








 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 المكثفة المجمعة المالية المرحليةالمعلومات 

 )غير مدققة( 

 2021مارس  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة  المكثفة حول المعلومات المالية المرحليةمراقب الحسابات المستقل مراجعة تقرير 

  ع.ش.م.ك.الكويتية الفنادق شركة مجلس إدارة أعضاء إلى حضرات السادة 
 

 مقدمة
ركاتها "الشركة األم"( وشع. ).ك .الكويتية ش.م المرفق لشركة الفنادقلقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

ً بـ التابعة ) التغيرات في ووالدخل الشامل  األرباح أو الخسائر اتوبيان ،2021مارس  31"المجموعة"( كما في يشار إليها معا

  األم  إدارة الشركة  نإ .بذلك التاريخ ةالمنتهي أشهر الثالثة  ةلفتربه  ةالمتعلقة المجمع ةالمكثف ةالمرحليية نقدال كية والتدفقاتحقوق المل

التقرير المالي   34لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  وعرضهاولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ؤالمس يه
 لتعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ا هي وليتناؤإن مس .المرحلي

  

 ةعنطاق المراج

مستقل ال مراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل " 2410قد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 
في توجيه االستفسارات بصفة   المجمعةالمكثفة  لومات المالية المرحليةمعال تتمثل مراجعة " المتعلق بمهام المراجعة.للمجموعة

ة والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن مور الماليلين عن األسؤوملاإلى الموظفين  رئيسية

ً لمعايير التدقيق الالتدقيق الذي يتم وفق نطاق نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من مكننا الحصول على تأكيد ، فإنه ال يدولية وعليها

 ق بالتدقيق.كن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلمي بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي
 

 النتيجة 
فقة لم يتم مجمعة المرلاالمكثفة ة وجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلي استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

  .34ولي  معيار المحاسبة الدلوفقاً إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

د في الدفاتر  ة متفقة مع ما هو وارمعلمكثفة المجإن المعلومات المالية المرحلية ا ف، ذلك، واستناداً إلى مراجعتناضافة إلى باإل

لقانون  وجود أية مخالفاتواعتقادنا لم يرد إلى علمنا أنه  ادنا،سبما وصل إليه علمنا واعتقحنبين أيًضا، للشركة األم.  المحاسبية

لنظام األساسي او سسيعقد التأ أو  ،لهاوالتعديالت الالحقة  التنفيذية والئحتهالالحقة له والتعديالت  2016لسنة  1رقم  الشركات

ً مادي اً تأثير على وجه قد يكون له 2021ارس م 31المنتهية في  أشهر ةثثالال فترة خالل ،لالحقة لهماوالتعديالت ا شركة األملل على  ا

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

ً أنه وجود أي مخالفات ألحكام القانون واعتقادنا ، لم يرد إلى علمنا وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا مراجعتناخالل  ،نبين أيضا

على وجه  2021مارس  31منتهية في فترة الثالثة أشهر التعلقة به خالل المبشأن هيئة أسواق المال والتعليمات  2010لسنة  7رقم 

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 نغ إرنست ويو

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

  

 

 2021 مايو 11

  تيوالك

 



 لكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة فنادق اشركة ال
 

 

 المجمعة.حلية المكثفة رلما المالية علوماتلمامن هذه  اجزء  تشكل  13 ى إل 1المرفقة من  اتيضاحاإلن إ
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائريان ب

  2021مارس  31المنتهية في  للفترة
 

 
 

 أشهر المنتهية في ثالثةلا
 مارس  31

 
 2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي اتإيضاح

    

  1,234,792 846,607 3 عمالءالعقود مع المن  إيرادات

 104,963 71,978  أتعاب إدارة

 245,954 285,957   تأجير إيرادات

 
 ────────── ────────── 

 1,585,709 1,204,542  يرادات اإل

 
   

 (1,305,089) (864,455)  تكلفة مبيعات
  ──────── ──────── 

 280,620 340,087  مجمل الربح

 
   

 (295,384) (236,265)  مصروفات إدارية 

 (71,329)       -  مصروفات بيع وتوزيع 
  ──────── ──────── 

 (86,093) 103,822  تشغيل الربح )خسارة( 
    

 31,175 139,109 4 إيرادات أخري  

 1,766 22,182  نتائج شركة زميلة  حصة في 
  ──────── ──────── 

 (53,152) 265,113   قبل الضرائب( الخسارة) الربح

    

 - (3,166)  ضريبة دعم العمالة الوطنية مخصص

 - (644)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مخصص 

 - (280)   الزكاة مخصص
  ──────── ──────── 

 (53,152) 261,023   الفترة( خسارة) حبر
  ════════ ════════ 

    الخاص بـ:

 (52,734) 261,011    مساهمي الشركة األم

 (418) 12  الحصص غير المسيطرة 
  ──────── ──────── 

 
 261,023 (53,152) 

  ════════ ════════ 

 سفل (0.93) لسف 4.63 5 ي الشركة األم مبمساه السهم األساسية والمخففة الخاصة( خسارة)ربحية 
  ════════ ════════ 

 

 

  



 لكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة فنادق اشركة ال
 

 

 المجمعة.حلية المكثفة رلما المالية علوماتلمامن هذه  اجزء  تشكل  13 ى إل 1المرفقة من  اتيضاحاإلن إ
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلبيان 

 2021مارس  31فترة المنتهية في لل
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
 مارس  31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 
  

 (53,152) 261,023   الفترة( خسارة) ربح
 

──────── ──────── 

   أخرىشاملة إيرادات  (رئخسا) 

   الخسائر في فترات الحقة:  أواألرباح  إلىى قد يتم إعادة تصنيفها رخأة شامل إيرادات (خسائر) 

 1,596 (1,898)    فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية
 

──────── ──────── 

 1,596 (1,898) رة  تشاملة أخرى للف تاإيراد( خسائر) 
 

──────── ──────── 

 (51,556) 259,125 الشاملة للفترة( الخسائر) تدايرااإل إجمالي
 

════════ ════════ 

   الخاص بـ:

 (51,138) 259,113 مساهمي الشركة األم

 (418) 12 الحصص غير المسيطرة 
 

──────── ──────── 

 
259,125 (51,556) 

 
════════ ════════ 

 

 

 

 

 

  





 

 اتها التابعة ادق الكويتية ش.م.ك.ع. وشرككة الفنشر
 

 

 

 ة.معالمجة المرحلية المكثف المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزء   13 إلى  1فقة من إن اإليضاحات المر
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 )غير مدقق( جمعمالالمرحلي المكثف حقوق الملكية  غيرات فيالت انبي

  2021مارس  31 المنتهية في ةترفلل
 

 
  الخاصة بمساهمي الشركة األم

 

 رأس 
 المال

 احتياطي
 إجباري 

احتياطي 
 اختياري

 أسهم 
 خزينة 

 احتياطي 

 القيمة العادلة

احتياطي 
 لحويت
عمالت ال
 جنبيةاأل

 ياطيتاح
  خرآ 

 رائخس
  كمةمترا 

اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص 
 ة رغير المسيط

  مجموع
 لكية ملا حقوق

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينادي دينار كويتي دينار كويتي

            

 3,904,472 (22) 3,904,494 (1,663,565) (513,600) (372,975) (125,982) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000  2021يناير    1ا في  م ك 

 261,023 12 261,011 261,011     -     -     -     -     -     -     - الفترة   ربح 

 (1,898)     - (1,898)     -     - (1,898)     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة   )خسائر( 
 

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

الشاملة  اإليرادات    ( الخسائر) جمالي  إ 

 259,125 12 259,113 261,011     - (1,898)     -     -     -     -     - للفترة 
 

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

 4,163,597 (10) 4,163,607 (1,402,554) (513,600) (374,873) (125,982) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000  2021مارس    31في  
 

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

 
           

 4,011,174 1,671 4,009,503 (1,586,575) (513,600) (373,826) (97,112) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000  2020يناير    1في    كما 

 (53,152) (418) (52,734) (52,734)     -     -     -     -     -     -     -  الفترة   خسارة 

 1,596     - 1,596     -     - 1,596     -     -     -     -     -    شاملة أخرى للفترة    يرادات إ 
 

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

الشاملة  خسائر(  ل )ا  يرادات اإلإجمالي  

 (51,556) (418) (51,138) (52,734)     - 1,596     -     -     -     -     - للفترة 
 

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

 3,959,618 1,253 3,958,365 (1,639,309) (513,600) (372,230) (97,112) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000 2020 مارس   31في  
 

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

 



  بعة شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التا
 

 

ا من تشكل ج 13 لى إ  1 يضاحات المرفقة منإلإن ا  .المرحلية المكثفة المجمعة ةليه المعلومات الماهذزء 
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 جمع )غير مدقق(ثف الملمكحلي ارمال ةيدلنقت ابيان التدفقا

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 المنتهية في أشهر الثالثة

 مارس  31

  
2021 2020 

 
 دينار كويتي ار كويتيندي إيضاح

 التشغيلأنشطة 
   

 قبل الضرائب ( الخسارة) الربح
 

265,113 (53,152) 

   قدية:نت القادفتي الافبص بئالضراقبل ( الخسارة) الربح لمطابقةتعديالت 
 

  

 ممتلكات ومعداتاستهالك 
 

54,551 97,919  

  ةاستثماري اتاستهالك عقار
 

24,421 - 

 ق االستخدام ات حاستهالك موجود
 

- 19,088 

 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 

- 743 

 إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام 
 

- (11,448) 

 ينللموظفنهاية الخدمة كافأة مخصص م
 

29,821 43,816 

 فوائد  إيرادات
 

(11,264) (7,010) 

 تكلفة تمويل
 

-     1,107 

 ر مطلوبات تأجي علىفائدة 
 

-     3,923 

 حصة في نتائج شركة زميلة  
 

(22,182)     (1,766) 
  

───────── ───────── 

  
340,460 93,220 

 مل: ال العاالم رأس تعديالت على
 

  

 مخزون
 

(755) 9,479 

 مدينون ومدفوعات مقدما  
 

(165,420) 38,872 

 تجاريون وأرصدة دائنة أخري ن ودائن
 

(338,593) (138,489) 

 
 

───────── ───────── 

 تالعمليا ( الناتجة منالمستخدمة في)التدفقات النقدية 
 

(164,308) 3,082 

 فين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظ
 

(8,829) (5,909) 
  

───────── ───────── 

 ل يتشغة الأنشطالمستخدمة في  صافي التدفقات النقدية
 

(173,137) (2,827) 
  

───────── ───────── 

 ستثمار ة االأنشط
 

  

 ومعداتممتلكات  بنود شراء
 

(265) (6,707) 

 فوائد مستلمة إيرادات
 

11,264 7,010 
  

───────── ───────── 

 ار أنشطة االستثم منتجة الناة لنقديالتدفقات ا فيصا
 

10,999 303 
  

───────── ───────── 

 أنشطة التمويل 
 

  

 تكلفة تمويل مدفوعة 
 

- (1,107) 

 سداد جزء من أصل مبلغ مطلوبات التأجير 
 

- (22,554) 
  

───────── ───────── 

 التمويل  ةأنشط المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 

- (23,661) 

  
───────── ───────── 

 في النقد والنقد المعادل  النقصصافي 
 

(162,138) (26,185) 

 ة يعمالت أجنبصافي فروق تحويل 
 

(980) 1,596 

 يناير  1في  دلاعالم النقد والنقد
 

2,214,237 1,428,065 
 

 ───────── ───────── 

 1,403,476 2,051,119 7   سرما 31النقد والنقد المعادل في 
 

 ═════════ ═════════ 

 ي المكثف المجمع: حلرمة البنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدي
 

  

     - 1,440,836 6  من ممتلكات ومعدات  ةاستثماري اتتحويل عقار

 (500,693)    -  إطفاء موجودات حق االستخدام 

 511,684    -  إطفاء مطلوبات التأجير 
  ═════════ ═════════ 



 وشركاتها التابعة كة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع.شر
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( علومات إيضاحات حول الم

  2021ارس م 31 يف يةالمنتهوللفترة  كما في
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 معلومات حول الشركة  1
 

(  "شركة األملا"ة ش.م.ك.ع. )ة الفنادق الكويتيركمعة لشمات المالية المرحلية المكثفة المجإصدار المعلوتم التصريح ب

إدارة  وفقا  لقرار مجلس  2021 ارسم 31أشهر المنتهية في  لثالثة( ل"المجموعة" ـيشار إليها مع ا بوشركاتها التابعة )

 .2021 مايو 11تاريخ بة األم ركالش
 

نا في لع ويتم تداول أسهمها ،فيها مقرها قعويويت في دولة الكم هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تأسيسها إن الشركة األ

 الكويت. ،13009الصفاة،  833 في ص.ب.المسجل الشركة األم مكتب كويت. يقع بورصة ال
 

نية وتقديم خدمات التجهيزات الغذائية واستيراد ارات التجارية والسكوالعق دقلفنارة ال وإداتملك وتشغيبالمجموعة  علطتض

 المماثلة داخل وخارج الكويت.  عمالألافي  لمكائن والمعدات واالستثماروا لمعمرةالسلع االستهالكية ا
 

المعلومات المالية  ادتماعخ حتى تاري 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ةلم يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 م. ل2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  معةالمجة البيانات المالي اعتماد يتم، لم المرحلية المكثفة المجمعة. وبناء  عليه

، والتي قد تكون أي تعديالت 2021مارس  31المنتهية في أشهر لثالثة ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة لتتضمن المعلوما

للسنة المنتهية  المجمعةمساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية أي تغيير في البيانات المالية لم يطلب ال إذ ،ةطلوبم

 .2020بر ديسم 31في 
 

 للمجموعةبية سالسياسات المحاالتغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 دأساس اإلعدا 2.1

معيار لوفقا   2021مارس  31ية في هلفترة الثالثة أشهر المنت موعةمجلل عةلمجمالمكثفة اة يللمرحتم إعداد المعلومات المالية ا 

 .  المرحلي ليرير الماالتق  34ي اسبة الدولالمح
 

 . كة األمشرلل العملة الرئيسية ا  يمثل أيض مجمعة بالدينار الكويتي، الذيية المرحلية المكثفة الات الماللمعلومتم عرض اي
 

 السنويةالمالية  اتانة في البيالزمكافة المعلومات واإلفصاحات ال المجمعة حلية المكثفةلمرا ةليامت الالمعلوما تتضمنال 

 . 2020ديسمبر  31كما في السنوية ية المجمعة المال البياناتب مقترنة عليها عالطاالويجب 
 

ت اء بعض عملياابقة. تم إجرالس ةرفتلالق بقارنة فيما يتعة تقدم معلومات مة المكثفة المجمعيالية المرحلملإن المعلومات ا

 . ةا مع عرض الفترة الحاليهلوحقة واإليضاحات ة للفترة السابمعلومات الماليال لتتوافقإعادة التصنيف 

 

 اسات المحاسبية للمعامالت واالحداث الجديدة ملخص السي     2.2
 

 ماريةثعقارات است

لعقار استبدال جزء من اتكلفة  دفتريةالالقيمة  تكاليف المعاملة. تتضمن كلذ  في كلفة بماالتمارية مبدئيا  بتدرج العقارات االستث

دمات اليومية للعقار ن ذلك تكاليف الخم ىنستثوت افاالعتراء بمعايير لفة فيما لو تم الوفالتك دحالي وقت تكباالستثماري ال

 انخفاض القيمة. مستهلكة ناقصا  بالتكلفة الة ماريالستثارات ااج العقالمبدئي يتم إدر االعترافحقا  بعد االستثماري. ال
 

 : يتم استهالك العقارات االستثمارية على النحو التالي
 

 سنوات  15ني            مب
 

الستخدام  من امة ة دائار االستثماري بصفعندما يتم سحب العقأو  هاععندما يتم بيعقارات االستثمارية الب إلغاء االعترافيتم 

في المتحصالت من البيع بين صايتم تسجيل الفرق . يعهبادية مستقبلية من اقتص مزاياصول على أي لحقع االمتو وليس من

 .غاء االعترافإل فترةمجمع في ال حلي المكثفأو الخسائر المر األرباحلألصل في بيان  يةدفترالوالقيمة 
 

إلى   ن عقار استثماريم حويلللتخدام. ي االستف تغير قط عندما يكون هناكمن العقارات االستثمارية فأو  إلى تتم التحويالت

عقار   الستخدام. إذا أصبحي اف رتاريخ التغييفي  العادلةفإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة  المالك يشغلهعقار 

معدات والممتلكات بعة للمتة القا  للسياسة المدرجهذا العقار وف بالمحاسبة عنوعة مجمتقوم ال تثماري اا اسار  عق ،المالك هيشغل

  حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
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 )تتمة( للمجموعةبية سالسياسات المحاالتغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 عةوالمجمالمطبقة من  الجديدةوالتفسيرات والتعديالت المعايير  2.2
 

 المتبعةتلك ل ثلةمماالمجمعة  المكثفةة مالية المرحليالت اومل عالم في إعداد المطبقةقة االحتساب ريوطإن السياسات المحاسبية 

الجديدة  اييرالمع تطبيق باستثناء ،2020ر مبسيد 31 في المنتهية للسنة موعةجملل السنوية المجمعةنات المالية في إعداد البيا

لم   ولكن ر ادص خرآ لأو تعدي يرفست ور أايطبيق المبكر ألي معمجموعة بالت. لم تقم ال2021يناير  1 ا مناعتبار  التي تسري 

 سر بعد. ي
 

ية المرحلية مات المالولمعل ا لىيس لها تأثير عا لانه الإ 2021فسيرات ألول مرة في سنة سري العديد من التعديالت والتت

 ة المجمعة للمجموعة. المكثف
 

بة  ، ومعيار المحاس9ير المالية ارللتقت على المعيار الدولي : تعديال2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 
  16للتقارير المالية لدولي والمعيار ا 4قارير المالية والمعيار الدولي للت 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39الدولي 

معدل ل تبداالمكثفة عندما يتم اس والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المجمعة تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة

 بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر  )اإليبور( المعروض فيما
 

 الية:  مبررات العملية التتتضمن التعديالت ال
 

 لنقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية زم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات الي يستلمبرر عم

 بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. في سعر الفائدة المتغيرة،  اتتغيروالتي يتم معاملتها كاإلصالح، 

  يفات وتحوط ح معدل اإليبور لتحوط التصنات إصالإجراؤها بموجب متطلبيتعين تغييرات في فترة السماح والتي

 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

 تصنيف األداة التي  ها بصورة منفصلة عندما يتم يدتحد ء المتطلبات التي يتمتقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفا

 . لمخاطرتحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند ا
 

المالية المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام   المعلوماتأي تأثير على عديالت لم يكن لهذه الت

   عندما تصبح سارية المفعول.ة قبليلية في الفترات المستالمبررات العم
 

 ءالالعم ن العقود معم يراداتاإل 3
 

 ء:العمالاتجة من العقود مع لنا ةعوممجال داتراإي وزيعفيما يلي ت
 

 
 2021مارس   31في    المنتهية هر  ة أش ثالثلل 

 
    المجموع منتجات مخبوزات  تجهيزات غذائية

 
 دينار كويتي كويتيدينار  تيدينار كوي

 الخدمات أواعة بضالع نو
   

 846,607      - 846,607 من تقديم خدمات  ت إيرادا 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 تيرادا قيت االعتراف باإلو ت 
   

 846,607      - 846,607 ة على مدار الوقتقدم م ات خدم 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 
   

 
 2020مارس    31في    المنتهية ثالثة أشهر لل 

 
    موعمجال منتجات مخبوزات  تجهيزات غذائية

 

 دينار كويتي ر كويتينادي تيدينار كوي

 الخدمات  أو ةبضاعنوع ال
   

 1,100,137      - 1,100,137 ماتديم خدمن تق   ات إيراد 
 134,655    134,655      - عة بيع بضا 

 
───────── ───────── ───────── 

 
1,100,137 134,655 1,234,792 

 

═════════ ═════════ ═════════ 

 يراداتاف باإلتوقيت االعتر 
   

 134,655 134,655      - ة معينفترة زمنية ة في  قدم بضاعة م 
 1,100,137      - 1,100,137 ة على مدار الوقتقدم مات م خد 

 

───────── ───────── ───────── 

 
1,100,137 134,655 1,234,792 

 
 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 إيرادات أخري  4
 

 

 تهية فيمنأشهر ال ةالثالث
 مارس 31

 2021 2020 
   

    -   98,144   **امتياز تأجير
    -   15,798  نظافة والصيانة  ادات الرإي

 11,448    - *ربح إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير
  10,000   6,000  هيرسوم نقل شال

  7,010   11,264  وائد  إيرادات ف
  2,717   7,903  ايرادات متنوعة

 ───────── ───────── 

 139,109 31,175 
 

═════════ ═════════ 

 

ا بوقف عمليات المخابز في شركة تابعة وإخالء جميع المباني المؤجرة الخالل الفترة السابقة *   قةمتعل، اتخذت اإلدارة قرار 
المقابلة.  التأجيربموجودات حق االستخدام ومطلوبات  وعة بإلغاء االعترافقامت المجم، بالعمليات األساسية. نتيجة لذلك

دينار كويتي كجزء من اإليرادات األخرى  11,448 ئرأو الخسا األرباحفي  المسجل  إلغاء االعترافاتج من بلغ الربح الن
 (.8)إيضاح 

 

 .19-لجائحة كوفيدالمتيازات التي حصلت عليها المجموعة من المؤجر نتيجة ا أجيرالتيمثل امتياز  ** 
 

  السهم( خسارة)ربحية        5
 

العادية األسهم  بمساهمي الخاص ةسنلا( خسارة) ربحقسمة ق يرعن طاسية السهم األس( ةارخس)ة ربحيمبالغ ب يتم احتسـا
لمخففة  السهم ا( خسارة)ربحية  . يتم احتسابالفترةالقائمة خالل  ية لعاداألسهم ا د دعلاألم على المتوسط المرجح  للشركة
دية القائمة عالعدد األسهم المرجح ال األم على المتوسط لشـركةل  بمساهمي األسهم العاديةالخـاص ( الخسارة) الربحبقسـمة 

كافة األسهم العادية المحتملة المخففة   ليوحتهم العادية التي سيتم إصدارها عند المرجح لعدد األسزائدا  المتوسط  فترةلاالل خ
اادية. عأسهم  إلى      والمخففة متطابقة.السهم األساسية ( خسارة)ربحية خففة قائمة، فإن عدم وجود أدوات مل نظر 

 

 

 تهية فيمنأشهر ال ةللثالث
 مارس  31

 2021 2020 
   

 (52,734) 261,011 تي(الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويالفترة ( خسارة) ربح
 ═══════════ ═══════════ 

   
 56,433,300 56,433,300 سهم( *أ) المرجح لعدد األسهم القائمةوسط تالم

 
═══════════ ═══════════ 

 (0.93)         4.63 فلس(السهم األساسية والمخففة )( خسارة)حية رب
 

═══════════ ══════════ 
 

 .الفترةي أسهم الخزينة خالل ف يراتسهم المتوسط المرجح لتأثير التغعدد األ ل جحرمال يراعي المتوسط * 
 

التصريح ن تاريخ وبي المرحلية المكثفة المجمعة لماليةا تمعامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلوما لم يتم إجراء أي
 راج ربحية السهم.  دإادة يتطلب إع ابم ية المرحلية المكثفة المجمعةهذه المعلومات المال بإصدار

 
  ريةمااستث اتعقار        6
 

، والذي تم استخدامه سابق ا لالستخدام ى الخاص بها، قامت المجموعة بتأجير جزء من المبنخالل الفترة المرحلية الحالية
لمؤجر ا لجزء، تم إعادة تصنيف ا. نتيجة لذلكأخراإلداري الخاص به وتم تصنيفه ضمن الممتلكات والمعدات إلى طرف 

دينار كويتي وتم احتسابه بشكل منفصل كعقارات  1,440,836 بمبلغقيمة دفترية ذات صافي بموجب عقد إيجار تشغيلي 
 استثمارية في تاريخ التغيير في االستخدام.

 

 

 تهية فيمنأشهر ال ثالثةلل
 مارس 31

 2021 2020 
   

    -  38,262 (التأجيرإيرادات  ضمن جة)مدرالناتجة عن العقارات االستثمارية  التأجيرإيرادات 
    -   (41,672) تكلفة المبيعات( ضمنالتشغيل المباشرة )مدرجة  اتمصروف

 ───────── ───────── 

 (3,410) -      
 

═════════ ═════════ 
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 د المعادل قالنقد والن 7
 

  والنقد المعادل مما يلي:د النقألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتكون 
 

  ققة()مد  
 مارس 31  رسمبيد 31 مارس 31 
 2021 2020 2020 

 دينار كويتي  ينار كويتي د تي دينار كوي 
    

 858,232 610,778 839,640 الصندوق  في ى البنك ونقد  لد   د نق 
 608,585 1,639,037 1,247,057 *   األجل ودائع قصيرة  

 ───────── ───────── ───────── 

 1,466,817 2,249,815 2,086,697  ل األجة  ر النقد والودائع قصي
 (27,841)      -   -               ك مكشوف لدى البن حساب 

 ───────── ───────── ───────── 

 2,086,697 2,249,815 1,438,976 

    ناقصا : 

 (35,500) (35,578) (35,578)  أشهر ة  ث ن ثال ت فترة استحقاق اصلية أكثر م ودائع قصيرة األجل ذا 
 ───────── ───────── ───────── 

المرحلي المكثف التدفقات النقدية    لبيانالنقد والنقد المعادل وفقا 
 1,403,476 2,214,237 2,051,119      المجمع 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

عة،  وللمجم ريةالنقدية الفو على المتطلبات  بناء   أشهر ثالثة إلىبين شهر اوح ما تترة باين ت م لفترات األجللودائع قصيرة يتم إيداع ا * 
 .  صلةال ذات  األجلصيرة ودائع ق  عدالتبموتكتسب فوائد 

 

 أسهم خزينة 8
  )مدققة(  
 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 
 2021 2020 2020 

    

 1,316,700 1,316,700 1,316,700  تفظ بهااألسهم المح دد  ع 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %2.33 %2.33 %2.33 اه محتفظ بال   نسبة األسهم 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 223,952 223,952 223,952 )دينار كويتي(  لفة التك 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 131,670 72,419 80,319 كويتي(  لسوقية )دينار ا القيمة  
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

يمات فترة االحتفاظ بتلك األسهم وفقا  لتعلخالل  غير قابلة للتوزيعبها حتفظ الم ينةهم الخزسلفة أكئة لتافكحتياطيات الماال إن
  هيئة أسواق المال.

 

  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات 9
 

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا يسيين رئالمين مساهات الزميلة والعالقة الشركطراف ذات األ لمثي

أو تأثيرا  ملموسا . يتم الموافقة على سياسات  مشتركة   ا سيطرة  أو يمارسون عليه عليها ونيطريس التي شركاتلاوعة وممجلل

 األم.   ةة الشركتسعير وشروط تلك المعامالت من قبل إدار
 

نار يد 52,650 :2020ديسمبر  31) 2021مارس  31دينار كويتي في  63,152 هاقدر تريةبقيمة دف أسهمالستثمار في اإن 

 من قبل طرف ذي عالقة.   دينار كويتي( مدار 52,650: 2020مارس 31وويتي، ك
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات 9
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا

ط مسئولية تخطي حية ويتحملونالذين لديهم الصال العليا ةار اإلدظفي ومورة العليا من مجلس اإلدارة يتألف موظفو اإلدا

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.
 

 كما يلي: كان دارة العلياظفي اإلة بمولمتعلقعامالت اة المميق يلاجمإإن 

 

 هية في نتقيمة المعامالت للفترة الم
 مارس  31

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  ر كويتي دينا

   

 62,248 42,512 للموظفين األجلصيرة قا مزايرواتب و

 5,181 3,501 مة  خدافأة نهاية المك
 

─────── ─────── 

 
46,013 67,429 

 
═══════ ═══════ 

 

 لي:كما ي انقيمة األرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا ك يلامجإن إ

 
 لقائم كما في الرصيد ا 

 

 مارس  31

2021   

 ()مدققة 
  سمبر دي   31

2020   

 مارس   31

2020   

 
 ار كويتي دين ار كويتي دين ي ر كويت دينا 

 
   

 45,920 25,564 25,918 لموظفينل   األجل قصيرة  ب ومزايا  روات 

 217,205 180,420 184,396 هاية الخدمة مكافأة ن
 

─────── ───────── ─────── 

 
210,314 205,984 263,125 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قطاعات ال وماتعلم 10
 

مرفوعة للمسئول ية اللالتقارير الداخ إلى تنادا  اس رئيسيةوحدات أعمال ثالث  علىالمجموعة  يتم تنظيم، ةألغراض اإلدار

 : يوه قرارات التشغيل تخاذان رئيسي عال
 

 والشاليهات والعقارات االستثمارية : تملك وتشغيل وإدارة الفنادقإدارة الفنادق. 

 لحكومية وغير للمؤسسات ايدي العاملة األة وتوفير هيزات الغذائييم خدمات التجدلة: تقامالعو ت الغذائيةزاتجهيال خدمات

 لحكومية.ا

 مات معلولا نولوجياري فيما يتعلق بتكاإلدا : الدعمكنولوجيا المعلوماتخدمات ت 
 

األداء. يتم  ول توزيع الموارد وتقييمح اراتبغرض اتخاذ القر تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدات أعمالها بصورة منفصلة

 مارات.على االستثالعائد  إلى دا  طاع استناقييم أداء القت



 بعةتاا التهكاع. وشرشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.
 

 )غير مدققة(  عةية المكثفة المجمحللية المرت المامعلومالا لإيضاحات حو

  2021 مارس 31 تهية فيرة المنوللفت كما في
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 تمة()ت قطاعاتاللومات مع 10
 

 المجموعة:  لدى األعمالما يتعلق بقطاعات ت فيااعالقط ئجونتا إيرادات حول تعلومايعرض الجدول التالي م
 

  إدارة الفنادق 

 خدمات التجهيزات 
 المجموع  جيا المعلوماتوخدمات تكنول   العمالةتوريد ية وائالغذ

 
  مارس   31

2021   
 مارس   31

2020  
  مارس   31

2021   
 مارس   31

2020  
  س مار   31

2021   
 مارس   31

2020  
  مارس   31

2021   
 مارس   31

2020 

 دينار كويتي  نار كويتي دي   ي دينار كويت  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  ي كويت   ار دين  

            

 1,234,792 846,607  55,181 59,087  1,179,611 787,520   -    -   ع العمالءعقود مالمن  تإيرادا

 104,963 71,978   -    -     -    -    104,962 71,978  دارةاتعاب إ

 245,954 285,957   -    -     -    -    245,954 285,957 تأجير ال إيراداتصافي 

 19,727 139,109   -    -    2,720 7,902  17,007 131,207   ىأخر اتإيراد

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

 
489,142 367,924  795,422 1,182,331  59,087 55,181  1,343,651 1,605,436 

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

            

 (1,305,089) (864,455)  (69,007) (64,635)  (975,016) (561,996)  (261,066) (237,824) مبيعات تكلفة 

 1,766 22,182   -    -    1,766 22,874   -   (692) زميلة  شركة جائفي نتة حص

 (283,936) (236,265)  (2,630) (1,619)  (133,217) (79,082)  (148,089) (155,564) رية  مصروفات إدا

 (71,329) -   -    -    (71,329)  -     -    -   وتوزيع  عت بيمصروفا
 

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

 (53,152) 265,113  (16,456) (7,167)  4,535 177,218  (41,231) 95,062 اتعالقطا)خسارة(  ربح
 

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

 
           

 - 24,421  - -  - -  - 24,421  ةاستثماري اتاستهالك عقار

 98,654 54,551  55 120  36,054 24,051  62,545 30,380 دات معوات ممتلك استهالك
 



 ابعةتاتها الع. وشركشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.
 

 ققة( الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدإيضاحات حول المعلومات الم
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 )تتمة(اعات قطالمعلومات  10
 

 عة: للمجمو األعمالات قطاعات ات ومطلوبالتالي موجودول ديعرض الج
 

 

 إدارة

  الفنادق 

 يزات خدمات التجه
توريد الغذائية و

 العمالة
يا كنولوج ت خدمات  

 المجموع المعلومات 

 تيوي ار كدين  دينا ر كويتي كويتي  ر ينا د  ويتيدينار ك 

     الموجودات

 6,361,467 25,551 1,517,654 4,818,262  2021مارس  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 6,415,853 20,724 1,482,807 4,912,322 )مدققة(  2020ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 6,783,528 27,006 2,204,800 4,551,722  2020 سمار 31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

     بات المطلو

 2,197,870 14,338 867,480 1,316,052 2021مارس  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,511,381 13,485 992,037 1,505,859  دققة()م 2020يسمبر د 31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,823,910 66,911 1,423,997 1,333,002  2020 مارس 31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ليات من عم يراداتتج كافة اإلوسط. وتنأللشرق ات المجموعة في منطقة اوجودابالنسبة للمواقع الجغرافية، تقع كافة م

 في هذه المنطقة. ا فيذهيتم تن التي نشطةة األجنتيجموعة الم
 

    محتملةمطلوبات  11
 

 1,609,400 ها بمبلغئبنكية لعمال أداءات ، قدمت المجموعة ضمانجمعةة الملية المكثفحرالم  ماليةال المعلوماتريخ في تا

كويتي(. وليس من  رادين 1,674,122 :2020 مارس 31ودينار كويتي  1,019,700: 2020 ديسمبر 31) نار كويتيدي

 ية.جوهرأن ينشأ عنها مطلوبات ع متوقال
 

   لة لألدوات الماليةالقيمة العاد 12
  

في سوق بين المشاركين في ال منظمةالمدفوع لتحويل التزام في معاملة  أوي السعر المستلم لبيع أصل دلة هلقيمة العاا إن

 .استاريخ القي
 

 لعادلةمة االجدول الهرمي للقي

سلوب أ باستخدام اإلفصاح عنهاو هالوباتلموجوداتها ومطالي لتحديد القيمة العادلة لتمي االجدول الهر  المجموعة تستخدم

 يم:التقي
 

  ماثلة؛ت أو المطلوبات المدالموجواألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة ل  :1المستوى 

  القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل  اسلقي الت والذي يمثل أهميةخن المدمستوى مأقل أساليب تقييم يكون بها  :2المستوى

 شر؛ ور مبار أو غيمباش

  ا. ملحوظ  أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة بها  نيم ال يكويقأساليب ت :3المستوى 
  

والمطلوبات  التجاريين يننئداال و التجاريين المدينينواألجل قصيرة  دائعالعادلة للنقد والو ةقيمأن الإلى  اإلدارة تشير تقديرات

ا ن تقريب ا تريةقيمتها الدف لعادالمتداولة األخرى ت ا( أو   أقل مناستحقاق قصير األجل ) فترةذات إما  ألنهاظر  اثني عشر شهر 

 .السوقب سعار الفائدةفي أحركة  لالى إ  ااستناد   رعلى الفوها تسعيرعاد ي
 

 .3المستوى  ضمننفة غير مدرجة مص  أسهمفي استثمارات مجموعة  دى الل ة دلالعاالمقاسة بالقيمة لية اات المالموجودمثل ت
 

 
 

 

 
 



 بعة ها التاركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتش
 

 قة( دقير مة )غإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمع

 2021 مارس 31ة في يتهنموللفترة ال ما فيك
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 ( )تتمة ة لألدوات الماليةلعادلالقيمة ا 12
 

  :ليةوجودات الماتقييم المل حوظةغير المل المدخالت الجوهرية تفاصيل

. تقوم المجموعة بتحديد السوق إلىيستند  يمتقي عرة باستخدام أسلوبمسلار سهم غياأل في اتالعادلة لالستثمارلقيمة م تقدير ات
اسب واحتساب مضاعف التداول المنالمالي  والحجم والرفع األعمالطاع ق إلى( استنادا  ناات العامة المقارنة )األقرالشرك

ات ركالش جم بينالحوالفروق في  عدم السيولة ات مثل اعتبارل مقابالحقا   اعف خصم المض ة. ويتمحددلمقارنة المشركة ا لل
 بالشركة. لخاصة المعلومات والظروف ا إلىالمقارنة استنادا  

 

 جدولمن ال 3مستوى المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن ال الملحوظة ة غيرالجوهريالت خدالمتتضمن 
السوق في ي ون فالمشارك ي سيأخذهذوال ةمجموعال تهي حدد ذلالتسويق ا لضعفالخصم دل مع لعادلةالقيمة الهرمي ل

ا ت المجموعة قام االعتبار عند تسعير االستثمارات. . %5بنسبة المدخالت  هذهتغيير طة بواس يل الحساسيةلحتإجراء بأيض 
 عادلة. ال ةالقيمفي  ريةجوهأي تغيرات  ةالحظميتم  مهذا التحليل، ل استناد ا إلى

 

  19-دكوفيو إدارة المخاطر        13
 

تواجه اضطرابات  األعمال قطاعاتو يةقتصادقطاعات االال العديد من ال تزال 19-فيدكوئحة ظهور جامن  سنةبعد 

 .الفيروسحتواء انتشار التي اتخذتها الحكومات ال المقابلة اإلجراءاتو جائحةن نتيجة اليقتعدم  واملعو
 

  ةناتجمخاطر اليف من الخفلتا فيوتواصل اإلدارة جهودها  الفيروستفشي  من تداعياتفي التأثر  مجموعةتمر الستكما 

في مبينة لهامة انب تطبيق التقديرات واألحكام االسيولة إلى ج السوق ومخاطرمخاطر إدارة مخاطر االئتمان و إن. ذلك عن

ولم تحدث  2020ديسمبر  31منتهية في لمجموعة للسنة الدى ا للمدققة وية اسنمعة الالمج ماليةالبيانات الحول  24إيضاح 

 .دارة المخاطرإعملية في  يةماد يراتتغأي 

 
 




