم إدراج الشهرة ضمن إحدى وحدات إنتاج النقد ،ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة ،يتم إدراج
الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية .يتم
قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
يتم مبدئيا ً قياس االلتزام المحتمل في عملية دمج أعمال وفقا ً لقيمته العادلة .ويتم قياسه الحقا بالمبلغ المسجل وفقا لمتطلبات
أحكام معيار المحاسبة الدولي  37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو المبلغ المسجل مبدئيا ً ناقصا ً
اإلطفاء المتراكم (متى كان ذلك مالئما) المدرج وفقا لمتطلبات االعتراف باإليرادات أيهما أعلى.
 2.5.2استثمار في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها .إن التأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في
قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.
يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يسجل
االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا ً بالتكلفة ،ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لكي يتم إدراج التغيرات في حصة
المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة
الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان األرباح أو الخسائر المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغير في
اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك
عند حدو تغير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات ،متى كان ذلك
مناسباً ،ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت
بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة.
يدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخسائر المجمع ،ويمثل
الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

15

35

البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2.5
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 2.5.2استثمار في شركات زميلة (تتمة)
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة انخفاض في القيمة
تقديرا في تاريخ البيانات المالية المجمعة لغرض تحديد فيما
بشأن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة .تجري المجموعة
ً
إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .فإذا ما حد ذلك ،تحتسب المجموعة
مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين ال مبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل الخسارة كـ "حصة في
نتائج شركات زميلة" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي بقيمته العادلة .كما يدرج
الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في
األرباح أو الخسائر.
 2.5.3االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عند نقل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بقيمة تعكس المقابل
الذي تتوقع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات .وانتهت المجموعة إلى أنها تعمل
كمنشأة أساسية في جميع ترتيبات إيراداتها حيث إنها تسيطر بصورة نمطية على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى
العميل.
يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية أيضا ً قبل االعتراف باإليرادات.

بيع بضاعة

يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضاعة في الفترة الزمنية التي ينتقل خاللها السيطرة على األصل إلى العميل ،ويكون
ذلك عادة ً عند تسليم المعدات .تتراوح فترة االئتمان العادية من  30إلى  90يو ًما عند التسليم.
عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضاعة ،تراعي المجموعة تأثيرات تغير المقابل النقدي وأي بنود تمويل جوهرية والمقابل
غير النقدي والمقابل المستحق إلى العميل (إن وجد).

 )1المقابل المتغير

إذا كان المقابل في العقد يتضمن مبلغ متغير ،تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل الذي لها الحق في الحصول عليه مقابل
تقديم البضاعة إلى العميل .ويتم تقدير المقابل المتغير في بداية العقد وتقييده حتى يكون من المحتمل بدرجة كبيرة أال يطرأ
أي رد جوهري لإليرادات بمبلغ اإليرادات المتراكمة وحتى يتم البت الحقا ً في عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير .ليس
لدى المجموعة عقود تتضمن حق االرجاع وخصومات على الكميات.

 )2بند التمويل الجوهري

بشكل عام تتسلم المجموعة دفعات مقدما قصيرة االجل من عمالءها .باستخدام المبررات العملية ضمن المعيار الدولي
للتقارير المالية  ،15ال تقوم المجموعة بتعديل المبلغ الذي يمثل مقابل التعهد نتيجة التأثيرات المترتبة على بند التمويل اذا
كانت تتوقع في بداية العقد ان تكون الفترة بين تقديم البضاعة المتعهد بها إلى العميل عند سداد المقابل سيكون سنة واحدة أو
اقل .لم تستلم المجموعة أي دفعات مقدمة طويلة األجل من العمالء.

أتعاب اإلدارة

تتسلم المجموعة أتعاب مقابل مهام إدارية معينة تتعلق ببعض العقارات التي تتولى إدارتها .تتضمن هذه الخدمات تطوير
استراتيجية التسويق وبرامج التدريب ودراسات الجدوى وإدارة الفنادق .تمثل هذه الخدمات التزام أداء فردي يتكون من
مجموعة من الخدمات المميزة اليومية تعتبر متماثلة إلى حد كبير ولها نفس طريقة التحويل خالل مدة العقد .واخذا في
االعتبار استفادة العميل من الخدمات خالل مدة العقد بالتساوي ،تسجل هذه األتعاب كإيرادات على فترات متساوية بناءا
على مرور مدة زمنية معينة.

إيرادات من تقديم خدمات

تسجل اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يتم استيفاء التزام األداء بمرور الوقت واستحقاق المدفوعات بشكل عام عند
انجاز الخدمات وقبولها من العميل .تتطلب بعض العقود سداد دفعات مقدما قبل تقديم الخدمة.
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 2.5.3االعتراف باإليرادات (تتمة)

إيرادات تأجير

تكتسب المجموعة إيرادات بصفتها الم جر في عقود التأجير التشغيلي التي ال تتضمن تحويل كافة المخاطر والمزايا
المتعلقة بملكية العقار المستأجر إلى العميل.

يتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار
ويدرج ضمن بند اإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر المجمع نظرا لطبيعة اإليرادات التشغيليه .تسجل التكاليف المباشرة
المبدئية المتكبدة في التفاوض والترتيب لعقد االيجار التشغيلي كمصروف على مدى فترة التأجير على نفس األساس المتبع
لتسجيل إيرادات التأجير.
 2.5.4منح حكومية
يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة.
عندما تتعلق المنحة ببند المصروفات ،يتم تسجيلها كإيرادات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل
التكاليف ذات الصلة ،التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها ،كمصروفات .وعندما تتعلق المنحة بأصل ما ،يتم تسجيلها
كإيرادات بمبالغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.
عندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية ،يتم تسجيل األصل والمنحة بالقيم االسمية ويتم إدراجهما إلى
األرباح أو الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ،استنادا ً إلى نمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة على
أقساط سنوية متساوية.
 2.5.5الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة م سسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقا ً للحساب المعدل
استنادا ً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة الم سسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة
ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة.

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة  %2.5من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا للقانون رقم  19لسنة 2000
وقرار وزير المالية رقم  24لسنة .2006

الزكاة

تحتسب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم  2007/58الذي يسري
اعتبارا من  10ديسمبر .2007

الضرائب على الشركة التابعة األجنبية

تمثل ضريبة الدخل على الشركة التابعة األجنبية الضرائب على العمليات في مصر وتحتسب طبقًا لقانون الضرائب
المعمول به بهذه الدولة.
تقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل للسنة الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده من أو سداده إلى الجهات الضريبية .إن
معدالت الضريبة أو قوانين الضرائب المستخدمة في احتساب المبلغ هي تلك المطبقة أو الصادرة في تاريخ البيانات المالية
المجمعة ،في الدول التي تعمل بها المجموعة وتكتسب فيها إيرادات خاضعة للضريبة.
 2.5.6توزيعات األرباح
تسجل المجموعة التزام بسداد توزيعات األرباح عندما تخرج عن نطاق رغقة المجموعة .طبقا لقانون الشركات ،تم
التصريح بالتوزيع عند الموافقه عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الستوي .يسجل المبلغ المقابل مباشرة
في حقوق الملكية.
يتم اعتماد توزيعات األرباح للسنة بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة وتم اإلفصاح عنها كحد
المجمعة.
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 2.5.7النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع من النقد في الصندوق والنقد غير المحتجز لدى البنوك والودائع
قصيرة األجل التي يسهل تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد والتي تتعرض لمخاطر غير جوهرية تتعلق بالتغير في القيمة
ولها فترات استحقاق أصلية مدتها  3أشهر أو اقل.
يتكون النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد في الصندوق والنقد غير المحتجز لدى البنوك
والودائع قصيرة االجل وفقا للتعريف الموضح أعاله ،حيث يعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 2.5.8األدوات المالية -االعتراف المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
أ) الموجودات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية ،عند االعتراف المبدئي ،كموجودات مالية مقاسة الح ًقا بالتكلفة المطفأة أو كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج
األعمال الذي تستعين به المجموعة إلدارتها .باستثناء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو التي
قامت المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها ،تقوم المجموعة مبدئيا ً بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف
المعاملة في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .بالنسبة لألرصدة التجارية
المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها ،فيتم قياسها مقابل سعر
المعاملة.
ولغرض تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،فيجب أن
ي دي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم .ويشار إلى هذا التقييم باختبار
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة .يتم تصنيف الموجودات المالية ذات تدفقات نقدية وال
تمثل اختبار "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض النظر عن
نموذج األعمال.
بالنسبة لنموذج أعمال المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات المالية فهو يشير إلى كيفية إدارة المجموعة للموجودات
المالية بغرض إنتاج تدفقات نقدية .ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما معاً .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن
نموذج أعمال يهدف لالحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية
المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بها لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد من خالل اللوائح أو
األعراف السائدة في السوق ("المتاجرة بالطريقة االعتيادية") ،تدرج بتاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة
بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:







الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر
المتراكمة (أدوات الدين)
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع عدم إعادة إدراج األرباح أو
الخسائر المتراكمة عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكية)
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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أ) الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

يتم الحقًا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي وتتعرض لالنخفاض في
القيمة .يتم إدراج األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة للمجموعة المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى.

ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)

بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،تسجل إيرادات الفوائد أو إعادة تقييم
تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األرباح أو الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة األخرى .عند
إلغاء االعتراف ،يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر.
ليس لدى المجموعة أي أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كما في تاريخ البيانات
المالية المجمعة.

ج) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية)

عند االعتراف المبدئي ،يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي  32األدوات المالية :العرض ،وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة .يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على
حدة.
ال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر .وتسجل توزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه
المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي .وفي هذه الحالة ،تسجل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى.
إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.

د) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع
تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر.
تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في حقوق الملكية كإيرادات أخرى
في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف (أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة) بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي أو
جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:



تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزا ًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل
ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
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إلغاء االعتراف (تتمة)

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"،
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في تسجيل األصل
المحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل .وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة .يتم
قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى
للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تسجل المجموعة مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدين غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر .تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستخدمة طبقا للعقد وكافة
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلية األصلي .تتضمن التدفقات
النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى التي تمثل جزءا ال يتجزأ
من الشروط التعاقدية.
يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي لم تحد فيها زيادة
كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان الناتجة عن أحدا التعثر المحتملة
شهرا) .بالنسبة لحاالت التعرض للمخاطر االئتمانية التي
شهرا القادمة (خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12
خالل الـ 12
ً
ً
حدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يجب احتساب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة على
مدى العمر المتبقي للتعرض ،بصرف النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود ،تقوم الشركة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
وبالتالي ،ال تقوم الشركة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية .قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إلى
خبرتها التاريخية في خسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
ب)المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي ،كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر أو قروض وسلف أو دائنين أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعالة ،متى كان ذلك مناسبًا.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة مطلوبات التأجير والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى والسلفيات والقروض
بما في ذلك الحسابات المكشوفة لدي البنوك.
تسجل كافة المطلوبات ال مالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة الدائنين.
راجع السياسة المحاسبية المتعلقة بعقود التأجير لالطالع على االعتراف المبدئي وقياس مطلوبات التأجير ،حيث أنها ال تقع
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية .9
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين:



مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

لم تقم المجموعة بتصنيف أي التزام مالي كمدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمطلوبات المالية المدرجة
بالتكلفة المطفأة تعتبر األكثر ارتباطا بأنشطة المجموعة.
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مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة

إن هذه الفئة هي األكثر ارتباطا ً بالمجموعة .بعد االعتراف المبدئي ،يتم الحقا قياس السلفيات والقروض التي تحمل فائدة
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم استبعاد
المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
تحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة على الحيازة والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي تحت بند تكاليف التمويل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

يتم قيد الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها ،سواء
صدرت بها فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه.

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي
بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد ،ويدرج
الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
ج) مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما
يكون هناك حق قانوني يلزم بمقا صة المبالغ المعترف بها وتوجد نية لتسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو تحقيق
الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
 2.5.9أسهم خزينة
تتكون أسهم الخزينة من األسهم الخاصة المصدرة للشركة األم التي تم إعادة شرائها من قبل المجموعة ولم يتم إعادة
إصدارها أو إلغائها بعد .يتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة حيث يتم إدراج المتوسط المرجح لتكلفة
األسهم المعاد شرائها في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية .عند إعادة إصدار أسهم الخزينة يتم إدراج األرباح الناتجة
ضمن حساب منفصل في حقوق الملكية (احتياطي أسهم الخزينة) والذي يعتبر غير قابل للتوزيع ،كما يتم تحميل الخسائر
المحققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب ،ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة ثم
االحتياطي االختياري ثم االحتياطي االجباري .تستخدم األرباح المحققة الحقا ً عن بيع أسهم الخزينة ً
أوال لمقاصة الخسائر
الم قتة المسجلة سابقا ً في االحتياطيات واألرباح المرحلة واحتياطي أسهم الخزينة على التوالي .ال يتم دفع أية توزيعات
أرباح نقدية عن أسهم الخزينة .وي دي إصدار أسهم األرباح إلى زيادة عدد أسهم الخزينة نسبيا ً وتخفيض متوسط تكلفة
السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
 2.5.10مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفيها طبقا لقانون العمل الكويتي .إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادة إلى
الراتب النهائي للموظف وطول مدة الخدمة وإلى إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة .إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم
تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة.
بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة أيضًا بتقديم مساهمات إلى الم سسة العامة للتأمينات االجتماعية كنسبة من
مرتبات الموظفين .إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها.
 2.5.11المخصصات
تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) ناتج عن حد وقع من قبل ،كما أنه من
المحتمل أن تظهر الحاجة إلى استخدام موارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة
موثوق فيها .عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص بالكامل ،أي بموجب عقد تأمين ،يسجل
االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون االسترداد م كدا بالفعل .يتم عرض المصروف المتعلق بأي مخصص في
بيان األرباح أو الخسائر المجمع بالصافي بعد أي استرداد.
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 2.5.11المخصصات (تتمة)
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس ،وفقا ً
لما هو مالئم ،المخاطر المرتبطة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت
كتكاليف تمويل.
 2.5.12العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم .تقوم كل شركة في المجموعة
بتحديد العملة الرئيسية لها ،كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية.
تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع عملية أجنبية تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح
أو الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفقا ً لسعر الصرف الفوري
في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.

ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى العملة الرئيسية وفقا ً لسعر الصرف الفوري في
تاريخ البيانات المالية المجمعة .وتسجل الفروق الناتجة من التسوية أو تحويل البنود النقدية في األرباح أو الخسائر.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ
المعامالت المبدئية .كما يتم البنود غير النقدية التي تقاس وفقا ً للقيمة العادلة بإحدى العمالت األجنبية باستخدام أسعار
الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة .تعامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها
بالقيمة العادلة بما يتفق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروق التحويل
للبنود التي تدرج أرباحها وخسائرها وفقا للقيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر تدرج أيضا ً
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر على التوالي).
عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي بأصل أو مصروفات أو إيرادات (أو جزء منها) أو
عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بمقابل مسدد مقدما ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه
المنشأة باالعتراف المبدئي لألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن ذلك المقابل المسدد مقدما .في حالة وجود عدة مبالغ
مدفوعة أو مستلمة مقدما ،فيجب على المجموعة تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من الدفعات مقدما.
عند التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعمليات اجنبية بسعر التحويل السائد في تاريخ البيانات المالية
المجمعة كما يتم تحويل بيانات األرباح أو الخسائر المتعلقة بتلك العمليات وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت.
تسجل فروق التحويل الناتجة من التحويل عند التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .عند بيع عملية اجنبية ،يعاد
تصنيف بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بالعملية األجنبية إلى األرباح أو الخسائر.
يتم التعامل مع أي شهرة ناتجة من حيازة عملية اجنبية واي تعديالت على القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات الناتج ة من الحيازة كموجودات ومطلوبات لعملية اجنبية ويتم التعامل معها وفقا لسعر الصرف الفوري في
تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 2.5.13ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:





 25- 10سنة
 15 - 3سنة
 10 – 4سنوات
سنوات
8–3

مباني علي أرض مستأجرة
مكائن ومعدات وأثا
تحسينات على عقارات مستأجرة وديكورات
سيارات

عندما يجب استبدال أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنية ،فإن المجموعة تستهلكها بشكل منفصل بنا ًء
على أعمارها اإلنتاجية المحددة .يتم االعتراف بجميع تكاليف األصالح والصيانة األخرى في األرباح أو الخسائر عند
تكبدها .يتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني إذا تم استيفاء
معايير االعتراف للمخصص.
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 2.5.13ممتلكات ومعدات (تتمة)
إن بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا ً يتم إلغاء االعتراف به عند البيع أو عند عدم توقع منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل (المحتسبة بالفرق
بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل.
يتم مراجعة القيم التخريدية و األعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على
أساس مستقبلي ،متى كان ذلك مناسباً.
 2.5.14موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غي ر الملموسة التي يتم حيازتها بصورة منفصلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي .تتمثل تكلفة
الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في دمج لألعمال في قيمتها العادلة في تاريخ الحيازة .بعد االعتراف المبدئي ،يتم
إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة.
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنها محددة أو غير محددة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لغرض تحديد
االنخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمته .يتم مراجعة فترة وأسلوب
اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة على األقل .إن التغيرات في
العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها
من خالل تغيير فترة وأسلوب اإلطفاء ،متى كان ذلك مناسباً ،حيث يتم معاملتها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم
االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ضمن
فئة المصروفات التي تتسق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ولكن يتم اختبارها سنويا ً لغرض تحديد انخفاض
القيمة سنويا ً إما على أساس إفرادي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة
ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا للتأكد مما إذا كان تقييم األعمار االقتصادية غير المحددة ما زال م يداً ،وإن لم
يكن ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.
يتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عندما يتم بيعها (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو ال يتوقع
أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء االعتراف باألصل
(المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم إطفاء حق االمتياز على مدار عشر سنوات.
قدمت المجموعة مدفوعات لمستأجرين للحصول على مواقع أساسية في اطار عقود تأجير تشغيلي .يجوز تجديد هذه العقود
مقابل تكلفة محدودة أو بدون تكلفة للمجموعة .ونتيجة لذلك ،يتم تقييم القفليات التي لها اعمار إنتاجية غير محددة .تدرج
القفليات بالتكلفة دون احتساب اإلطفاء ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة .راجع السياسة المحاسبية النخفاض
قيمة الموجودات غير المالية.
 2.5.15المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل.
إن التكاليف المتكبدة في الوصول بكل منتج إلى مكانه وحالته الحالية يتم المحاسبة عنها كما يلي:



المواد الخام :تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح.
البضائع الجاهزة :تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة من المصروفات غير المباشرة للتصنيع استنادًا إلى
الطاقة التشغيلية العادية ولكن باستثناء تكاليف االقتراض.

إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال العادي ناقصا ً أي تكاليف مقدرة ضرورية
إلجراء البيع.
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 2.5.16انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي م شر على أن أصال ما قد تنخفض
قيمته .فإذا ما توفر مثل هذا الم شر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير
المبلغ الممكن استرداده لألصل .إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا ً
التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديد المبلغ الممكن استرداده لكل أصل فردي ما لم يكن
األصل منتجا ً لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات الموجودات
األخرى .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت
قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده.
ان المبلغ الممكن استرداده لألصل أو حدة انتاج النقد هو القيمة اثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع
أيهما أعلى .عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل
خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باألصل .لغرض اختبار االنخفاض في
القيمة ،يتم تجميع الموجودات إلى أصغر مجموعة موجودات ت دي إلى إنتاج التدفقات النقدية من االستخدام المستمر والتي
تكون مستقلة بشكل كبير عن تلك التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى
("وحدة إنتاج النقد").
تسجل خسارة انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة انتاج النقد قيمته الممكن استردادها .تسجل
خسائر انخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر ،ويتم رد خسائر انخفاض القيمة بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية تلك التي
كان يمكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم تسجيل أي خسائر النخفاض القيمة.
 2.5.17المطلوبات والموجودات المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر
للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمراً مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال التدفق الوارد
للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمراً مرجحا.
 2.5.18معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف .تستخدم
إدارة المجموعة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم األداء .ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات
االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.
 2.5.19تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بنا ًء على تصنيفها كمتداولة/غير متداولة .يحدد
األصل كمتداول عندما:





يكون من المتوقع تحقيقه أو تكون نية لبيعه أو استهالكه في إطار دورة التشغيل العادية؛
يكون محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة؛
شهرا بعد فترة البيانات المالية المجمعة؛ أو
يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر
ً
ً
شهرا على
محتجزا من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر
يكون في شكل نقد أو نقد معادل ما لم يكن
ً
األقل بعد فترة البيانات المالية المجمعة.

يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة.
يحدد االلتزام كالتزام متداول عندما:





يكون من المتوقع تسويته في إطار دورة التشغيل العادية؛
يكون محتف ً
ظا به بصورة أساسية لغرض المتاجرة؛
شهرا بعد فترة البيانات المالية المجمعة ؛ أو
ينبغي تسويته خالل اثني عشر
ً
شهرا على األقل بعد فترة البيانات المالية
ال يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر
ً
المجمعة.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات كغير متداولة.
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 2.5.20قياس القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدو معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام:



البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
البيع أو النقل في ظل غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يمكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير
األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصلحهم االقتصادية المثلى.
يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام
األصل بأعلى وأفضل مستوى له ،أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى
وأفضل مستوى له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى
استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن
الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين كما يلي ،استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة
العادلة ككل:




المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  : 2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا بشكل
مباشر أو غير مباشر؛ و
المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا.

بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في السوق .وتستخدم
أسعار البيع للموجودات وأسعار الشراء للمطلوبات.
بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو التدفقات
النقدية المخصومة أو نماذج التقييم المناسبة األخرى أو أسعار المتداولين.
بالنسبة للموجودا ت والمطلوبات المالية المسجلة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا
كانت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات في الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادًا إلى أقل مستوى
من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.
ألغراض افصاحات القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص
والمخاطر المرتبطة باألصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة وفقا للمبين أعاله.
 2.5.21معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف .إن
قطاعات التشغيل المحددة من قبل إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى
مسئولي اتخاذ قرارات التشغيل.
يتم تجميع قطاعا ت التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد تقارير حولها
كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.
 2.5.22أحداث بعد فترة البيانات المالية المجمعة
إذا استلمت المجموعة معلومات بعد فترة البيانات المالية المجمعة ولكن قبل تاريخ التصريح بإصدارها حول ظروف وقعت
في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة ،ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات ت ثر على المبالغ المسجلة في
البيانات المالية المجمعة للمجموعة .وستقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث تعكس أي
أحدا ت دي إلى تعديالت بعد فترة البيانات المالية المجمعة ،باإلضافة إلى تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف
في ضوء المعلومات الجديدة .في حالة وقوع أي أحدا ال ت دي إلى تعديالت بعد فترة البيانات المالية المجمعة ،لن تقوم
المجموعة بتغيير المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة لديها ،ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحد الذي ال
ي دي إلى تعديالت وتقدير تأثيره المالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم متى كان ذلك ممكنا َ.
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 2.5.23عقود التأجير
تقوم المجموعة عند بدء العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد تأجير .أي إذا كان العقد ينص على الحق في
السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.

المجموعة كمستأجر

تطبق المجموعة طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود
تأجير الموجودات منخفضة القيمة .قامت المجموعة بتسجيل مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق
االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية.


موجودات حق االستخدام

تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجير (أي تاريخ توافر األصل األساسي لالستخدام) .يتم
صا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديلها مقابل أي إعادة
قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناق ً
قياس لمطلوبات التأجير .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجل ،والتكاليف المبدئية
صا أي حوافز تأجير مستلمة .ما لم تكن
المباشرة المتكبدة ،ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء ،ناق ً
المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل الم جر في نهاية مدة عقد التأجير ،يتم استهالك موجودات
حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة عقد التأجير للموجودات أيهما
أقصر.

تتعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة .راجع السياسات المحاسبية في فقرة  2.5.16انخفاض قيمة
الموجودات غير المالية.


مطلوبات التأجير

في تاريخ بدء عقد التأجير ،تسجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها
صا أي
على مدى مدة عقد التأجير .تتضمن مدفوعات التأجير المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيعتها) ناق ً
حوافز تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تستند إلى م شر أو سعر ،والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات
القيمة التخريدية .تتضمن مدفوعات التأجير أيضًا سعر ممارسة خيار الشراء الم كد ممارسته من قبل المجموعة بصورة
معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء .يتم
تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند إلى م شر أو سعر كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحد أو الشرط
الذي يستدعي حدو السداد.
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة
عدم إمكانية تحديد معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير بسهولة.
بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير ليعكس تراكم الفائدة وتخفيضه مقابل قيمة مدفوعات التأجير المسددة.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة التأجير أو في
مدفوعات التأجير الثابتة بطبيعتها أو في التقييم لشراء األصل األساسي.


عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة

تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير التي تبلغ
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء) .كما تطبق أيضًا إعفاء االعتراف بعقد تأجير الموجودات
مدتها 12
ً
منخفضة القيمة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج مدفوعات التأجير على عقود
التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة
التأجير.

المجموعة كمؤجر

إن عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بنقل كافة المخاطر والمزايا الهامة المرتبطة بملكية األصل يتم تصنيفها
كعقود تأجير تشغيلي .يتم احتساب إيرادات التأجير الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترات التأجير وت مدرج ضمن
اإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر بسبب طبيعتها التشغيلية .تضاف التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة أثناء التفاوض
حول عقد التأجير التشغيلي والترتيب له إلى القيمة الدفترية لألصل الم جر ويتم تسجليها على مدى فترة التأجير على نفس
أساس إيرادات التأجير.
تمسجل اإليجارات المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابها.

26

46

البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام
وتقديرات وافتراضات ت ثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات
المرفقة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات قد ي دي إلى
نتائج تتطلب إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
 3.1األحكام
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة األحكام التالية ،بغض النظر عن تلك التي تتضمن
تقديرات ،والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف الموجودات المالية

تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله
وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم .راجع
إيضاح  2.5.7تصنيف الموجودات المالية لالطالع على المزيد من المعلومات.

اإليرادات من العقود مع العمالء التي تتضمن بيع بضاعة

عند تسجيل اإليرادات المتعلقة ببيع البضاعة إلى العمالء ،يعتبر التزام األداء الرئيسي للمجموعة هو نقطة تسليم البضاعة
إلى العميل حيث تمثل الفترة الزمنية التي يحصل فيها العميل على السيطرة على البضاعة المتعهد بها وبالتالي التمتع
بمزايا استخدام البضاعة دون عوائق.

أساس االستمرارية

قامت اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وهي على قناعة أن المجموعة لديها
الموارد الالزمة لموأصلة أعمالها في المستقبل القريب .باإلضافة إلى ذلك ،لم تكن اإلدارة على علم بوجود أي عوامل
عدم تيقن مادي قد تثير شكا ً جوهريًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وبالتالي ،فقد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية.
 3.2التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق ب المصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ
البيانات المالية المجمعة والتي لها تأثير جوهري تتسبب في إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة .تستند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى الم شرات المتاحة عند إعداد البيانات
المالية المجمعة .ومع ذلك قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية نتيجة للتغيرات في السوق
أو الظروف الناتجة خارج نطاق سيطرة المجموعة .تنعكس هذه التغيرات ضمن االفتراضات عند حدوثها.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى

تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة.
تستخدم المجموعة أحكاما لوضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت الحتساب انخفاض القيمة استنادا إلى تاريخ
المجموعة السابق وظروف السوق الحالية والتقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.
بالنسبة للمدينين التجاريين ،تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .وبنا ًء عليه ،ال
تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان ،وبدال من ذلك تقوم بتسجيل مخصص خسائر استنادًا إلى خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .كما تقوم المجموعة بإنشاء مصفوفة
مخصصات تستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل عوامل تتعلق بالمدينين والبيئة االقتصادية .قد
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات العمر غير المحدد

تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات
العمر غير المحدد في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة من خالل تقييم الظروف الخاصة بالمجموعة واألصل المحدد الذي
قد ي دي إلى انخفاض القيمة .في حالة وجود انخفاض في القيمة ،يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل .يتضمن هذا
صا تكاليف البيع أو حسابات القيمة أثناء االستخدام ،والتي تتضمن عددًا من التقديرات واالفتراضات
القيمة العادلة ناق ً
الرئيسية.
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3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3.2التقديرات واالفتراضات (تتمة)

تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات

تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ومصروف االستهالك واإلطفاء ذات الصلة للممتلكات والمعدات والموجودات
غير الملموسة ذات العمر المحدد لديها .يمكن أن تتغير األعمار اإلنتاجية بشكل جوهري نتيجة االبتكارات التقنية أو بعض
األحدا األخرى .ستزداد رسوم االستهالك واإلطفاء عندما تكون األعمار اإلنتاجية أقل من األعمار المقدرة سابقًا ،أو
عندما سيتم شطب أو تخفيض قيمة الموجودات المتقادمة أو غير االستراتيجية من الناحية الفنية التي تم استبعادها أو
بيعها.

قياس القيمة العادلة

تستخدم اإلدارة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية (عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط) .ويتضمن ذلك
وضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركون في السوق في تسعير األداة المالية .تستند اإلدارة
في افتراضاتها إلى البيانات الملحوظة قدر اإلمكان ،إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوفرة بصورة دائمة .وفي هذه
الحالة ،تقوم اإلدارة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة .قد تختلف القيمة العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم
تحقيقها في معاملة متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
4

إيرادات من العقود مع العمالء
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
المجموع
تجهيزات غذائية منتجات مخبوزات
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

نوع البضاعة أو الخدمة

إيرادات من تقديم خدمات
بيع بضاعة

3,830,489
-

─────────

3,830,489

األسواق الجغرافية

دولة الكويت

توقيت االعتراف باإليرادات

بضاعة مقدمة في فترة زمنية معينة
خدمات مقدمة على مدار الوقت

─────────

─────────

159,851

3,990,340

═════════

═════════

═════════

3,830,489

159,851

3,990,340

═════════

═════════

═════════

3,830,489

159,851
-

159,851
3,830,489

─────────

3,830,489

═════════
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─────────

─────────

159,851

3,990,340

═════════

═════════
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4

إيرادات من العقود مع العمالء (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
المجموع
منتجات مخبوزات
تجهيزات غذائية
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

نوع البضاعة أو الخدمة

إيرادات من تقديم خدمات
بيع بضاعة

4,697,948
-

─────────

4,697,948

األسواق الجغرافية
دولة الكويت

توقيت االعتراف باإليرادات

بضاعة مقدمة في فترة زمنية معينة
خدمات مقدمة على مدار الوقت

─────────

─────────

836,958

5,534,906

═════════

═════════

═════════

4,697,948

836,958

5,534,906

═════════

═════════

═════════

4,697,948

836,958
-

836,958
4,697,948

─────────

4,697,948

═════════

5

836,958

─────────

─────────

836,958

5,534,906

═════════

═════════

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

555,811
2,829,937
122,332
195,130

1,221,800
3,506,390
166,720
402,980

تكلفة مبيعات
تكلفة مخزون مسجل كمصروف
تكاليف موظفين
مصروف استهالك (إيضاح )10
تكاليف مباشرة أخرى

─────────

─────────

═════════

═════════

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,009,417
)(258,643
)(251,987

983,690
)(269,854
)(251,953

3,703,210

6

4,697,948
836,958

5,297,890

صافي إيرادات تأجير
إيرادات تأجير
مصروفات تأجير
مصروفات تشغيل عقارات أخرى

─────────

498,787

═════════

─────────

461,883

═════════

يمثل ذلك بصورة رئيسية اإليجار المحقق من عقار مستأجر في دولة الكويت بمنتجع الضباعية ،والذي تستخدمه
المجموعة حاليا بناءا على اتفاقية مع وزارة المالية انتهت قانونا بتاريخ  22أبريل  ،2012وطلبت الشركة األم تمديدها،
إال أن وزارة المالية لم تصدر قرارها النهائي في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة .ترى اإلدارة ان
المجموعة تتعرض بصورة جوهرية لكافة المخاطر والمزايا المتعلقة بحق الملكية .وبالتالي ،تسجل إيرادات التأجير
المحققة من العقار المستأجر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
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7

مصروفات إدارية

تكاليف موظفين
مصروف استهالك
رسوم مهنية
مصروف يتعلق بعقود تأجير قصيرة األجل
مصروفات عمومية وإدارية أخرى

8

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

413,203
212,321
108,917
30,197
211,880

573,604
209,938
211,804
88,312
271,386

─────────

─────────

976,518

1,355,044

═════════

═════════

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

مصروفات أخرى

(خسارة) ربح من بيع ممتلكات ومعدات
خسارة من إلغاء االعتراف بقفليات
انخفاض قيمة قفليات
أرباح (خسائر) غير محققة من أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
شطب موجودات غير ملموسة
مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ربح من إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير
إيرادات فوائد
رسوم نقل شاليهات
منح حكومية
صافي أرباح تحويل عمالت أجنبية
استرداد مطلوبات
إيرادات متنوعة أخرى

)(45,224
-

186,752
)(310,300
)(242,499

17,271
)(11,654
)(40,238
)(151,586
11,448
19,949
56,000
63,469
15,670
20,200

)(32,500
)(89,826
)(37,588
15,677
12,000
24,569
38,432

─────────

)(44,695

═════════

─────────

)(435,283

═════════

* مساعدة حكومية

في محاولة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيــد ،19-اتخــذت حكومــة دولــة الكويـ ت تــدابير لمســاعدة الشــركات الخاصـ ة فـ ي
مواجهة الجائحة .وتشمل هذه التدابير المساعدة الحكومية المقدمة للقوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص لمدة تصل إلى
عتبارا من أبريل .2020
ستة أشهر تسري ا
ً
يتم المحاسبة عن الدعم المالي بمبلغ قــدره  63,469دينـ ار كـ ويتي ( :2019ال شــيء) وفقًـا لمعيــار المحاســبة الــدولي 20
"محاسبة المنح الحكومية وإفصاحات المساعدة الحكومية" ،وتسجيله في األرباح أو الخسائر كـ "إيــرادات أخـ رى" ،علــى
أساس متماثل على مدى الفترات التي تسجل فيها المجموعة مصروفات تكاليف الموظفين ذات الصلة.
9

ربحية السهم
يتم احتساب مبالغ ربحية السهم األساســية بقســمة خســارة الســنة الخاصـ ة بمســاهمي الشــركة األم العــاديين علــى المتوســط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .يتم احتساب ربحية الســهم المخففــة عــن طريقــة قســمة الخسـ ارة الخاصـ ة
بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا ً المتوسط المرجح لعــدد
ـرا لعــدم وجــود
األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلــى أســهم عاديــة .نظـ ً
أدوات مخففة قائمة ،فإن خسارة السهم األساسية والمخففة متماثلة.
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9

ربحية السهم (تتمة)
2020

خسارة السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)

)(76,990

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (أسهم)*

56,433,300

══════════
══════════

ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

)(1.36

══════════

2019
)(984,132

══════════

56,433,300

══════════

)(17.44

══════════

* إن المتوسط المرجح لعدد األسهم يأخذ في االعتبار المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل السنة.
لم يتم اجراء أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ البيانــات الماليـ ة المجمعــة وتــاريخ
التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة.

31

51
البيانات المالية

10

في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020

في  31ديسمبر 2020

في  31ديسمبر 2019
رسوم االستهالك للسنة
مستبعدات

االستهالك
في  1يناير 2019
رسوم االستهالك للسنة
مستبعدات

في  31ديسمبر 2020

في  31ديسمبر 2019
إضافات
مستبعدت

التكلفة:
في  1يناير 2019
إضافات
تحويالت
مستبعدات

ممتلكات ومعدات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

2,325,803
════════
2,473,091
════════

1,458,912
162,468
)(267,763
────────
1,353,617
153,008
────────
1,506,625
────────

4,257,017
)(430,309
────────
3,826,708
5,720
────────
3,832,428
────────

مبنى على
أرض مستأجرة
دينار كويتي

32

193,091
════════
325,908
════════

7,075,520
146,601
)(5,590,023
────────
1,632,098
147,376
)(189,036
────────
1,590,438
────────

7,535,613
117,595
63,355
)(5,758,557
────────
1,958,006
12,991
)(187,468
────────
1,783,529
────────

مكائن
ومعدات وأثاث
دينار كويتي

36,004
════════
163,210
════════

973,008
57,493
)(285,378
────────
745,123
57,501
)(82,033
────────
720,591
────────

1,110,095
67,404
)(269,166
────────
908,333
2,936
)(154,674
────────
756,595
────────

تحسينات على
عقارات مستأجرة
وديكورات
دينار كويتي

31,071
════════
77,996
════════

2,585,969
════════
3,040,205
════════

10,350,667
449,460
)(6,645,032
──────── ────────
4,155,095
405,308
)(383,521
──────── ────────
4,176,882
──────── ────────

13,918,987
63,355
210,199
)(63,355
)(6,933,886
──────── ────────
7,195,300
22,147
)(454,596
──────── ────────
6,762,851
──────── ────────

════════
════════

843,227
82,898
)(501,868
────────
424,257
47,423
)(112,452
────────
359,228
────────

952,907
25,200
)(475,854
────────
502,253
500
)(112,454
────────
390,299
────────

سيارات
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي
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ممتلكات ومعدات (تتمة)

االستهالك

يتم توزيع االستهالك المدرج في بيان األرباح أو الخسائر المجمع كما يلي:
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

122,332
212,321
62,072
8,583

166,720
209,938
53,464
19,338

2020

تكلفة مبيعات
مصروفات إدارية
صافي إيرادات تأجير
مصروفات بيع وتوزيع

─────────

─────────

═════════

═════════

405,308

449,460

مستبعدات ممتلكات ومعدات

في سنة  ،2020قامت المجموعة ببيع بنود ممتلكات ومعدات بإجمالي صافي قيمة دفترية قدرها  71,075دينار كويتي
( 288,854 :2019دينار كويتي) لقاء مقابل نقدي بمبلغ  25,400دينار كويتي ( 475,606 :2019دينار كويتي) .تم
تسجيل صافي الخسائر من المستبعدات هذه بمبلغ  45,675دينار كويتي ( :2019أرباح بمبلغ  186,752دينار كويتي)
كجزء من اإليرادات (المصروفات) األخرى في بيان األرباح أو الخسائر.

االقصاح عن القيمة العادلة لمبنى مقام على ارض مستـجرة

تلتزم المجموعة باجرءات تقييم العقارت المبينة في الكتاب رقم " 11تداول األوراق المالية" من الالئحة التنفيذية لقانون
هيئة أسواق المال ،والتي تتطلب اجراء تقييمات للعقارات المحلية المصنفة تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" من
خالل تعيين اثنين على األقل من خبراء التقييم العقالي المستقلين المسجلين والمعتمدين شريطة أن يكون أحدهما بنك محلي
ويتم أخذ التقييم األقل في االعتبار.
تم تحديد القيمة العادلة للمبنى المقام على ارض مستأجرة كما في  31ديسمبر  2020بناءا على تقييمات أجراها خبراء
التقييم العقاري باستخدام طريقة المقارنة بالسوق بمبلغ  2,401,000دينار كويتي ( 2,461,000 :2019دينار كويتي).
إن االرتفاع (االنخفاض) في السعر المقدر للمتر المربع فقط سوف ي دي الى ارتفاع (انخفاض) جوهري في القيمة العادلة
للعقار على أساس موازي.
11

عقود التأجير
لدى المجموعة عقود تأجير لعدة بنود لعقارات (أي منافذ البيع بالتجزئة ومباني إدراية) المستخدمة في عملياتها ،التي
تتراوح مدة تأجيرها بصفة عامة ما بين خمسة وعشر سنوات .إن التزامات المجموعة بموجب عقود التأجير لديها مكفولة
بضمان مقابل حق الم جر في ملكية الموجودات المستأجرة .يمحظر على المجموعة بصفة عامة التنازل عن الموجودات
المستأجرة وتأجيرها من الباطن.
شهرا أو أقل .تطبق المجموعة إعفاءات
لدى المجموعة أيضًا بعض عقود التأجير للممتلكات والسيارات بفترات تأجير تبلغ 12
ً
االعتراف لـ"عقد تأجير قصير األجل" و "عقد تأجير الموجودات منخفضة القيمة" بالنسبة لعقود التأجير هذه.

فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المسجلة والحركات خالل السنة:
2020

دينار كويتي

كما في  1يناير
مصروفات استهالك
مستبعدات
إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام*

500,693
)(19,088
)(481,605

─────────

كما في  31ديسمبر

-

═════════
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2019
دينار كويتي
1,508,691
)(264,725
)(743,273
-

─────────

500,693

═════════
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11

فيما يلي القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير والحركات خالل السنة:
2020

دينار كويتي

كما في  1يناير
تراكم فائدة
مدفوعات
مستبعدات
إلغاء االعتراف بمطلوبات التأجير*

511,684
3,923
)(22,554
)(493,053

─────────

كما في  31ديسمبر

-

غير متداولة
متداولة

-

═════════

2019
دينار كويتي
1,508,691
49,698
)(303,432
)(743,273
-

─────────

511,684

═════════

397,351
114,333

يتم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات التأجير في إيضاح .24.2
*

ارا بوقف عمليات المخابز في شركة تابعة وإخالء جميع المباني المستأجرة المتعلقة
خالل السنة الحالية ،اتخذت اإلدارة قر ً
بالعمليات األساسية .نتيجة لذلك ،لم تسجل المجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير المقابلة .قدرت األرباح
الناتجة من إلغاء االعتراف المسجل في األرباح أو الخسائر بمبلغ  11,448دينار كويتي كجزء من اإليرادات األخرى
(إيضاح .)8
فيما يلي المبالغ المسجلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف فائدة لمطلوبات التأجير
مصروف يتعلق بعقود تأجير قصيرة األجل
ربح من إلغاء االعتراف بمطلوبات التأجير وموجودات حق االستخدام

19,088
3,923
740,010
11,448

264,725
49,698
810,613
-

إجمالي المبلغ المسجل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

774,469

2020

─────────
═════════

─────────

1,125,036

═════════

كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية صادرة لعقود التأجير بمبلغ  762,564دينار كويتي (1,114,045 :2019
دينار كويتي) .كان لدى المجموعة أيضًا إضافات غير نقدية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير بقيمة ال شيء
في سنة  1,508,691( 2020دينار كويتي في سنة .)2019
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موجودات غير ملموسة

في  1يناير 2019
إضافات
مستبعدات

حقوق
استئجار
دينار كويتي
314,000
)(314,000
─────────

في  31ديسمبر 2019
المشطوب

-

في  31ديسمبر 2020

-

اإلطفاء وانخفاض القيمة:
في  1يناير 2019
رسوم اإلطفاء للسنة
انخفاض القيمة

-

في  31ديسمبر 2019
رسوم اإلطفاء للسنة
المشطوب

-

في  31ديسمبر 2020

-

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2020

-

في  31ديسمبر 2019

-

─────────
═════════

─────────

─────────
═════════

═════════
═════════

قفليات
دينار كويتي
922,557
)(504,378
─────────

418,179
)(418,179

─────────

-

حقوق
امتياز
دينار كويتي
15,234
─────────

15,234
)(15,234

─────────

-

اإلجمالي
دينار كويتي
1,236,557
15,234
)(818,378
─────────

433,413
)(433,413

─────────

-

═════════

═════════

═════════

175,680
242,499

1,523
-

175,680
1,523
242,499

─────────

418,179
)(418,179

─────────

-

═════════

-

═════════

-

═════════

─────────

1,523
2,057
)(3,580

─────────

-

═════════

-

─────────

419,702
2,057
)(421,759

─────────

-

═════════

-

═════════

═════════

13,711

13,711

═════════

═════════

القفليات

تمثل القفليات الفرق بين قيمة اإليجارات الحالية وقيمة إيجار السوق العادلة لعقار مماثل دون قيود زائدا عالوة إضافية
مدفوعة للمستأجرين الحاليين للحصول على الموقع قبل منافس آخر .لدى المجموعة حقوق لتجديد عقد التأجير في
المستقبل وتتوقع قدرتها على استرداد االستثمار األصلي على األقل من المستأجر الذي يستلم عقد التأجير عند انتقاله.
يجوز تجديد عقود التأجير بتكلفة محدودة و بدون أي تكلفة على المجموعة .ونتيجة لذلك ،يتم تقييم القفليات بصفتها ذات
أعمار إنتاجية غير محددة.
في سنة  ،2019اخلت المجموعة بعض المواقع التي سبق سداد قفلياتها المدرجة بمبلغ  504,378دينار كويتي واستلمت
مقابل ذلك إجمالي مبلغ قدره  194,078دينار كويتي من المستأجرين الجدد .وبالتالي ،تم تسجيل خسارة بمبلغ 310,300
دينار كويتي عند إلغاء االعتراف للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة السنوي في ديسمبر  ،2019واخذت في اعتبارها العالقة بين انخفاض الطلب
على مواقعها والقيمة الدفترية ،من بين عوامل أخرى ،عند تقييم انخفاض القيمة .بناءا على تقييم اإلدارة تم تسجيل خسائر
انخفاض القيمة بمبلغ  242,499دينار كويتي وعرضها بشكل منفصل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية
بذلك التاريخ.
13

استثمار في أوراق مالية
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

8,075

36,945

2020

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
أسهم غير مسعرة

─────────

─────────

أسهم غير مسعرة

56,171

38,900

استمثار في أوراق مالية (مدرج بالقيمة العادلة)

64,246

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

─────────

════════

─────────

75,845

════════

يتم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها وفقًا ألساليب التقييم ضمن إيضاح .25
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مدينون ومدفوعات مقدما
2020

دينار كويتي

2019
دينار كويتي

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

1,522,773
)(648,950

─────────

─────────

مدفوعات مقدما ً ومدينون آخرون

873,823
461,959

1,606,595
482,700

─────────

1,335,782

═════════

2,619,694
)(1,013,099

─────────

2,089,295

═════════

يعتبر صافي القيمة الدفترية للمدينين التجاريين معادالً للقيمة العادلة تقريبًا بصورة معقولة.
يتضمن اإليضاح  24.1اإلفصاحات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص خسائر االئتمان
المتوقعة للمدينين التجاريين لدى المجموعة .إن الفئات األخرى ضمن أرصدة المدينين ال تتضمن موجودات منخفضة
القيمة.
إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات
أرصدة المدينين المذكورة أعاله.
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين:
2020

دينار كويتي

في  1يناير
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المسجل في األرباح أو الخسائر
أرصدة مدينون مشطوبة خالل السنة كغير محصلة*

1,013,099
151,586
)(515,735

─────────

648,950

═════════

2019
دينار كويتي
976,661
37,588
)(1,150

─────────

1,013,099

═════════

* يتم شطب أرصدة المدينين التجاريين في حالة عدم وجود توقع معقول باستردادها .تتضمن الم شرات التي تشير إلى عدم
وجود توقع معقول باالسترداد ،من بين أمور أخرى ،إخفاق المدين في تنفيذ برنامج سداد المدفوعات مع المجموعة،
واإلخفاق في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة تزيد عن  730يو ًما من تاريخ االستحقاق.
15

النقد والنقد المعادل
2020

دينار كويتي

النقد لدى البنوك وفي الصندوق
ودائع قصيرة األجل

610,778
1,639,037

2019
دينار كويتي
537,357
926,208

─────────

─────────

2,249,815

1,463,565

ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر

)(35,578

)(33,822

النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النقدية

2,214,237

صا:
ناق ً

─────────
═════════

─────────

1,429,743

═════════

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات متباينة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر استنادًا إلى المتطلبات النقدية الفورية
للمجموعة ،وتحقق فائدة بمتوسط معدل فائدة فعلي يتراوح ما بين  %1إلى  %2.625 :2019( %1.125إلى )%2.875
سنويا ً.
في  31ديسمبر  ،2020كان لدى المجموعة مبلغ  400,00دينار كويتي ( 400,000 :2019دينار كويتي) من تسهيالت
القروض غير المسحوبة التي يمكن سحبها في أي وقت ويمكن للبنك إنهاؤها دون إشعار.
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رأس المال

المصرح به والمصدر
والمدفوع بالكامل
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

عدد األسهم

أسهم بقيمة  100فلس للسهم (مدفوعة نقداً)
17

2020

2019

57,750,000

57,750,000

5,775,000

5,775,000

════════

════════

════════

════════

االحتياطيات
 17.1االحتياطي اإلجباري
وفقا ً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،يتم استقطاع نسبة ال تقل عن  %10بحد أدنى من ربح
السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي اإلجباري بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة
األم .يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا االسقتطاع إذا تجاوز رصيد االحتياطي نسبة  %50من رأس
المال المصدر .وال يجوز استخدام االحتياطي إال في مبادلة الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة تصل إلى  %5من رأس المال
المدفوع في السنوات التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع.
ويتم رد أي مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك ،ما لم يتجاوز هذا االحتياطي
نظرا للخسائر التي تكبدتها الشركة األم.
نسبة  %50من رأس المال المصدر .لم يتم إجراء أي استقطاع خالل السنة ً
 17.2االحتياطي االختياري
وفقا ً لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،يجب استقطاع نسبة ال تزيد عن  %10بحد أقصى من
ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذه االسقتطاعات السنوية
بناء على قرار الجمعية العمومية للمساهمين بموجب توصية من مجلس اإلدارة .ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.
ظرا للخسائر التي تكبدتها الشركة األم.
لم يتم إجراء أي استقطاع خالل السنة ن ً
 17.3احتياطي القيمة العادلة
اختارت المجموعة تسجيل التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أسهم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .يتم
تجميع هذه التغيرات في احتياطي اإليرادات الشاملة األخرى ضمن حقوق الملكية .تقوم المجموعة بتحويل المبالغ من هذا
االحتياطي إلى األرباح المرحلة عند إلغاء االعتراف باألسهم ذات الصلة.
 17.4احتياطي تحويل العمالت األجنبية
يتم االعتراف بفروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل الشركة األجنبية الخاضعة للسيطرة في اإليرادات
الشاملة األخرى وتجميعها في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية .يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم إلى األرباح أو
الخسائر عند استبعاد صافي االستثمار.
 17.5احتياطي آخر
يمثل االحتياطي اآلخر تأثير التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون فقد السيطرة.

18

أسهم الخزينة
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,316,700
2.33%
223,952
72,419

1,316,700
2.33%
223,952
131,670

2020

عدد األسهم
نسبة األسهم المصدرة
التكلفة (دينار كويتي)
القيمة السوقية (دينار كويتي)

إن االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع خالل فترة حيازة هذه األسهم وفقا لتعليمات
هيئة أسواق المال.

37
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يعرض الجدول التالي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
2020

دينار كويتي

في  1يناير
المحمل للسنة
مدفوعات

908,769
137,148
)(265,946

─────────

779,971

═════════

20

2019
دينار كويتي
790,738
195,797
)(77,766

─────────

908,769

═════════

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
2020

دينار كويتي

دائنون تجاريون
إيرادات غير مكتسبة
ضرائب مستحقة
دفعة مقد ًما من عمالء
دائنو موظفين
تأمينات مستردة
مصروفات مستحقة أخرى ودائنون آخرون

272,414
567,786
6,309
23,315
216,628
76,098
568,860

─────────

1,731,410

═════════

2019
دينار كويتي
606,732
522,482
6,215
78,208
299,980
44,498
429,767

─────────

1,987,882

═════════

فيما يلي شروط وأحكام المطلوبات المالية المذكورة أعاله:



إن أرصدة الدائنين التجاريين ال تحمل فائدة ويتم تسويتها عادة خالل فترة  60يوما ً.
إن األرصدة الدائنة األخرى ال تحمل فائدة ولها متوسط فترة استحقاق تبلغ ستة أشهر.

لالطالع على التوضيحات حول إجراءات إدارة مخاطر السيولة لدى المجموعة ،راجع إيضاح .24.2
21

معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنتظم المجموعة في ثالثة قطاعات أساسية استنادا ً إلى التقارير الداخلية المقدمة إلى المسئول عن اتخاذ
قرارات التشغيل:




إدارة الفنادق :إمتالك وتشغيل وإدارة الفنادق والشاليهات.
خدمات التجهيــزات الغذائيــة وتوريــد العمالــة :تقـ ديم خــدمات التجهيــزات الغذائيــة وتوريــد العمالــة إلــى الم سســات
الحكومية وغير الحكومية.
خدمات تكنولوجيا المعلومات :الدعم اإلداري لتكنولوجيا المعلومات.

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج تشغيل وحدات أعمالها بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم
األداء .يستند تقييم أداء القطاعات إلى العائد على االستثمارات.

38
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معلومات القطاعات (تتمة)
خدمات التجهيزات الغذائية وتوريد
العمالة
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

5,377,534
──────
5,377,534
══════
)(1,386,507
)(7,870
)(242,499
)(7,058
)(49,698
)(89,826
══════
)(960,776
══════
2,644,599
══════
1,860,579
══════

3,708,690
──────
3,708,690
══════
)(555,811
)(11,654
39,735
)(2,918
)(3,923
)(45,884
)(40,238
══════
34,091
══════
1,482,807
══════
992,037
══════

)(173,917
136,866
13,657

461,883
767,128
15,676
──────
1,244,687
══════
6,480
)(8,902
)(37,588
══════
)(53,107
══════
4,754,837
══════
1,484,933
══════

)(242,597
30,926
20,292

498,787
281,155
19,949
──────
799,891
══════
115
)(105,702
══════
)(154,876
══════
4,912,322
══════
1,505,859
══════

)(250,208
32,122
7,691

إدارة الفنادق
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

يعرض الجدول التالي المعلومات حول إيرادات ونتائج القطاعات فيما يتعلق بقطاعات أعمال المجموعة:

اإليرادات
صافي إيرادات التأجير
إيرادات من العقود مع العمالء
أتعاب إدارة
إيرادات فوائد

المصروفات
تكلفة مخزون مسجل كمصروف
شطب موجودات غير ملموسة
حصة في نتائج شركة زميلة
انخفاض قيمة قفليات
ضرائب
تكاليف تمويل لديون وقروض
مصروف فائدة لمطلوبات تأجير
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مخصص مخزون بطئ الحركة ومتقادم

(خسارة) ربح القطاعات

الموجودات

المطلوبات

إفصاحات أخرى:
استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق
االستخدام
استثمار في شركة زميلة
شراء ممتلكات ومعدات
)(471,425
97,130
189,259

39

157,372
──────
157,372
══════

2020
دينار كويتي

498,787
3,990,340
281,155
19,949
────────
4,790,231
════════

══════
28,847
══════
20,073
══════
62,823
══════

المجموع
2019
دينار كويتي

461,883
5,534,906
767,128
15,676
────────
6,779,593
════════
)(555,811
)(11,654
39,850
)(2,918
)(3,923
)(151,586
)(40,238
══════
)(78,683
══════
6,415,853
══════
2,511,381
══════

)(163
648

-

)(1,386,507
)(1,390
)(242,499
)(8,902
)(7,058
)(49,698
)(37,588
)(89,826
══════
)(985,036
══════
7,419,509
══════
3,408,335
══════

)(424,397
168,988
22,147

خدمات تكنولوجيا المعلومات
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

281,650
──────
281,650
══════
══════
42,102
══════
20,724
══════
13,485
══════

)(272
799

)(714,185
128,056
210,199
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مطلوبات محتملة
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،قدمت المجموعة ضمانات بنكية إلى عمالءها مقابل األداء لبعض العقود بمبلغ
 1,019,700دينار كويتي ( 1,832,764 :2019دينار كويتي) .وليس من المتوقع أن ينتج عنها مطلوبات مادية.

23

إفصاحات األطراف ذات عالقة
تتمثل األطراف ذات عالقة في الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة ً مشتركةً أو تأثيراً ملموسا ً .يتم الموافقة على سياسات
وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
فيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

أتعاب إدارة
تكلفة مبيعات
مصروفات إدارية

المساهم
الرئيسي
دينار كويتي

أطراف أخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

90,148
-

)(105,600
)(62,029

90,148
)(105,600
)(62,029

256,153
)(105,600
)(82,415

يتم إدارة بعض االستثمارات في أوراق مالية بمبلغ  63,152دينار كويتي ( 88,900 :2019دينار كويتي) من قبل شركة
خاضعة للسيطرة المشتركة.
مكافأة موظفو اإلدارة العليا
يتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ممن لديهم صالحية ومس ولية تخطيط أنشطة
المجموعة وتوجيهها ومراقبتها .كان إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:
قيم المعامالت للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

رواتب ومزايا موظفين قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة

202,645
16,765

─────────

219,410

═════════

224,989
19,830

الرصيد القائم
كما في  31ديسمبر
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
25,564
180,420

40,999
212,070

─────────

─────────

─────────

244,819

205,984

253,069

═════════

═════════

═════════

لم يوصي مجلس إدارة الشركة األم بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2019( 2020ال
شيء) .تخضع هذه التوصية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم.
24

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تكمن المخاطر في أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا ً لحدود
المخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح
ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تنقسم إلى مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار
األسهم .تتمثل سياسة المجموعة في مراقبة مخاطر األعمال تلك من خالل عملية التخطيط اإلستراتيجي الخاصة
بالمجموعة.
تتكون المطلوبات المالية األساسية للمجموعة من الدائنين والمصروفات المستحقة .إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات
المالية هو تمويل عمليات المجموعة .لدى المجموعة عدة موجودات مالية مثل المدينين والنقد والنقد المعادل ،تتحقق مباشرة
من عملياتها.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
تتولى إدارة الشركة األم المسئولية الكاملة عن وضع المنهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر.
تقوم اإلدارة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل فئة من فئات المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه:
 24.1مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل مما ي دي
إلى تكبد خسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة من أنشطتها التشغيلية وبصورة رئيسية من المدينين
التجاريين واألرصدة المدينة األخرى وأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع لدى البنوك.
إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعال القيمة الدفترية لكل فئة من
الموجودات المالية:
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

724,954
1,508,916
873,823
304,261

636,807
804,253
1,606,595
242,888

2020

نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
مدينون تجاريون
مدينون آخرون (باستثناء المدفوعات مقد ًما)

─────────

3,411,954

═════════

─────────

3,290,543

═════════

األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل

إن مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك والم سسات المالية محدودة حيث إن األطراف المقابلة تمثل م سسات
مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتمان العالمية .باإلضافة إلى ذلك،
يخضع أصل المبالغ للودائع في البنوك المحلية (بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات الجارية) لضمانات بنك الكويت
المركزي طبقا ً للقانون رقم  30لسنة  2008بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت والذي أصبح ساريا ً
اعتباراً من  3نوفمبر .2008
تم قياس انخفاض قيمة النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهراً
ويعكس االستحقاقات القصيرة للتعرض للمخاطر .ترى المجموعة أن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة مرتبطة بمخاطر
ائتمان منخفضة استنادا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة.

مدينون تجاريون

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل .على الرغم من ذلك ،تأخذ اإلدارة
أيضا في اعتبارها العوامل التي قد ت ثر على مخاطر ائتمان قاعدة العمالء لديها ،بما في ذلك مخاطر التعثر المرتبطة
بالقطاع والدولة التي يعمل بها العميل .تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان الناتجة من المدينين من خالل تحديد
الحد األقصى لفترة سداد تبلغ ثالثة أشهر للعمالء من األفراد والشركات على التوالي.
قام أغلبية عمالء المجموعة بالتعامل مع المجموعة على مدى ثال سنوات ولم يتم شطب أي من أرصدة العمالء أو
انخفاض قيمتها في تاريخ البيانات المالية المجمعة .عند مراقبة المخاطر االئتمانية للعمالء ،يتم تجميع العمالء وفقا
لخصائصهم االئتمانية بما في ذلك ما إذا كانوا يمثلون أفرادًا أو منشآت قانونية ،سواء كانت شركات أو جهات حكومية،
والتاريخ التجاري مع المجموعة ووجود أي صعوبات مالية سابقة.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 24.1مخاطر االئتمان (تتمة)

مدينون تجاريون (تتمة)

في  31ديسمبر  ،2020فإن التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين وموجودات العقود وفقًا لفئة الطرف
المقابل كان كما يلي:
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

82,546
269,712
521,565

88,795
617,995
899,805

2020

عمالء أفراد
عمالء شركات
حكومة

─────────

873,823

═════════

─────────

1,606,595

═════════

في  31ديسمبر  ،2020كان لدى المجموعة أربعة عمالء ( :2019عميلين) مدينين لها بمبلغ أكثر من  50,000دينار كويتي
لكل منهما ويمثل حسابهم تقريبا نسبة  )%9 :2019( %32من كافة أرصدة المدينين القائمة .كان لدى المجموعة عميلين
( :2019ثالثة عمالء) لديهم أرصدة مدينين بمبلغ أكثر من  100,000دينار كويتي تمثل ما يزيد قليالً عن نسبة %41
( )%52 :2019من إجمالي مبالغ أرصدة المدينين .ال توجد ضمانات مقابل أرصدة المدينين هذه ولكن اإلدارة تراقب عن
كثب رصيد المدينين على أساس شهري وهي تتوأصل بانتظام مع ه الء العمالء للتخفيف من المخاطر.
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة باستخدام مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان
المتوقعة .تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المتنوعة ذات أنماط
الخسائر المماثلة .يعكس االحتساب النتيجة المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية لألموال والمعلومات المعقولة والم يدة
المتاحة في تاريخ البيانات المالية المجمعة حول األحدا السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية
المستقبلية .يتم بصفة عامة شطب المدينين التجاريين في حالة التأخر في السداد ألكثر من سنة وال تخضع ألنشطة نفاذ
القانون .إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من
فئات الموجودات المالية المفصح عنها أدناه .ال تحتفظ المجموعة بأي ضمان فيما يتعلق بالمدينين التجاريين واألرصدة
المدينة األخرى .ليس لدى المجموعة أرصدة مدينين تجاريين لم يتم مقابها تسجيل مخصص خسائر بسبب الضمانات.
كما هو مفصح عنه في إيضاح  ،27بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تم تعديل احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
كما في  31ديسمبر  2020وزادت المعدالت في كل فئة حتى بلغت فترة التأخر في السداد  6أشهر.
فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على المدينين التجاريين لدى المجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:

 31ديسمبر 2020

أقل من
 90يوم
دينار كويتي

متداولة
دينار كويتي

معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية عند
التعثر
457,670
خسائر االئتمان المتوقعة
-

 31ديسمبر 2019

متداولة
دينار كويتي

معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية عند
التعثر
972,854
خسائر االئتمان المتوقعة
-
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عدد أيام التأخر في السداد
أكثر من
180 - 91
 180يوما
يوما
دينار كويتي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

1.40%

14.57%

75.70%

42.62%

206,043
2,883

6,947
1,012

852,073
645,055

1,522,733
648,950

أقل من
 90يوم
دينار كويتي

عدد أيام التأخر في السداد
أكثر من
180 - 91
 180يوماً
يو ًما
دينار كويتي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

10.97%

27.30%

80.99%

38.74%

424,371
46,554

43,837
11,968

1,178,632
954,577

2,619,694
1,013,099
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 24.1مخاطر االئتمان (تتمة)

مدينون آخرون

ضا وال
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،فإن أغلب تعرض المجموعة لمخاطر تعثر األطراف المقابلة يعتبر منخف ً
يتضمن أي مبالغ متأخرة .وبالتالي ،انتهت اإلدارة إلى أن خسائر االنخفاض في القيمة ليست جوهرية.
 24.2مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي يتم
تسويتها من خالل السداد النقدي أو تقديم أصل مالي آخر .يتمثل هدف المجموعة عند إدارة السيولة في التأكد بقدر اإلمكان
من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف العادية أو غير العادية دون تكبد أي خسائر غير
مقبولة أو المخاطرة باالضرار بسمعة المجموعة.
تهدف المجموعة إلى الحفاظ على مستوى النقد والنقد المعادل لديها بقيمة تتجاوز قيمة التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة من
المطلوبات المالية (بخالف الدائنين التجاريين) خالل الـ  60يو ًما القادمة .كما قامت المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من
خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة ومطابقة قوائم استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
تتضمن الخطوات التي اتخذتها المجموعة لمواجهة قيود السيولة المستقبلية المحتملة الناتجة عن جائحة كوفيد 19-وتأثير تلك
الخطوات على البيانات المالية المجمعة ما يلي.



أعدت اإلدارة تحليل تدفقات نقدية مفصل لفترة الـ  12شه ًرا التالية لتقييم وضع السيولة للمجموعة وتحديد فجوات
السيولة.
اتخذت اإلدارة إجراءات للحد من خسائر التشغيل من خالل وقف عمليات المخابز المملوكة للمجموعة .يتضمن قياس
وفورات التكاليف أيضًا إجازة الموظفين إلى جانب تخفيضات تكاليف الموظفين األخرى .عالوة على ذلك ،انخفضت
تكاليف الموردين بشكل كبير ،إلى جانب انخفاض المصروفات التشغيلية والرأسمالية غير الضرورية نتيجة لفيروس
كوفيد.19-

باإلضافة إلى ذلك ،تحتفظ المجموعة بالتسهيالت االئتمانية األخرى التالية ،والتي ال تزال غير مسحوبة في  31ديسمبر
.2020
-

إن تسهيل الحساب المكشوف لدى البنك بمبلغ  400,000دينار كويتي ( 400,000 :2019دينار كويتي) غير مكفول
بضمان .يمستحق سداد الفائدة بمعدل الخصم الصادر عن بنك الكويت المركزي زائدًا عدد  200نقطة أساسية على أي
مبالغ مسحوبة.

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

 31ديسمبر 2020

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى *

شهرا
ً 12 – 3
دينار كويتي

أكثر من سنة
دينار كويتي
-

المجموع
دينار كويتي

276,144

887,480

═════════

═════════

═════════

═════════

 31ديسمبر 2019

أقل من
 3أشهر
دينار كويتي

شهرا
ً 12 – 3
دينار كويتي

أكثر من سنة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

مطلوبات التأجير
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى *

33,831
606,732

101,493
858,668

451,068
-

586,392
1,465,400

─────────

640,563

═════════

*باستثناء اإليرادات غير المكتسبة
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1,163,624

─────────

─────────

─────────

960,161

451,068

2,051,792

═════════

═════════

═════════
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 24.3مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق.
تتكون مخاطر السوق من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم.
 24.3.1مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار
الفائدة بالسوق.
تتكون األدوات المالية التي من المحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ،بصورة رئيسية من النقد والودائع
قصيرة األجل .إن الودائع ألجل لدى المجموعة هي قصيرة األجل بطبيعتها وتدر فائدة بمعدالت تجارية .وبالتالي ،ترى
المجموعة إن التعرض لمخاطر الخسائر الجوهرية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة محدودًا.ال
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،ليس لدى المجموعة أي مطلوبات تحمل فائدة.
 24.3.2مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية .ال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية بصورة جوهرية وبالتالي فإنها ال
تتعرض لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 24.3.3مخاطر أسعار األسهم
إن االستثمارات في أسهم لدى المجموعة تعتبر حساسة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من حاالت عدم التأكد حول القيم
المستقبلية لالستثمارات في أسهم.
تحتفظ المجموعة باستثمارات في أسهم استراتيجية في شركات خاصة تدعم عمليات المجموعة .ترى اإلدارة أن التعرض
لمخاطر أسعار السوق الناتجة من هذا النشاط مقبول في ظل ظروف المجموعة.
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،يقدر التعرض لمخاطر األسهم غير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ 64,246
دينار كويتي .تم عرض تحليالت الحساسية لهذه االستثمارات في إيضاح .25

25

القيمة العادلة لألدوات المالية
تعرف القيمة العادلة بإنها السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لنقل التزام في معامالت منتظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس.

الجدول الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها واإلفصاح عنها وفقًا ألسلوب التقييم:





المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛
المستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة
ملحو ً
ظا بشكل مباشر أو غير مباشر ؛ و
المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة
العادلة ملحو ً
ظا .

تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للنقد والودائع قصيرة األجل والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين
والمطلوبات المتداولة األخرى تعادل قيمتها الدفترية تقريبًا حيث إنها ذات فترات استحقاق قصيرة األجل (ال تتجاوز 12
شهرا) أو يعاد تسعيرها فورا استنادًا إلى الحركة في أسعار الفائدة بالسوق .بالنسبة للمبالغ المستحقة من (إلى) أطراف ذات
ً
عالقة التي ليس لها تواريخ سداد محددة ،والتي تستحق القبض (السداد) عند الطلب ،انتهت اإلدارة إلى أن القيمة العادلة ال
تقل عن قيمتها االسمية.
إن الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لدى المجموعة تمثل استثمارات في أسهم غير مسعرة مصنفة ضمن المستوى
.3
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

أساليب التقييم

تستثمر المجموعة في شركات ذات أسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط .ال يتم إجراء المعامالت في هذه االستثمارات
بانتظام .تستخدم المجموعة أسلوب تقييم السوق لهذه المراكز .يحدد مدير استثمار المجموعة الشركات العامة المقارنة
(األقران) استنادًا إلى القطاع والحجم والرفع واالستراتيجية ،ويحتسب مضاعفات التداول المناسبة لكل شركة مقارنة محددة.
يتم حينها خصم المضاعف لقاء اعتبارات مثل ضعف السيولة وفروق الحجم بين الشركات المقارنة بناءا على حقائق
وظروف الشركة.

مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 3

يعرض الجدول التالي مطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى  3بين بداية ونهاية فترة
البيانات المالية المجمعة:
االستثمارات في األسهم غير المسعرة
موجودات مالية مدرجة موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األرباح أو الخسائر المجموع
األخرى
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

2020
كما في  1يناير
إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى
إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر

36,945
)(28,870
-

كما في  31ديسمبر

8,075

─────────
═════════

38,900
17,271

75,845
)(28,870
17,271

─────────

─────────

56,171

64,246

═════════

═════════

االستثمارات في األسهم غير المسعرة
موجودات مالية مدرجة موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األرباح أو الخسائر المجموع
األخرى
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

2019
كما في  1يناير
إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى
إعادة القياس المسجلة في األرباح أو الخسائر
كما في  31ديسمبر

50,235
)(13,290
-

─────────

36,945

═════════

71,400
)(32,500

121,635
)(13,290
)(32,500

─────────

─────────

38,900

75,845

═════════

═════════

تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم وتحليل الحساسية للتغيرات الجوهرية في المدخالت
غير الملحوظة ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي
إن المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي
للقيمة العادلة تتضمن معدل الخصم لضعف التسويق الذي انتهت المجموعة إلى أن المشاركين في السوق سيأخذونه في
اعتبارهم عند تسعير االستثمارات .كما أجرت المجموعة تحليل الحساسية من خالل تنويع هذه المدخالت بنسبة .%5
استنادًا إلى هذا التحليل ،لم يتم مالحظة أي تغيرات جوهرية.
26

إدارة رأس المال
فيما يلي أهداف إدارة رأسمال المجموعة:
 ضمان قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية ،و
 تقديم عائد مناسب للمساهمين من خال ل تسعير المنتجات والخدمات بطريقة تعكس مستوى المخاطر التي ينطوي عليها
تقديم تلك البضائع والخدمات.
تراقب المجموعة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكية ناقصا ً النقد والنقد المعادل كما هو مبين في بيان
المركز المالي المجمع.
ال تخضع المجموعة لمتطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا ً.
45
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إدارة رأس المال (تتمة)
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص
مخاطر الموجودات األساسية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح
المسدد إلى المساهمين أو رد رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتقليل الديون.
لم يتم إجراء أي تغيرات على أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
 2020و.2019

27

تأثير تفشي كوفيد19-
تم اإلعالن عن تفشي فيروس كوفيد 19-ألول مرة بالقرب من نهاية سنة  .2019في ذلك الوقت ،تم تحديد مجموعة من
حاالت العدوى التي تظهر عليها أعراض "التهاب رئوي مجهول السبب" في ووهان وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية.
في  31ديسمبر  ،2019نبهت الصين منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الفيروس الجديد .في  30يناير  ،2020أعلنت لجنة
الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بأن تفشي المرض يشكل "حالة طارئة ذات أهمية عالمية
للصحة العامة" ،ومنذ ذلك الحين ،انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم .في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة
العالمية أن تفشي كوفيد 19-يعتبر جائحة.
كان إلجراءات إبطاء انتشار فيروس كوفيد 19-تأثير كبير على االقتصاد العالمي .حيث فرضت الحكومات في جميع أنحاء
العالم حظ ًرا على السفر وإجراءات حجر صحي صارمة ،بينما تتعامل الشركات مع اإليرادات المفقودة وسالسل التوريد
المعطلة .وبينما بدأت البالد في تخفيف اإليقاف الكامل لألعمال ،كان التخفيف تدريجيًا.
باإلضافة إلى التأثيرات المعروفة بالفعل لتفشي فيروس كوفيد 19-والتدابير الحكومية المتخذة نتيجة ذلك ،فإن حالة عدم
التيقن بشأن االقتصاد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي ،ومن غير المعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل األجل
على أعمال المجموعة .يمكن أن يتفاقم وضع فيروس كوفيد 19-في اتجاهات مختلفة .في حالة تعرض المجتمع واألعمال
لفيروس كوفيد 19-لفترة زمنية أطول ،فقد ي دي ذلك إلى نتائج سلبية مطولة وحدو ضغط على السيولة لدى المجموعة.
يجب على الشركات مراعاة ما إذا كان عليها الكشف عن التدابير التي اتخذتها ،بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة
العالمية وهيئات الصحة الوطنية ،للحفاظ على صحة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها اإلدارية والتشغيلية،
مثل العمل من المنزل وتقليل نوبات العمل في مناطق التشغيل للحد من عدد العمال الذين يتنقلون والتنظيف شديد الدقة
ألماكن العمل وتوزيع معدات الحماية الشخصية واختبار حاالت العدوى المشتبه فيها وقياس درجة حرارة الجسم.
نتيجة لذلك ،أخذت المجموعة في اعتبارها تأثير كوفيد 19-عند إعداد البيانات المالية المجمعة .في حين أن مجاالت اتخاذ
األحكام المحددة قد ال تتغير ،فإن تأثير كوفيد 19-أدى إلى تطبيق المزيد من األحكام داخل تلك المجاالت.
ظرا لطبيعة كوفيد 19-المتفاقمة والخبرة الحديثة المحدودة بالتأثيرات االقتصادية والمالية لهذه الجائحة ،قد يلزم إجراء
ن ً
تغييرات على التقديرات عند قياس موجودات ومطلوبات المجموعة في المستقبل.

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

توجب على المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة .كانت تتعلق هذه
بشكل أساسي بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ،حيث أن
التصنيف المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج إلى التعديل ليعكس الطرق المختلفة التي ي ثر بها تفشي
فيروس كوفيد 19-على أنواع مختلفة من العمالء.
ستستمر المجموعة في تقييم تأثير الجائحة مع توفر بيانات أكثر تأكيدا ً وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب إجراء أي تعديل على
خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات المالية المجمعة الالحقة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد
المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل المعلومات
المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ البيانات المالية
المجمعة .ومع ذلك ،ال تزال األسواق متقلبة كما ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.
تقر المجموعة بأن بعض الموجودات قد تتأثر سلبا ،ومع استمرار عدم استقرار الوضع ،ستراقب المجموعة باستمرار
توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في عكس قيم هذه الموجودات غير المالية عند حدوثها.
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البيانات المالية

شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
27

تأثير تفشي كوفيد( 19-تتمة)

قياس القيمة العادلة لالستثمار في أوراق مالية

أخذت المجموعة في اعتبارها التأثيرات المحتملة للتقلبات الحالية في السوق عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية
غير المسعرة لدى المجموعة ،ويمثل هذا أفضل تقييم أجرته اإلدارة استنادًا إلى المعلومات المتاحة الملحوظة كما في تاريخ
نظرا لتأثير فيروس كوفيد ،19-تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة لالستثمار في
البيانات المالية المجمعةً .
أوراق مالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في ظل السيناريو الحالي.

مساعدة حكومية

في محاولة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد ،19-اتخذت حكومة دولة الكويت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة في مواجهة
الجائحة .وتشمل هذه التدابير المساعدة الحكومية المقدمة للقوى العاملة الكويتية في القطاع الخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر
اعتبارا من أبريل .2020
تسري
ً
خالل السنة الحالية ،حصلت المجموعة على إجمالي مبلغ قدره  63,469دينار كويتي .يتم المحاسبة عن الدعم المالي وفقًا
لمعيار المحاسبة الدولي " 20محاسبة المنح الحكومية وإفصاحات المساعدة الحكومية" ،وتسجيله في األرباح أو الخسائر كـ
"إيرادات أخرى" على أساس متماثل على مدار الفترات التي تسجل فيها المجموعة مصروفات تكاليف الموظفين ذات
الصلة .ال يوجد رصيد قائم لإليرادات الم جلة أو أرصدة المدينين المتعلقة بهذه المنحة كما في  31ديسمبر .2020

تقييم مبدأ االستمرارية

ال تزال هناك عوامل عدم تيقن جوهرية بشأن كيفية تأثير تفشي الفيروس على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية
وطلب العمالء .لذلك ،قامت اإلدارة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ في االعتبار فترة تبلغ 12
شهرا من تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة
ً
حول المخاطر وعوامل عدم التيقن المستقبلية .تستند االفتراضات الواردة ضمن النموذج إلى التأثير المحتمل المقدر للقيود
واللوائح الخاصة بفيروس كوفيد 19-والمستويات المتوقعة من طلب المستهلك ،إلى جانب طرق المواجهة المقترحة من
اإلدارة على مدار الفترة .قد يستمر تأثير كوفيد 19-في التفاقم ،ولكن بنا ًء على وضع السيولة والموارد المالية لدى
المجموعة كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة ،تمظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لموأصلة
وجودها التشغيلي وأن وضع أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 31
ديسمبر  .2019نتيجة لذلك ،تم إعداد البيانات المالية المجمعة هذه على أساس مبدأ االستمرارية.
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تقرير لجنة التدقيق
لشركة الفنادق الكويتية
لعام 2020
نبذة عن لجنة التدقيق:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق بتاريخ  15يونيو  ،2020وتم تحديد مدتها لتكون متوافقة مع مدة صالحية
مجلس إدارة الشركة (ثالث سنوات) .تتألف لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء يرأسها عضو
مستقل كما يلي:
رئيس لجنة التدقيق
السيد /إبراهيم املناعي
عضو لجنة التدقيق
السيد /احمد السميط
عضو لجنة التدقيق
السيد /طارق عنبوس ي
وقد قامت اللجنة بتعيين السيد /رياض حنبلي كمستشار للجنة وأمين السر وذلك بما يتمتع به من مؤهالت علمية وخبرة
عملية في مجال التدقيق واملحاسبة.
قامت اللجنة باالجتماع بصورة منتظمة وفقا للوائح الخاصة بها وذلك باكتمال النصاب القانوني لحضور أعضائها حيث
قام أمين سر اللجنة بتدوين محاضر اجتماعات اللجنة متضمنا تقريرا بالقرارات التي تم اتخاذها .وقد اجتمعت اللجنة
 5مرات خالل عام .2020
البيانات والتقارير املالية:
تشرف لجنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية للشركة نيابة عن مجلس اإلدارة ،وتتحمل إدارة الشركة
املسؤولية الرئيسية عن البيانات املالية ،وذلك من خالل الحفاظ على الرقابة الداخلية الفعالة للتقارير املالية ،وكذلك
تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية على التقارير املالية وفي الوفاء بمسؤولياتها الرقابية .وقد قامت اللجنة باستعراض
ومناقشة البيانات املالية املجمعة املرحلية والسنوية الخاصة بشركة الفنادق الكويتية للسنة املالية  2020مع إدارة
الشركة قبل رفعها ملجلس اإلدارة لالعتماد.
مهام و إنجازات اللجنة خالل عام :2020
▪ مراجعة ومناقشة البيانات املالية للتأكد من صحتها ونزاهتها.
▪ التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي ومتابعة أدائه.
▪ دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.
▪ التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير في هذا الشأن.
▪ اإلشراف على اعمال التدقيق الداخلي في الشركة.
▪ التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة ومراجعة نتائج تقارير الجهات
الرقابية.
تقرير لجنة التدقيق لشركة الفنادق الكويتية لعام 2020
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تستند األنشطة الرقابية بصفة أساسية على الضوابط الرقابية املوضوعية ،والتقارير اإلدارية املختلفة وإدارة املخاطر
ووظائف التدقيق الداخلي .يتحمل مجلس إدارة شركة الفنادق الكويتية مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليتها
وذلك من خالل املحافظة على األصول ،وحفظ البيانات املالية الصحيحة ،والكشف عن األخطاء واملخالفات .ويلتزم
مجلس اإلدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة
الرقابة ،كما تشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح ،وتدوين السياسات واإلجراءات ،وتحديد السلطات
والصالحيات وآليات رقابة األداء ،التي تم وضعها ملراقبة عمليات الشركة بفاعلية وانتظام .ويقوم مجلس اإلدارة
باملراجعة املنتظمة لهذه اإلجراءات من خالل لجانه الرئيسية وتتم مراجعة فعالية الضوابط من وقت آلخر في إطار دوائر
العمل بالشركة ويتم رفع التقارير املنتظمة ذات العالقة إلى لجنة التدقيق.
إدارة التدقيق الداخلي:
تقوم إدارة التدقيق الداخلي للشركة بتنظيم سياسات وإجراءات التدقيق والتي تساعد الشركة على تطبيق نظام
الحوكمة وذلك عن طريق التقييم املستمر ألداء اإلدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية وكذلك لوسائل
وإجراءات الضبط الداخلي لتقديم التوصيات لتطويرها حسب ما تتطلبه زيادة كفاءة وفاعلية النظام الداخلي .وعليه
فقد كلف مجلس اإلدارة إدارة التدقيق الداخلي من خالل لجنة التدقيق باملهام واملسؤوليات املناطة لها .لذا فان إدارة
التدقيق الداخلي بالشركة هي إدارة تتمتع باالستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق املنبثقة من مجلس إدارة
الشركة.
ومن أهم مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي في شركة الفنادق الكويتية هو تزويد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية برأي
مستقل وموضوعي حول توافر الضوابط الرقابية ،والضمانات الكافية واملالئمة لدعم أنشطة الشركة ،وتحسين فاعلية
الضوابط ،وإدارة املخاطر وعمليات الحوكمة.
إن استقاللية إدارة التدقيق الداخلي عامل أساس ي لنجاح مهام التدقيق ،لذلك تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع
تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة ملجلس إدارة الشركة ،كما تقوم لجنة التدقيق باملوافقة على الهيكل التنظيمي وميثاق
وسياسة التدقيق الداخلي وخطط التدقيق الداخلي ومنهجية تقييم املخاطر وتقييم اإلنجازات واألداء الوظيفي لإلدارة.
وقد تم عقد  5اجتماعات مع رئيس التدقيق الداخلي لشركة الفنادق الكويتية خالل عام .2020
تعيين املدققين الخارجيين:
قامت اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين السيد /بدر العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست
ويونغ) لتدقيق الحسابات مع مراعاه مدة التغيير اإللزامي املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق
املال ،وذلك عن السنة املالية  2020بعدما تأكدت اللجنة من استقاللية مراقب الحسابات .ويقوم مراقب الحسابات
ً
الخارجي بإجراء تدقيق سنوي مستقل ومراجعة ربع سنوية بهدف تأكيد أن البيانات املالية ّ
تعد وفقا للمعايير الدولية
واملعتمدة من الجهات الرقابية في دولة الكويت .وقد قامت اللجنة باالجتماع بصفة دورية مع املدقق الخارجي ملناقشة
البيانات املالية قبل رفعها ملجلس اإلدارة لالعتماد.
تقرير لجنة التدقيق لشركة الفنادق الكويتية لعام 2020
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تقييم أداء اللجنة لعام :2020
يتم تحديد معايير التقييم ملؤشرات قياس األداء الرئيسية لكل من مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان املنبثقة عنه وذلك
وفقا لسياسة مؤشرات تقييم األداء ( )KPIsاملعتمدة ،بحيث يقوم املجلس بتقييم أداء اللجنة للسنة املالية املنتهية وفقا
ملعايير التقييم.
ً
وختاما ،فإننا نؤكد أن مستوى الرقابة الداخلية املعمول بها داخل شركة الفنادق الكويتية مرض ي وذلك تماشيا مع تقرير
املدقق الخارجي حول تقييمه الكلي للبيئة الرقابية الداخلية لشركة الفنادق الكويتية.

إبراهيم املناعي
رئيس لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق لشركة الفنادق الكويتية لعام 2020
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تقرير الحوكمة
تقرير شركة الفنادق الكويتية للحوكمة 2020

القاعدة االولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة ،وذلك على النحو اآلتي:

 -1تم تشكيل مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية من  5أعضاء وبياناتهم كالتالي:

االسم

تصنيف
العضو

السيد  /احمد يوسف عبدهللا الكندري

غير
تنفيذى

السيد /فوزي خليفة حسين المسلم

تنفيدذي

(ممثل عن شركة الضيافة القابضة)

(ممثل عن شركة وينر للدعاية واالعالن)

السيد /احمد سعود فهد السميط
(ممثل عن شركة تمليك المتحدة للخدمات
العقارية)
السيد/طارق عنبوسى
(ممثل عن شركة المباني المتحدة)

غير
تنفيذي

غير
تنفيذي

السيد /ابراهيم احمد حسن المناعي

مستقل

السيد /أكرم السرساوى

امين
السر

المؤهل العلمي والخبرة العملية
السيد /أحمد يوسف الكندري ،لديه اكثر من  27عاما من الخبرة في مجال
إدارة المرافق ،والعقارات ،والخدمات المصرفية وقطاع االستثمار.شغل
السيد /الكندري مناصب تنفيذية في شركة العقارات المتحدة تمكن من خاللها
من إدارة عقارات عديدة داخل دولة الكويت ،بدءا من مراكز التسوق الراقية
ووصوالً إلى األبراج التجاريةالمعاصرة.باإلضافة إلى خبرته في مجال
العقارات وإدارة المرافق ،أصقل السيد الكندري خبرته في مجال االستثمار
واألعمال المصرفية وذلك من خالل عمله في شركات رائدة في دولة الكويت
على سبيل المثال البنك العقاري ،شركة الخليج لالئتمان وشركة نفط الكويت.
السيد /الكندري حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال واإلدارة
المالية والمصرفية من جامعة الكويت
تلقى السيد  /مسلم تعليمه من جامعة ميامي بفلوريدا بالواليات المتحدة
األمريكية وحصل علي درجتي البكالوريوس في الهندسة المدنية والهندسة
المعمارية
قبل انضمامه إلى شركة الفنادق الكويتية وسفير الدولية إلدارة الفنادق،
أمضى أكثر من عقدين في إدارة المشاريع والفنادق وإدارة األعمال
واالستثمارات .تولي منصب مدير عام شركة الفنادق الكويتية في عام
 ،2004وهو مسئول عن عمليات التخطيط ووضع وتنفيذ استراتيجيات
وسياسات الشركة .يمتلك خبرة واسعة في مجال الضيافة على مدى
العقدين الماضيين .منها عشر سنوات كانت على مستوى اإلدارة العليا في
مجال األعمال واالستراتيجيات في الكويت وتونس والمغرب.
حاصل على مؤهل عالي فى ادارة االعمال من جامعة الكويت وله خبرة تزيد
عن  25عاما ً فى العمل اإلدارى واإلستثمار العقاري.

تلقى السيد  /طارق عنبوسي تعليمه من جامعة ماكماستر -كندا وحصل على
البكالوريوس في الهندسة المدنية واإلدارة .وهو أيضا ً حائز على شهادة
المحلل المالي المعتمد .بانضمامه إلى شركة العقارات المتحدة يكون قد
أمضى أكثر من  8أعوام من الخبرة في مجاالت المحاسبة ،االستشارات،
االستثمارات ،والعقارات.
حاصل على مؤهل عالي فى ادارة االعمال وله خبرة تزيد عن  25عاما ً فى
العمل اإلدارى واإلستثمار العقاري.
حاصل على بكالوريوس فى المحاسبة من جامعة اإلسكندرية – مصر
ودبلوم فى األدارة المالية من جامعة اإلسكندرية وماجستير فى إدارة األعمال
من جامعة القاهرة وله خبرة فى االدارة المالية الكثر من  25عام ويعمل
بالشركة منذ عام 2012

تاريخ االنتخاب/
تعيين أمين السر
2020/06/15

2020/06/15

2020/06/15

2020/06/15

2020/06/15

2020/06/15
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نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة ،وذلك من خالل البيان التالي:
 -2عقد مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية اجتماعاتة بحضور غالبية االعضاء ففى السنة المالية المنتهية فى  31ديسمبر  2020تم عقد  9اجتماعات لمجلس االدارة .ويوضح الجدول التالي تواريخ االجتماعات وعدد
مرات الحضور الشخصي العضاء مجلس االدارة:
االجتماع
رقم()1

االجتماع
رقم()2

االجتماع
رقم()3

االجتماع
رقم()4

االجتماع
رقم()5

االجتماع
رقم()6

االجتماع
رقم()7

االجتماع
رقم()8

االجتماع
رقم()9

المنعقد بتاريخ
2020/03/11

المنعقد بتاريخ
2020/03/26

المنعقد بتاريخ
2020/04/05

المنعقد بتاريخ
2020/06/15

المنعقد بتاريخ
2020/07/02

المنعقد بتاريخ
2020/09/01

المنعقد بتاريخ
2020/09/19

المنعقد بتاريخ
2020/11/07

المنعقد بتاريخ
2020/11/12

 )1السيد /احمد يوسف عبدهللا الكندري
(رئيس مجلس اإلدارة)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

 )2السيد /فوزي خليفة حسين المسلم
(نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

 )3السيد /احمد سعود فهد السميط
(عضو)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

√

√

√

X

X

X

X

X

X

3

اسم العضو

 )4السيد /احمد هاشم قاسم

(عضو)

السيد /طارق عنبوسى *
(عضو)
 )5السيد /ابراهيم احمد حسن المناعي
(عضو مستقل)

X

X

X

√

√

√

√

√

√

6

X

√

√

√

√

√

√

√

√

8

*تم تغيير ممثل عضو مجلس اإلدارة  -شركة العقارات المتحدة  -وتعيين السيد /طارق عنبوسي بدال من السيد /احمد هاشم قاسم في اجتماع مجلس اإلدارة رقم ( )4المنعقد بتاريخ .2020/06/15

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة:
 -3يلتزم مجلس ادارة شركة الفنادق الكويتية بآلية انعقاد االجتماعات المعتمدة بالشركة حيث تنعقد االجتماعات بناء على دعوة
خطية من رئيس مجلس االدارة او بناء على طلب خطي يقدمه عضوين ،وترسل الدعوة مع جدول االعمال مرفق معة كل
المستندات الخاصة ببنود الجدول الى االعضاء فى موعد اقصاة ثالثة ايام عمل قبل موعد االجتماع ،ويقوم امين سر المجلس
بتسجيل المسائل التى نظر فيها والقرارات التى تم اتخاذها فى محاضر االجتماع مع االخذ فى االعتبار اية تحفظات لالعضاء
او اراء مخالفة اثيرت اثناء االجتماع ،وتدون االجتماعات بمسلسل رقمى تبعا لكل سنة وتوقع من جميع االعضاء الحاضرين
وتحفظ بسجل خاص يسهل الوصول الية.

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وكذلك
السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:
 -1قامت شركة الفنادق الكويتية بوضع ميثاق والئحة عمل مجلس االدارة وحددت فيه بالتفصيل مسئوليات مجلس االدارة
ككل والواجبات الخاصة باالعضاء وايضا حددت دور رئيس مجلس االدارة واالدارة التنفيذية .وقام مجلس االدارة باعتماد
الئحة السلطات والصالحيات والتى حددت صالحيات كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية فى المعامالت االدارية
والمالية المتعلقة بعمليات الشركة .
إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام

 -2ساهم هذا التحديد وتوزيع االدوار والصالحيات فى تطوير اداء مجلس االدارة والذى ساعد فى نجاح وانجاز العديد من
المهام ومنها على سبيل المثال:
 .aاعتماد البيانات المالية الربع سنويه والسنوية في االوقات المحدده.
 .bاعتماد مؤشرات اداء مجلس االدارة وفقا لقانون هيئة اسواق المال والئحته التنفيذية.
.c

عدد
االجتماعات

اعتماد التقييم الذاتي العضاء مجلس االدارة وفقا لقانون هيئة اسواق المال والئحته التنفيذية.

 .dاتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة تحديات ازمة انتشار فايروس كورونا المستجد
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية

 -3شكل مجلس االدارة لجان متخصصة تتمتع باالستقاللية تساعدة على اداء مهامة بشكل فعال وهذه اللجان هي:
مدة
التشكيل

اسم اللجنة

تاريخ التشكيل

لجنة التدقيق
وادارة
المخاطر

2020/06/15

 3سنوات

لجنة
الترشيحات
والمكافات

2020/06/15

 3سنوات

اعضاء اللجنة

ابراهيم احمد المناعي

رئيس

احمد سعود السميط

عضو

طارق عنبوسى

عضو

ابراهيم احمد المناعي

رئيس

احمد سعود السميط

عضو

طارق عنبوسى

عضو

عدد
االجتماعات
فى 2020

المهام

اهم االنجازات

 التاكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة. التاكد من استقاللية ومؤهالت وأداء إدارة التدقيق الداخلي. التاكد من فاعلية برامج الشركة المطبقة لضمان االلتزام بالمتطلبات القانونيةوالتنظيمية وقواعد األخالقيات.
 التاكد من سالمة ونزاهة البيانات المالية . تقييم أداء المدققين الخارجيين والداخليين اعتماد المبادئ والسياسات واإلستراتيجيات والعمليات وأطر عمل الرقابة الخاصةبإدارة المخاطر.
 اعتماد أو التوصية بأي تغييرات على نطاق المخاطر حسبما هو مناسب. اعتماد المعامالت االئتمانية وحقوق الملكية واالستثمارات األخرى التي تتجاوزحدود الموافقة لإلدارة التنفيذية.
 اعتماد ترشيحات المديرين واعضاء مجلس الدارة التي سيتم عرضها للحصول علىموافقة واعتماد تصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية وشغل أي مناصب
شاغرة في المجلس .
 دراسة أي ترشيحات مقدمة بشكل صحيح من جانب المساهمين فيما يتعلق بالمرشحينمن المديرين.
 مراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى المجلس ،حيثما كان ضرورياً ،بشأن سياساتوممارسات المكافآت التي تلبي احتياجات الشركة.
 -التاكد من استقاللية االعضاء المستقلين.

 مراجعة البيانات المالية المرحليةوالسنوية
 متابعة ادارء المشاريع التشغيلةللشركة.
5

 -اقتراح المكافات للعام .2020

1

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

 -4تتبنى الشركة آ لية تتيح العضاء مجلس االدارة الفرصة للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفى الوقت المناسب عن طريق نظام معلومات متكامل ومتصل بالنظام المحاسبي للشركة
حيث يقدم بصفة دورية التقارير والنتائج الالزمة لمتابعة مختلف عمليات الشركة والتى تساهم وتساعد فى اتخاذ القرار.

القاعدة الثالثة
اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

 -1قام مجلس االدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافاءات تتكون من  3اعضاء (عضوين غير تنفيذين  +عضو مستقل )
كما هو مبين سابقا ،وتختص اللجنة قي اعداد التوصيات المتعلقة بترشيحات العضوية فى مجلس االدارة وايضا ترشيحات
مناصب االدارة التنفيذية والتاكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية من االعضاء المستقلين ،باالضافة الى الموافقة على
سياسة منح المكافاءات العضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية والموظفين.
تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي والمدراء:

 -2ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة:
اعتمدت شركة الفنادق الكويتية سياسة المكافآت والحوافز الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وأيضا سياسة المكافآت والمزايا
الخاصة باإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ،وتم تصميمها لتكون حافزا لتحقيق اهداف الشركة االستراتيجية والتشغيلية ويعتمد
تطبيق تلك السياسات على مستوى األداء واإلنجازات لألعضاء والموظفين وأيضا على النتائج النهائية لألنشطة التشغيلية
للشركة وذلك بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.
 -3بيان المكافآت والمزايا

قدمت لجنة الترشيحات توصياتها بعدم منح مكافات العضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية فى
 31ديسمبر  ، 2020ورفعت اللجنة تقريرها المفصل عن المكافات والمنافع والمزايا العضاء مجلس االدارة واالدارة
التنفيذية والذي تتضح كالجداول المبينة أدناة:

المكافأت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة
المكافأت والمزايا من خالل الشركة األم
إجمالى عدد األعضاء

المكافأت والمزايا الثابتة د .ك.

تأمين صحى
5

-

المكافأت والمزايا من خالل الشركات التابعة

المكافأت والمزايا المتغيرة د.ك.

المكافأت والمزايا الثابتة د .ك.

المكافأت والمزايا المتغيرة د.ك.

مكافأه سنوية

مكافأه
لجان

تأمين
صحى

الرواتب الشهرية
اإلجنالية خالل العام

مكافأه
سنوية

مكافأه لجان

-

-

-

-

-

-

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي والمدراء:

 -2ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة:
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الحوكمةشركة الفنادق الكويتية سياسة المكافآت والحوافز الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وأيضا سياسة المكافآت والمزايا
اعتمدت
تقرير
الخاصة باإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ،وتم تصميمها لتكون حافزا لتحقيق اهداف الشركة االستراتيجية والتشغيلية ويعتمد
تطبيق تلك السياسات على مستوى األداء واإلنجازات لألعضاء والموظفين وأيضا على النتائج النهائية لألنشطة التشغيلية
للشركة وذلك بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.
-3

بيان المكافآت والمزايا

قدمت لجنة الترشيحات توصياتها بعدم منح مكافات العضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية فى
 31ديسمبر  ، 2020ورفعت اللجنة تقريرها المفصل عن المكافات والمنافع والمزايا العضاء مجلس االدارة واالدارة
التنفيذية والذي تتضح كالجداول المبينة أدناة:

المكافأت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة
المكافأت والمزايا من خالل الشركة األم
إجمالى عدد األعضاء

المكافأت والمزايا الثابتة د .ك.

المكافأت والمزايا المتغيرة د.ك.

تأمين صحى
5

المكافأت والمزايا من خالل الشركات التابعة

-

المكافأت والمزايا الثابتة د .ك.

المكافأت والمزايا المتغيرة د.ك.

مكافأه سنوية

مكافأه
لجان

تأمين
صحى

الرواتب الشهرية
اإلجنالية خالل العام

مكافأه
سنوية

مكافأه لجان

-

-

-

-

-

-

إجمالى المكافأت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية بمن فيهم الرئيس التنفيذى والمدير المالى
المكافأت والمزايا من خالل الشركة األم
المكافأت والمزايا الثابتة (دينار كويتى)

إجمالى عدد
المناصب
التنفيذية

الرواتب
الشهرية بما
فيها مخضض
اإلجازات
ومخصص نهاية
الخدمة

تأمين صحى

تذاكر سنوية

3

97,159

2,013

5,832

إجمالى عدد
المناصب
التنفيذية

الرواتب
الشهرية بما
فيها مخضض
اإلجازات
ومخصص نهاية
الخدمة

تأمين صحى

تذاكر سنوية

1

93,631

بدل سكن

1,950

بدل مواصالت

1,740

المكافأت والمزايا المتغيرة
(دينار كويتى)
بدل تعليم األبناء

375

تأمين إجتماعى

948

بدل تليفون

300

-

المكافأت والمزايا من خالل الشركات التابعة
المكافأت والمزايا الثابتة (دينار كويتى)

1,122

8,346

بدل سكن

-

بدل مواصالت

3,150

المكافأت والمزايا المتغيرة
(دينار كويتى)
بدل تعليم األبناء

-

تأمين إجتماعى

2,844

بدل تليفون

-

-
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة

 -1تضمن التقرير السنوي للبيانات المالية لسنة  2020المرفوع للمساهمين تعهدات مجلس االدارة بسالمة ونزاهة كافة
البيانات المعروضة فى التقرير  ،ومن ناحية اخرى ،قدمت ايضا االدارة التنفيذية والمتمثلة فى الرئيس التنفيذي ومدير
لالدارة المالية تعهداتها الى مجلس االدارة والتى تؤكد فيها ان التقارير والبيانات المقدمة والخاصة بالسنة المالية المنتهية
فى  31ديسمبر  2020تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وتم اعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:

 -2قام مجلس االدارة بتشكيل لجنة التدقيق وادارة المخاطر والتى تتكون من  3اعضاء (عضوين غير تنفيذيين  +عضو
مستقل) وقد تم مراعاة توفير الخبرات المتخصصة والمؤهالت العلمية والخبرة العملية فى تشكيل اللجنة والتى تساعدها
فى تادية مهامها وتحقيق الغرض من تشكيلها فضال عن التاكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
ال وجود لحاالت تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وقرارات مجلس اإلدارة:

 -3قامت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر بإنجاز مهامها خالل عام  2020ولم يسجل أي حالة تعارض بين توصيات اللجنة
وقرارات المجلس.
التأكيد على إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

 -4تتابع لجنة التدقيق اعمال مراقب الحسابات الخارجي وتعقد معهم اجتماعات دورية وتتاكد من استقالليتهم وانه لم يتم تقديم
خدمات اخرى الى الشركة عدا خدمة التدقيق.

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:

فى اطار حرص شركة الفنادق الكويتية على وضع نظم سليمة وفعالة للرقابة الداخلية ،قامت الشركة باتخاذ الخطوات التالية:
 -1انشاء ادارة مستقلة لتحديد وادارة المخاطر وتعيين مستشار خارجي الدارة المخاطر بتوصية من لجنة التدقيق وادارة
المخاطر وموافقة من مجلس االدارة ،والذي يتولى مهام قياس ومتابعة كافة انواع المخاطر التى تتعرض لها عمليات
الشركة.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

 -2قام مجلس االدارة بتشكيل لجنة التدقيق وادارة المخاطر والتي تتكون من  3اعضاء غير تنفيذيين وقد تم مراعاة توفير
الخبرات المتخصصة والمؤهالت العلمية والخبرة العملية فى تشكيل اللجنة والتى تساعدها فى تادية مهامها وتحقيق
الغرض من تشكيلها فضال عن التاكد من كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

 -3وضعت شركة الفناداق الكويتية نظام فعال يعمل على الحفاظ على سالمة الشركة المالية عن طريق وضع سياسة
للصالحيات المالية معتمدة وشاملة ،تم فيها مراعاة تطبيق وتفعيل مبدأ الرقابة المزدوجة وتحديد سلطات وصالحيات جميع
المستويات االدارية داخل الشركة .
ب يان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي

 -4انشئت ادارة التدقيق الداخلي التى تتمتع باستقاللية تامة وتتبع لجنة التدقيق مباشرة وايضا قام المجلس باعتماد دليل عمل
االدارة والذي يحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات ادارة التدقيق الداخلي.
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القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

 -1تعزيزا لثقة المستثمر والمساهم فى نزاهة وسالمة الوضع المالي للشركة ،قام المجلس باعتماد ميثاق قواعد االخالقيات
والسلوك المهنى بشكل يساهم فى قيام كل من مجلس االدارة وجميع الموظفين باداء مهامهم بفاعلية مثل:
 .aااللتزام بتحقيق مصالح الشركة وعدم االستغالل السيء للسلطة
 .bتطبيق التعليمات االخالقية والقوانين ذات الصلة
 .cتحديد السلوكيات المهنية المطلوب العمل بها داخل الشركة مثل سرية المعلومات ،تقديم اقتراحات ،قبول الهدايا والمزايا
 .dكيفية التعامل مع اصحاب المصالح
 .eكيفية التعامل مع اصول وممتلكات الشركة
 .fوضع سياسة التبليغ عن المخالفات ونظام تقديم الشكاوى والتظلمات
 .gوضع االجراءات التاديبية فى حالة التاكد من وجود مخالفات او سلوكيات غير مرغوبة
موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح

 -2قام مجلس االدارة بمراجعة واعتماد سياسة حاالت تعارض المصالح التى توضح كيفية التعامل معها طبقا لما ورد
بالقوانين والتعليمات ذات الصلة.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
م وجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح

 -1اعتمد مجلس االدارة سياسة االفصاح والشفافية على ان يتم مراجعتها بشكل دوري والتى توضح االليات المتبعة داخل
الشركة لالفصاح عن المعلومات الجوهرية سواء كانت مالية او غير مالية بالشكل والوقت المناسبين وايضا بالطريقة التى
تسمح للمساهمين والمهتمين من المستثمرين بفهمها.
نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء

 -2و تم اعداد سجل خاص بجميع افصاحات اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وكل االشخاص المدرجين فى قائمة
المطلعين بالشركة ،يحدَّث بشكل دوري ومتاح لالطالع علية لكل من يهمه االمر.
 -3وتطبيقا لقرارات هيئة أسواق المال ،تم اعداد سجل خاص يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز
وغيرها من المزايا المالية األخرى التي تم منحها بشكل مباشر وغير مباشر من قبل الشركة او من قبل الشركات التابعة
وذلك لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء ويتم تحديثها بشكل دوري وهذه البيانات متاحة لالطالع
من قبل المساهمين.
ب يان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

 -4تم انشاء قسم مستقل داخل الشركة يسمى وحدة شئون المستثمرين وتعمل الشركة على تكليف فريق من الموظفين ممن
لديهم خبرة فى هذا المجال واعطائهم الصالحيات بتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للمهتمين من المستثمرين
فى الوقت المناسب وبالشكل الذى يتناسب مع اليات االفصاح المعتمدة داخل الشركة.
ن بذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واإلعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح

 -5تم تصميم صفحة مخصصة لحوكمة الشركات فى الموقع االلكتروني للشركة تعرض كافة المعلومات والبيانات التى تهم
المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين مع امكانية عرض احصائيات وتحليالت مختلفة تساعدهم على تقييم اداء
الشركة.
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القاعدة الثامنة
احترام حقوق المساهمين
موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ،وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

 -1حرصت شركة الفنادق الكويتية على احترام وحماية الحقوق العامة لجميع المساهمين بالطريقة التى تضمن تحقيق مبدأ
العدل والمساواة .حيث بدأت الشركة بتعديل نظامها االساسي للتاكد من ان نظام الشركة يكفل حماية حقوق جميع
المساهمين وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الشركات والئحتة التنفيذية ،ومن ناحية اخري ،اعتمد مجلس االدارة سياسة
والئحة حماية حقوق المساهمين والعمل على تحديثها والتى تعرض الحقوق العامة للمساهمين دون تمييز وكيفية ممارسة
هذة الحقوق وذلك بما ال يضر بمصالح الشركة او يتعارض مع القوانين والتعليمات ذات الصلة.
م وجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

 -2تم التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بانشاء وامساك سجل خاص يقيد فية بيانات جميع المساهمين ويتم تحديثة
باستمرار فور التاشير باي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة فية وحرصت الشركة ان يكون هذا التقرير متاح لالطالع
علية من قبل جميع فئات المساهمين بالتنسيق مع وحدة شئون المستثمرين بالشركة.
نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

 -3تلتزم شركة الفنادق الكويتية فى جمعياتها العامة العادية والغير عادية بدعوة جميع مساهميها وتبليغهم وتذكيرهم بتفاصيل
انعقاد الجمعية من حيث الميعاد والمكان وجدول االعمال وتوفير مستندات الحضور بالوكالة فى حالة رغبة المساهم
بتوكيل اخر للحضور عنة ،والتاكد من ان نسبة الحضور كافية لنصاب الجمعية وتشجيعهم على االستفسار ومناقشة بنود
جدول االعمال واخذ الموافقة عليها بالتصويت.

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح

 -1اعتمد مجلس االدارة سياسة والئحة حماية حقوق اصحاب المصالح التى تشمل القواعد واالجراءات التى يلزم اتباعها مع
اصحاب المصالح لضمان حماية حقوقهم او تعويضهم فى حالة انتهاك هذة الحقوق واعطاء الصالحيات لمسئول المطابقة
وااللتزام بالتاكد من ان الشركة تطبق وتلتزم بالقوانين والتعليمات ذات الصلة مثل قانون العمل ،قانون الشركات ,قانون
هيئة اسواق المال ،تعليمات الوزارات والهيئات.
نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

 -2فى ظل هذة السياسة اصبح لدى شركة الفنادق الكويتية عدد من االجراءات التى تمكن اصحاب المصالح من متابعة انشطة
الشركة وايضا الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة بما يتفق مع تحقيق المصلحة باالضافة الى السياسات واالليات
المتبعة والمعتمدة للتبليغ عن المخالفات او اى ممارسات غير سليمة.

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء
م وجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر

 -1يعتمد مجلس ادارة الشركة برنامجا تدريبيا سنويا العضاء المجلس واالدارة التنفيذية ،حرصا من الشركة على تنمية
المهارات والكفاءات ومواكبة تطورات السوق وتم االلتزام بهذا البرنامج فى .2020
نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 -2تم اعداد واعتماد برنامج تقييم اإلدارة التنفيذية و اداء مجلس االدارة ككل وايضا برنامج التقييم الذاتي لكل عضو مجلس
ادارة.
نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية ( )Value Creationوذلك من خالل تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتحسين معدالت
األداء

 -3حدد مجلس االدارة االهداف االسترتيجية التى تسعى الشركة لتحقيقها وتم اعداد خطط على المدى القصير والمتوسط
والطويل للوصول الى النتائج المرجوة وتم تحديث سياسات واجراءات الشركة بما يتناسب مع تحقيق تلك االهداف
وتحسين االداء.
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القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

 -1تم اعداد واعتماد سياسة المسئولية االجتماعية للشركة والتى توضح وتؤكد اهمية مساهمة الشركة فى التنمية االقتصادية
واالجتماعية والمشاركة فى تنمية المجتمع بوجة عام والعاملين بوجة خاص .
نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل اإلجتماعي

 -2وافق مجلس االدارة على برنامج المسؤولية االجتماعية للشركة والذى نجح بشكل كبير فى ابراز دور شركة الفنادق
الكويتية فى مساهماتها المختلفة تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها ومن إحدى
الفعاليات التى يجدر بها الذكر هى البرامج التدريبية التشجيعية للطلبة من مختلف الجامعات مع تقديم الدعم المالى لتشجيع
الشباب على القدوم للعمل فى القطاع الخاص.

فوزي خليفة المسلم
نائب رئيس مجلس االدارة
والرئيس التنفيذى

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام :2020
سيتـم تزويـد المساهميـن الذين يحضرون الجمعية العمومية
للشركة بمسودة نسخة من البيانات المالية للموافقة عليها.
بإمكان المساهمين طلب تزويدهـم بنسخـة مطبوعــة مـن
البيانـــات الماليـــة بالبريـــد المسلــم باليــد ،وذلــك قبـل سبعــة
أيام مـن تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.
ولمزيــد مــن المعلومات عن بياناتنــا الماليـة لعام  2020أو الحصـول
على نسخ إضافـية من هذا التقرير ،يرجى االتصال على الهاتف رقم
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