










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ع.شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.

 وشركاتها التابعة 
 

 البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر   31



 

 

 

 

 مستقل الحسابات ال مراقب تقرير 

 السادة المساهمين   حضرات  إلى

   ش.م.ك.ع.  الفنادق الكويتية شركة 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
  

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

والدخل    األرباح أو الخسائروبيانات   2021ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

ات حول البيانات المالية يضاحللسنة المنتهية بذلك التاريخ واإل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة  الشامل

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة، بما في ذلك
 

المجمع    ،في رأينا  المالي  المركز  المادية، عن  النواحي  جميع  من  تعبر بصورة عادلة،  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  أن 

التاريخ  2021ديسمبر    31للمجموعة كما في   النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك  أدائها المالي المجمع وتدفقاتها  وفقاً   وعن 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

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

المجمعة  قسمفي   المالية  البيانات  تدقيق  عن  الحسابات  مراقب  مستقلو.  مسؤوليات  المجموعة  نونحن  لميثاق   عن  وفًقا 
المهنيين  للمحاسبين  المهنية  األخالقيات  لمعايير  الدولي  المجلس  الصادر عن  المهنيين  للمحاسبين  الدولي  المهنية  األخالقيات 

 ميثاق. لوقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات ا  )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(.

  .التدقيقرأي  م أساس يمكننا من إبداءي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديوإننا نعتقد أن أدلة التدقيق الت
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
ك التي  األمور  تلك  هي  المهني،  حكمنا  الرئيسية، في  التدقيق  أمور  األكثإن  فانت  أهمية  المجمعة  ر  المالية  للبيانات  تدقيقنا  ي 

رأي  ليةاح ال  للسنة إبداء  دون  حولها  رأينا  وإبداء  ككل  المجمعة  المالية  للبيانات  تدقيقنا  سياق  في  األمور  هذه  عرض  وتم   .

قيقنا ي إطار تداألمور ف  كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه و منفصل حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية  

 له.
 

ف المبينة  بمسؤولياتنا  قمنا  قسم "رق ت  يلقد  في  المجمعةيرنا  المالية  البيانات  تدقيق  الحسابات عن  مراقب  والتي مسؤوليات   ،"

طاء تتعلق بهذه األمور. وعليه، اشتمل تدقيقنا على تنفيذ اإلجراءات التي تم وضعها بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخ 

التي تم تنفيذها لمعالجة ق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات  يقتد ليانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات اية في البالماد

 األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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 ل راقب الحسابات المستق تقرير م 

 دة المساهمين  ات الساإلى حضر

 مة( ت ت)  ع. ش.م.ك. شركة الفنادق الكويتية 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(  
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين  
 

في   األ2021ديسمبر    31كما  بلغت  المدينة    رصدة،  كويت  643,440التجارية  وتمثل  دينار  من  9ي  موجودات    إجمالي% 

 المجموعة.  
 

ال تستندخسائ  ةعوممج تحدد  باستخدام مصفوفة مخصصات  التجاريين  للمدينين  المتوقعة  االئتمان  فيما  إلى    ر  السابقة  خبرتها 

ا والبيئة  بالمدينين  المتعلقة  المستقبلية  العوامل  مقابل  تعديلها  ويتم  االئتمانية،  بالخسائر  توزيع  القتصادية.  يتعلق   رصدة األتم 

 انية التي تتشارك فيها وعدد أيام التأخير. ئص المخاطر االئتم اصخ  ىعل مجموعات بناءً إلى  التجارية المدينة
 

يعتبر من أمور التدقيق  األمروتعقد عملية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، فإن هذا التجارية المدينة  رصدةاألونظراً ألهمية 

 ة.  الرئيسي
 

 تي قمنا بها عدة إجراءات من بينها: قيق الت التدإجراءاتضمنت 
 

 التاريخية    معقولية االفتراضات  مييتقنا بمق بالبيانات  المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مقارنتها 

 .19-جائحة كوفيداستمرار  في ضوءالتي تم تعديلها مقابل ظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية، 

  ر تقادم المدينينودقة المعلومات المدرجة في تقري  ءفا تير اسابالخت - على أساس العينة -اءات عملية خاذ إجرقمنا بات.  

 اإلدارة، قمنا بمراجعة أنماط المدفوعات التاريخية للعمالء  ذتها  التي اتخ حكام  األذلك، ولغرض تقييم مالئمة  إلى    إضافة- 

  .قيق الخاصة بنا د تالإجراءات  ة وحتى تاريخ إتمامالحقا لنهاية السن تا وعوما اذا تم استالم أي مدف - على أساس العينة

   كفاية  كما من  بالتحقق  يتعلق  المجموعة  التي عرضتها  فصاحات  اإلقمنا  االدارة فيما  وتقييم  المتوقعة،  االئتمان  بخسائر 

 لية المجمعة.  حول البيانات الما  22رقم  يضاحلمخاطر االئتمان وتعاملها مع هذه المخاطر في اإل 
 

 2021سنة للمجموعة ل ويلسنا  ريلتقرجة في ات أخرى مدرا مومعل
التقرير  إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الوار دة في 

ل للمجموعة  البيان2021سنة  السنوي  بخالف  مراقب،  وتقرير  المجمعة  المالية  حوالحسا   ات  حصلبات  لقد  تقرير   ا نلها.  على 

ير السنوي بعد تاريخ  الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقر   قبتقرير مرا   ، قبل تاريخماألكة  شرلاارة  مجلس إد

 الحسابات. تقرير مراقب
 

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

ؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا معة، فإن مسج مالية  الملات اتدقيقنا للبيان لق ب عتفيما ي

أو وجود أي أخطاء  التدقيق  أثناء  إليه علمنا  البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل  كانت غير متوافقة بصورة مادية مع 

األعمال التي قمنا بها على إلى    ، استناداً ومات األخرىلعلمه اهذ  يية فوجود أي أخطاء مادإلى    . وإذا ما توصلنا مادية بشأنها 

الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا.   لنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبالمعلومات األخرى والتي حص

 أن.شلفيما يتعلق بهذا ا ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا 

 



 

 

3 

 

 

 قل تسالمت بااسالح تقرير مراقب 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 ش.م.ك.ع. )تتمة(  شركة الفنادق الكويتية 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
اً للمعايير الدولية للتقارير المالية،  ة عادلة وفقروبص  عةجممل ية اهذه البيانات المال  ضرسؤولة عن إعداد وعإن اإلدارة هي الم

وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت  

 ناتجة عن الغش أو الخطأ.
 

البيا  إعداد  الم عند  المالية  مسؤولية  ،ةجمعنات  اإلدارة  أساس    ةرقد  تقييم  تتحمل  على  أعمالها  متابعة  على  مبدأ المجموعة 

االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  المتعلقة  األمور  عن  مناسباً،  ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  االستمرارية 

تصفية اإلدارة  تعتزم  لم  ما  في  المحاسبي  أو  أعمالها  وقف  أو  اتخ   المجموعة  سوى  واقعي  بديل  أي  توفر  عدم  هذا   اذحالة 

 اإلجراء.  
 

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

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب
المادية سواء كانت ناتجة عن   المالية المجمعة ككل خالية من األخطاءعلى تأكيد معقول بأن البيانات    إن هدفنا هو الحصول

مراقبال تقرير  وإصدار  الخطأ،  أو  التوصل  غش  إن  يتضمن رأينا.  الذي  من  إلى    الحسابات  درجة عالية  يمثل  معقول  تأكيد 

ا لمعايير  التدقيق وفقاً  دائمً التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية  ا باكتشاف األخطاء المادية في حال لتدقيق الدولية سوف تنتهي 

دها. وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو  وجو

 مالية المجمعةمجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات ال
 

نا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذ  كجزء من التدقيق

 قمنا بما يلي: 
 

 يذ تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنف

قيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء  لك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدإجراءات التدقيق المالئمة لت

الناتج عن الخطأ؛ حيث إن  رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك 

 قابة الداخلية. لمتعمد أو التضليل أو تجاوز الرالغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال ا
 

 داخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء  فهم أدوات الرقابة ال

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 التقديرات المحاسبية  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومد واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من  ى معقولية 

 اإلدارة. قبل 

 

 استخداإلى    التوصل مالئمة  استناداً مدى  والقيام،  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  اإلدارة  التي  إلى    م  التدقيق  أدلة 

جوهرياً حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا  

وجود عدم تأكد مادي،  إلى    حالة التوصل  عمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفيأ  ول قدرة المجموعة على متابعة ح 

الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو    ذ بعين االعتبار، في تقرير مراقبيجب علينا أن نأخ 

ر لنا عليها حتى تاريخ تقري تدقيق التي حصالأدلة  إلى    تند نتائج تدقيقنا صاحات. تستعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلف

متابعة    مراقب عن  المجموعة  توقف  في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  الرغم  على  الحسابات. 

 أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

 و المجمعة  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  فهيكلها وتقييم  بما  فيها  المتضمنة  إذا    يالبيانات  ما  وتقييم  اإلفصاحات  ذلك 

 يانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.كانت الب
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 ب الحسابات المستقل تقرير مراق

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 )تتمة(  ش.م.ك.ع.  شركة الفنادق الكويتية 
 

 مالية المجمعة )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات ال
 

 )تتمة(  دقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن ت
  

 جموعة إلبداء الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل الم

البيانات حول  إبد  المالية  رأي  عن  مسؤولون  ونحن  التوالمجمعة.  وتنفيذها  اء  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  جيهات 

 عن رأي التدقيق.   فقطللمجموعة ونتحمل المسؤولية 
 

التدقيق وتوقيت التدقيق إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال  ها ونتائج 

 الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. لرقابة ي أوجه قصور جوهرية في أدوات افي ذلك أالهامة بما 
 

بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا  نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا 

العالقا بكاف األة  واألمور  نرى بصوال  ىخرت  معقولتي  قد  رة  أنها  استقاللية  باإلضتن تؤثر على  المتخذة جراءاإلإلى    افةا  ات 

  ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.المطبقة التدابير و تاصادر التهديدالستبعاد م
 

ت يق البيانا األكثر أهمية في تدق  تعتبرالمسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي    إبالغومن خالل األمور التي يتم  

الح ال للسنة  المجمعة  مراقب   يوبالتالالية،  مالية  تقرير  في  األمور  هذه  عن  نفصح  إننا  الرئيسية.  التدقيق  أمور  هي  تعتبر 

  ا نتوصل الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندم

عدإلى   يجب  ما  أمرا  اإلفصاح  أن  المتعم  من  ألنه  تقريرنا  في  منه  بشكل  هذا وقع  على  المترتبة  العكسية  النتائج  أن  عقول 

 اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له. 

 

 ىرقابية األخحول المتطلبات القانونية والرتقرير 

الواردة في تقرير مجلس  األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات  في رأينا أيضاً أن الشركة  

أننا قد حصلنا على كافة  ألم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وإدارة الشركة ا

غراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات  ات التي رأيناها ضرورية أليضاح ومات واإلالمعل

رقم  التي   الشركات  قانون  له    2016لسنة    1يتطلبها  الالحقة  التنفيذيةوالتعديالت  لها   والئحته  الالحقة  وعقد  والتعديالت   ،

حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع   الجرد وفقاً لألصول المرعية.  نه قد أجرينظام األساسي للشركة األم، وأالتأسيس وال

، أو لعقد التأسيس التنفيذية والتعديالت الالحقة لها والتعديالت الالحقة له والئحته  2016 لسنة 1مخالفات لقانون الشركات رقم 

خال األم،  للشركة  األساسي  في  وللنظام  المنتهية  السنة  مادي  على  2021ر  ديسمب  31ل  تأثيراً  له  يكون  قد  نشاط  وجه  على  اً 

 الشركة األم أو مركزها المالي.  
 

 7ألحكام القانون رقم    اتمخالف  ةأي  وجود يرد إلى علمنا    ، لمعلمنا واعتقادنا   هإليوحسبما وصل    ،أنه خالل تدقيقنا   نبين أيضاً 

تي قد يكون لها تأثير وال  2021ر  ديسمب  31ل السنة المنتهية في  ، خاللقة بهالمتع  ئحوالواليئة أسواق المال  بشأن ه  2010لسنة  

 مادي على أعمال الشركة األم أو على مركزها المالي. 
 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022مارس  9

 الكويت



 لتابعة ا ا كاتهر. وشك.عش.م.ة كويتيق النادشركة الف
 

 

 .معةة المج يالتشكل جزًءا من هذه البيانات الم 25إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 الخسائر المجمعأو   بيان األرباح

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  2021 2020 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات  
    

 3,990,340 3,182,251 4 ء ات من عقود مع عمالإيراد 

 ة إدار أتعاب
 

437,374 281,155 

 984,817 1,152,339  تأجير ات إيراد 

  
─────── ─────── 

 ات  يراداإل
 

4,771,964 5,256,312 
    

 (4,213,840) (3,286,114) 5   مبيعاتتكلفة 
  ─────── ─────── 

 مجمل الربح 
 

1,485,850 1,042,472 
    

 (976,518) (1,036,818) 6 ة يإدارروفات صم

 مصروفات بيع وتوزيع 
 -     (164,392) 

  ─────── ─────── 

   تشغيل  ال ( خسارةربح )
 

449,032 (98,438) 
    

 (20,095) 155,366 7 ىأخر (مصروفاتإيرادات )

 شركات زميلة ائجحصة في نت
 

44,873 39,850 
  

─────── ─────── 

 
 

  

وضريبة دعم العمالة    للتقدم العلمي سة الكويت ؤسم حصة ربح السنة قبل 

 ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الزكاة  و  الوطنية
 

649,271 (78,683) 

 
 

  

 ميالعل للتقدمحصة مؤسسة الكويت 
 

(6,459) -     

 مالة الوطنية ضريبة دعم الع
 

(10,279)  -     

 الزكاة 
 

(4,169) -     

 جلس اإلدارة أعضاء ممكافأة 
 

(30,000)  

 ضريبة الدخل على العمليات األجنبية
 (2,787) -     

 
 

─────── ─────── 

 السنة  ( ةارسخربح )
 595,577 (78,683) 

  ═══════ ═══════ 

 بـ:  الخاص
 

  

 مساهمي الشركة األم
 595,841 (76,990) 

 الحصص غير المسيطرة 
 

(264) (1,693) 

  
─────── ─────── 

  
595,577 (78,683) 

  
══════════ ══════════ 

    

 فلس  (1.36) فلس    10.56 8 صة بمساهمي الشركة األم لخا ا فةالسهم األساسية والمخف ( خسارة) ية ربح
  ══════════ ══════════ 

 

 

 



 لتابعة ا ا كاتهر. وشك.عش.م.ة كويتيق النادشركة الف
 

 

 .معةة المج يالتشكل جزًءا من هذه البيانات الم 25إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

  2021 ربمديس 31للسنة المنتهية في 
   2021 2020 

 دينار كويتي يكويت دينار  

    

 (78,683) 595,577  السنة  ( خسارةربح )
  ─────── ─────── 

    شاملة أخرى ت ادإيرا

    الخسائر: أو  األرباحإلى  شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً  اتإيراد 

 851 6  بية نج أ فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات

  
─────── ─────── 

  في ر ائ الخسأو  األرباح إلى   ا ادة تصنيفهعألخرى التي قد يتم إملة االشا ات يرادصافي اإل 

 851 6  ترات الحقة  ف
  ─────── ─────── 
    

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

  لمة العادلة من خاللقي با  المصنفةالملكية حقوق  أدواتمن  (الخسائراإليرادات ) صافي

 (28,870) 944  ات الشاملة األخرى يراداإل
  ─────── ─────── 

أو   األرباحإلى  الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها( الخسائر )  اإليرادات صافي 

 (28,870) 944  الخسائر في فترات الحقة
  ─────── ─────── 

    

 شاملة أخرى للسنة ( خسائر)  إيرادات 
 950 (28,019) 

  

─────── ─────── 

 (106,702)   596,527  لشاملة للسنة ا  (الخسائر)  رادات ياإل  إجمالي
  ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ: 

 (105,009) 596,791  مساهمي الشركة األم

 (1,693) (264)  الحصص غير المسيطرة 

  ─────── ─────── 

  596,527    (106,702) 
  ══════════ ══════════ 

 

 

  



Medhat Elsamman
Stamp



 عة .ع. وشركاتها التابية ش.م.كيتشركة الفنادق الكو
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 معالملكية المج رات في حقوق التغيبيان  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس  

 لمالا
احتياطي  
 اجباري

احتياطي  
 اختياري

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي  

 القيمة العادلة

احتياطي  
تحويل عمالت  

 ة بيأجن

 احتياطي  
 آخر

خسائر   
 مة متراك

 اإلجمالي
 الفرعي 

 ص  الحص
 مسيطرة ال غير

 إجمالي  
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد ي تدينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  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   1كما في  

 595,577 (264)  595,841 595,841     -     -     -     -     -     -     - السنة  ربح

 950     - 950     -     -  6   944      -     -     -     - ات شاملة أخرى إيراد

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

 596,527 (264) 596,791 595,841      -  6   944     -     -     -     - شاملة  ات ال يراداإلإجمالي 

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

     -     -     - (119,168)     -     -     -     - 59,584 59,584     - ( 15يضاح  يات )إحتياطاالتحويل إلى 
 ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ────── 

 4,500,999 (286) 4,501,285 (1,186,892) (513,600)  (372,969)  (125,038)  (223,952)  373,015 775,721  5,775,000  2021 ديسمبر   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   2020ير  ينا  1كما في  

 (78,683) (1,693) (76,990) (76,990)     -     -     -     -     -     -     - خسارة السنة  

 (28,019)     - (28,019)     -     - 851 (28,870)     -     -     -     - شاملة أخرى   ات إيراد( خسائر)

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

 (106,702) (1,693) (105,009) (76,990)     - 851 (28,870)     -     -     -     - ات الشاملة  يرادإجمالي )الخسائر( اإل 

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

 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   2020ر  ديسمب 31في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
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 مجمعة النقديدفقات الالتبيان  
 2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

   2021  2020 
 دينار كويتي ار كويتيدين إيضاحات  

    أنشطة التشغيل 

 (78,683) 649,271  لضرائب ل ا قب ( رةالخساح )ربال

    دفقات النقدية: صافي الت السنة ب  ( خسارة ) ربح  تعديالت لمطابقة  
 405,308  169,045  9   استهالك ممتلكات ومعدات 

     -  98,933     ماري تث عقار اساستهالك  
 19,088     -  ق االستخدام موجودات ح   استهالك 

 2,057     -  إطفاء موجودات غير ملموسة  
 45,675 (19,970) 9 ومعدات من بيع بنود ممتلكات  ة  خسار  )ربح( 

 (11,448)     -    التأجير تراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات  الع ء الغا ربح من إ 
 11,654     -  ر ملموسة  ت غيموجودا شطب 

 137,148 110,111 17 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 151,586 12,253 12 تجاريين ينين الللمد  ة قعوتالم   مخصص خسائر االئتمان صافي 

 40,238     -  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة  
 (19,949) (14,869) 7 ات فوائد إيراد 

  و أ   األرباح حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل    أدوات   محققة من غير   اح أرب 
 (17,271) (19,565)    ائر خس ال

 3,923     -  أجير  فوائد لمطلوبات ت 
 2,918     -  ئد للديون والقروض فوا

 (39,850) (44,873)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (63,469)     -                      حكومية   ة منح

  ─────── ─────── 
  940,336 588,925 

    تعديالت على رأس المال العامل: ال
 56,848 4,511  ن وز مخ

 469,082 (8,555)  دما  مدينون ومدفوعات مق 
 132,845 (12,039)  ذات عالقة من أطراف   لغ مستحق مب 

 (226,668) (164,790)  دائنة أخرى    أرصدة يون و دائنون تجار 

 (29,594) 55,613  أطراف ذات عالقة    إلى   تحق سم  لغ مب 

  ─────── ─────── 

 991,438 815,076  ت  التدفقات النقدية الناتجة من العمليا 
 (265,946) (238,925) 17 ظفين مدفوعة  الخدمة للمو   نهاية مكافأة 

 63,469     -    م منح حكومية ال است 

  ─────── ─────── 
 788,961 576,151  لتشغيل  ن أنشطة ا ة الناتجة م قدي ن دفقات الصافي الت 

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار 
 (22,147) (28,993) 9 شراء بنود ممتلكات ومعدات  

 25,400 21,514 9 ومعدات  ود ممتلكات من بيع بن صالت حمت
     - 25,000  شركة زميلة  ن متوزيعات أرباح 

     - (50,000)    زميلة في شركة  استثمار 
 19,949 14,869  مستلمة   ات فوائد إيراد 

 (1,756) 35,578    ة االجل  ر صيق  صافي الحركة في ودائع 

  
─────── ─────── 

 21,446 17,968  ة االستثمار شطأن لتدفقات النقدية الناتجة من ي اصاف 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  
 (2,918)     -  عة  تكاليف تمويل مدفو

 (22,554)     -  ات التأجير  مطلوب  من   مبلغ ال  أصل زء سداد ج

  ─────── ─────── 
 (25,472) -  ويل  التم  في أنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة 

  ─────── ─────── 

 784,935 594,119  المعادل  د والنقد صافي الزيادة في النق 
 (441) 1,898  بية  اجنصافي فروق تحويل عمالت  

 1,429,743 2,214,237    يناير  1لنقد المعادل في د وا النق 

  ─────── ─────── 
 2,214,237 2,810,254 13 ر  ديسمب   31النقد والنقد المعادل في  

 

 ═════════ ═════════ 

    بنود غير نقدية:  

    

     - 1,465,257  ت( معدا ت و ممتلكا تم تسويته مقابل )  استثماري   حويل إلى عقار ت
  ═════════ ═════════ 



 

 ابعة لتتها ا شركا. وية ش.م.ك.علكويتنادق اشركة الف
 

 البيانات المالية المجمعة ولت ح ا ح اإيض

 2021ديسمبر  31 تهية فيلسنة المنول كما في
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 معلومات حول الشركة والمجموعة  1
 

 حول الشركة   معلومات       1.1

بإصدا التصريح  البي تم  المالر  ال  ةيانات  الفنادق  لشركة  األ")  . ع.م.ك.شكويتية  المجمعة  وشركاتها الشركة  عة )يشار التاب  م"( 

.  2022مارس    9بتاريخ    ة الشركة األمإداراً لقرار مجلس  فقو  2021ديسمبر    31في  هية  نتمل"المجموعة"( للسنة ا  إليها معاً بـ

 ة. يوني اجتماع الجمعية العمومية السجمعة فويحق للمساهمين تعديل هذه البيانات المالية الم
 

 البيانات   2020مايو    31  ريخاعها المنعقد بتا السنوية للشركة األم خالل اجتممية  لعموفي الجمعية ا  ماألة  كرتمد مساهمو الشعا

في   المنتهية  للسنة  المجمعة  أي  2019ديسمبر    31المالية  توزيع  عن  اإلعالن  يتم  ولم  الشركة  .  قبل  من  نة  لسل  األم أرباح 

 . خيهية بذلك التارالمنت
 

رصة نا في بوعل  سهمها كويت ويتم تداول أا ويقع مقرها في دولة السيسهم تأ ة تكويتية عامة  هم مسا  م هي شركةكة األالشر  نإ

 الكويت. دولة   -13009الصفاة،  833في  ص.ب. المكتب المسجل  الكويت. يقع 
 

لتجهيزات ا  اتخدم  نية وتقديموالسكارية  ج ت لة الفنادق والعقارات اإداريل وك وتشغتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في تمل

 المماثلة داخل وخارج الكويت.   عمالثمار في األت واالستعداوالم المعمرة والمكائن تيراد السلع االستهالكيةواس ائيةلغذا
 

مع األطراف األخرى ذات عالقة    عالقاتتم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة أدناه. كما تم عرض معلومات حول ال

 .21اليضاح في ا جموعةملل
 

 ة عومجمومات حول العلم   1.2
 

 الشركات التابعة    ( أ
   

 عة للمجموعة ما يلي: مجمتتضمن البيانات المالية ال
 

  كية % الملحصة   

 االسم  األنشطة الرئيسية
 بلد

  2020 2021 التأسيس 
      

      : مباشرةبصورة مملوكة 

 جهيزات الغذائية تلت ا خدما  %99.54 %99.54 ت الكوي فلة(  )مق م.ك..ش تية للتجهيزات الغذائيةالكوي الشركة

ش.م.ك.   ائيةلغذشركة الصفاة لخدمات التجهيزات ا

  %99 *%99 ت يكوال )مقفلة( 

  خدمات التجهيزات الغذائية 

 وتوريد العمالة 

 دق  فنا ةإدار   %99.9 *%99.9 ة البحرين لك مم  عفاة  شركة م –ة الفنادق دارشركة سفير الدولية إل

منتجعات ذ.م.م.  لواة الفنادق اردإلة ليودشركة سفير ال

 )"دبي"( 
اإلمارات  

 ق  ة عقود فنادإدار   %100 %100 العربية المتحدة 

      : شرةمملوكة بصورة غير مبا

)مملوكة  كة سفير للخدمات المساندة ش.م.ك. )مقفلة(  رش
مبا  غير  خ بصورة  من  الكويتية شرة  الشركة  الل 

 توريد عمالة   %99.7 *%99.7 الكويت  ئية( لغذاات ازي هللتج 

بصورة غير  )مملوكة كة رامو التجارية ذ.م.م. رش
ت التجهيزات الل شركة الصفاة لخدما خ  من مباشرة
  %99.9 *%99.9 الكويت  ( ش.م.ك.  الغذائية

تصنيع وتجارة المعجنات  

 والمخبوزات 
 

كتابياً على أن ناء أكدوا من قبل أم  االحتفاظ بالحصص المتبقية ويتم أعاله  ةعة في الشركات التابة األغلبياألم حص  ة لدى الشرك  *

ويتية للتجهيزات الغذائية ن قبل الشركة الكالمسيطرة المحتفظ بها م  فيد )باستثناء الحصص غيرمستالشركة األم هي المالك ال

 (. ش.م.ك. )مقفلة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عة بكاتها التاشرش.م.ك.ع. و ركة الفنادق الكويتية ش
 

 لمجمعةة احول البيانات المالي اتإيضاح 

 2021ديسمبر  31 تهية فيوللسنة المن كما في
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 )تتمة(   لشركة والمجموعةت حول امعلوما 1
 

 ( تتمة ) وعة مجمحول ال ت اموعلم   1.2
 

 الشركات الزميلة   (ب 

 بر:سمدي  31 يفلمجموعة كما ضح الجدول التالي الشركات الزميلة لوي
 

 الرئيسية   األنشطة  حصة الملكية %   تأسيس بلد ال االسم 

  2021   2020   

 % 50 % 50 تونس  شركة أبو نواس للسياحة والخدمات

والسفر  لسياحة  ا   خدمات  

 ذات الصلة  

 زات غذائية تجهي  خدمات   % 50 % 50 الكويت  كاف كافيه ذ.م.م  ةكر ش

 غذائية جهيزات خدمات ت  - % 50 الكويت    ئيةشركة ميلك بوكس للتجهيزات الغذا
 

 لهامة  ا ية حاسبالماد والسياسات أساس اإلعد       2
 

 عداداس اإلأس 2.1
 

 الية وفقاً للقيمة العادلة.  اق مثمارات في أورة، باستثناء قياس االستريخيالتا ةلية المجمعة وفقاً لمبدأ التكلفالما  ناتبياتم إعداد ال
 

 م.سية للشركة األالذي يمثل أيضا العملة الرئي كويتيار الية المجمعة بالدينل ا المتم عرض البيانات 
 

ال  ادعدإ  تم للمجموالبيانات  المجمعة  للمعا وفقعة  مالية  ا اً  المالية  للتقارير  الدولية  المحاسبة   عن  درةا صليير  معايير  مجلس 

 لدولية.ا
 

تلفترة السابقة. تم إعادا بلق  معلومات مقارنة فيما يتع  المجمعةالبيانات المالية    تقدم دة صنيف بعض معلومات المقارنة وإعا ة 

لتتو الفترة  تصالمع    افقعرضها  في  إعادة نيف  إجراء  تم  لتتصنال  الحالية.  المعلومات  يف  جودة  ن  يك  م لو  .المعروضةحسين 

الإل بيان  عادة  على  تأثير  أي  الشاملة  باح  األرتصنيف  واإليرادات  الخسائر  ال  األخرىأو  حقوق  ارتغيوبيان  في  الملكية ت 

 سابقًا. إدراجهمع كما تم المج 
 

 ع  س التجميأسا   2.2
 

البيانات المالية   البيانات المالية المجمعة  التابعة كما في    االم  ركةللشتتضمن  تتحقق السيطرة   .2021ديسمبر    31وشركاتها 

المجموعة تتعرض  متغائفي ع  وقحقلها    ون يكأو    لمخاطر  عندما  من  دات  ال  ا كتهمشاريرة  فيهفي  المستثمر  ا ويكون  شركة 

الق علديها  التأثير  على  وبدرة  فيها.  المستثمر  الشركة  على  سيطرتها  خالل  من  العائدات  تلك  مصورلى  تسيطر    حددة، ة 

 فقط عندما يكون لدى المجموعة: ا فيهلمجموعة على الشركة المستثمر ا
 

 الشركطرة  السي اعلى  )أر  ثملمستة  الحقوفيها  الحال ي  اق  الحالية ع  تمنحها   لتيية  األنشطة  القدرة  توجيه  الصلة لى  ذات 

 بالشركة المستثمر فيها( الخاصة 

 ها في الشركة المستثمر فيها شاركتن مة محقوق في عائدات متغيرأو  التعرض لمخاطر 

  تهاداائلى عر عيها في التأثي على الشركة المستثمر ف دام سيطرتها خ تسى االقدرة عل 
  

راض وعندما تحتفظ المجموعة . ولدعم هذا االفتلبية حقوق التصويتلسيطرة تنشأ من أغ بأن ا   ضتراك افمة، هنا صورة عا ب

التصويت حقوق  أغلبية  من  محقوأو    بأقل  للق  المماثلة  فيشركة  المجموعة  تأخذ  فيها،  المعلومات ا بت اع  ستثمر  كافة  رها 

 لك:في ذ ا ما بفيه لمستثمرلشركة اا على اتهطرى سيمد صلة عند تقييمال والظروف ذات
 

 ين في الشركة المستثمر فيها مع حاملي األصوات اآلخراقدي القائم الترتيب التع 

  ألخرى ة اقديالحقوق الناتجة من الترتيبات التعا 

 المحتملة تصويحقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق الت 
 

مدى   تقييم  المجموعة  اتعيد  على  الشرسيطرتها  فيهستلمكة  حا ثمر  إذا  ا في  تشير   لومات عمال  كانتلة  وجود    إلى  والظروف 

واحد عامل  في  عندما  أكثر  أو    تغيرات  التابعة  الشركة  تجميع  يبدأ  للسيطرة.  الثالثة  العوامل  اتحصمن  على لمجمول  عة 

وتا التابعة  الشركة  على  المجموعة  فتوقلسيطرة  تفقد  عندما  السيطرة  الشسي  هذه  على  ويتم  عةابالت  ركةطرتها  إدراج . 

بيعها خالل السنة في البيانات أو    تم حيازتها قة بالشركة التابعة التي  فات المتعلات والمصرويراداإلبات ووللمطت والموجوداا

 ة المجموعة على الشركة التابعة.رطيف سعة على السيطرة حتى تاريخ توقل المجموخ حصوارين تالمالية المجمعة م
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 ( مةتت) لهامة ا ية حاسبالماد والسياسات أساس اإلعد       2
 

 ( مةتت) ع س التجميأسا   2.2
 

األرباحتت بندر  ائالخسأو    علق  بنو  وكل  اإلمن  للميرادد  األم  الشركة  بمساهمي  الشاملة األخرى  غير والحصص  عة  جموات 

لضرورة على البيانات ء تعديالت عند اص غير المسيطرة. ويتم إجرافي الحص  زعج  يدرصإلى    طرة حتى إن أدى ذلكالمسي

الموجودات  ستبعاد كافة  ويتم ا  مجموعة.سبية للحا لمات اياسحاسبية مع السات المابعة لكي تتماشى السياست لت االمالية للشركا 

ت فيما ة المتعلقة بالمعامالتدفقات النقديلاوات  ات والمصروفيرادملكية واإلوحقوق ال  لمجموعةت اركا والمطلوبات فيما بين ش

 ء المجموعة بالكامل عند التجميع.بين أعضا 
 

التغير في حصمح لام  تي الملاسبة عن  تة  دابعكية في شركة  السيف  ونة،  كمقد  ح طرة،  المجموعة  عاملة  فقدت  إذا  ملكية.  قوق 

لمسيطرة والحصص غير ا ك الشهرة( والمطلوبات لذ في ودات ذات الصلة )بما الموج  تستبعدها عة، فإنتابكة السيطرة على شر

االوالب يتم  بينما  الملكية  لحقوق  األخرى  ربحارعتنود  بأي  ناتأو    ف  في  خسارة  اال  .رائالخسأو    األرباحجة  بأي عتراف  يتم 

 استثمار محتفظ بها وفقًا للقيمة العادلة.  
 

 صاحات سات المحاسبية واإلفي السيات فيراالتغ   2.3
 

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة  معايير لا

 2021يناير  1 بعدأو  بدأ فينوية التي تالسلفترات ل يتسرتعديالت التي لاو اييرلمععض اب بتطبيق ل مرةوأل وعةالمجمقامت 

   تعديل صدر ولكن لم يسر بعد.أو  تفسير أو لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر الي معيار .)ما لم ينص على خالف ذلك(
 

ر المحاسبة الدولي  ايمع و،  9المالية  لي للتقارير  تعديالت على المعيار الدو :  2المرحلة   -الفائدة  ت  داللمع ياريمع ح الاإلصال

   16ية مال ال ي للتقاريردوليار اللمع وا 4الدولي للتقارير المالية   والمعيار 7للتقارير المالية والمعيار الدولي ، 39
 

فيما   وضالمعرما يتم استبدال معدل )اإليبور(  عند  البيانات الماليةعلى    يراتتأثبال   تعلقي تالتو  ةتقتقدم التعديالت إعفاءات مؤ

  من المخاطر ريباً قتفائدة خالي  نوك بمعدلبلن ابي
 

 : التاليةتتضمن التعديالت المبررات العملية 
 

 عملي تيس  مبرر  تعاقديغيرتلزم  عو  أ  ةات  التدفقات  تغيرات  التيلى  لعاشرمب  بصورة  بةمطلو  نوكت  النقدية  ملية  ة 

 السوقية. الحركة في سعر الفائدة لديعا غيرة، بما م معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتتلتي ياإلصالح، وا

   دون   ئقالوثا وط  تح ت وصنيفا الت  حوطلتبور  يإلاح معدل  إصالبموجب متطلبات  التي يتعين إجراؤها  تغييرات  بالالسماح

 عالقة التحوط.  توقف

 ل تي تحملااة  األد  نيفتصم  تم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتلتي يبات ان استيفاء المتطلات مشركلل  قت فاء مؤديم إعقت

  .اطر كتحوط لبند المخاطرخي تقريباً من الممعدل فائدة خال
 

تأثير أي  التعديالت  لهذه  يكن  المال انا البي ى  عل  لم  تعتزم  موعةللمج   جمعةملا  يةت  العمالمبر  مااستخد  المجموعة .   في   ليةرات 

  تصبح سارية المفعول. ات المستقبلية عندما تر لفا
 

 د عبسر  معايير صادرة ولكن لم ت 2.4
 

ا المعايير  يلي  تسفيما  لم  ولكن  المجموعة  لتي صدرت  تنوي  للمجموعة.  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ إصدار  حتى  بعد  ر 

تتطبي المفعولارس  تصبح  ما عندر  المعايي  لكق  ذل  . ية  تومع  اك ال  لتطبيق  يكون  أن  المجموعة  تأثير جوهري  لتعتوقع  ديالت 

 أدائها المالي.أو  على مركزها 
 

 غير متداولة أو   لةتصنيف المطلوبات كمتداو : 1ي لدولاسبة ا ت على معيار المحاليدعت

  1ولي  دبة المحاسار اليعممن    76إلى    69ت من  ى الفقراديالت علتع  2020الدولية في يناير    اسبةحمأصدر مجلس معايير ال

 ي:لي ما تداولة. وتوضح التعديالت غير مأو  ات كمتداولةمطلوب يف اللتحديد متطلبات تصن 
 

  تسوية؛لا يل حق تأج المقصود بما 

  ؛المجمعة التأجيل في نهاية فترة البيانات الماليةال بد أن يتحقق حق 

 لحق التأجيل؛ شأة ممارسة المن احتماليةب يفن ذلك التص ثرأ تلن ي 

 ال يؤثرحالة أ  في  في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك  نةاألداة المشتقة المضم  تا تمثلك فقط إذلذق  يتحق  

 ى تصنيفها. عل االلتزام
 

رجعي.  جب تطبيقها بأثر  وي  2023ير  ينا   1بعد  أو    يفتبدأ    السنوية التي المجمعة  البيانات المالية    تسري التعديالت على فترات

 الحالية.الممارسات على تأثير التعديالت  مياً على تقييالح  عةمجمولاتعمل 
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 ( تتمة) لهامة ا ية حاسبمال  اد والسياسات أساس اإلعد       2
 

 ( تتمة)  معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4
 

 3الية الملي للتقارير  لدو ر اتعديالت على المعيا –المفاهيمي   طاراإلإلى   إشارة مرجعية
رة إشا  –  عمالدمج األ  3رير المالية  دولي للتقا الر  معيا ال  تعديالت على  2020ية في مايو  لودلمحاسبة الأصدر مجلس معايير ا

إعداد وعرض البيانات    إطارإلى    . والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعيةهيميمفا ال  طاراإلإلى    عيةمرج 
أن يطرأ   ون د  2018رس  الصادر في ما   ماليةتقارير اللل  المفاهيمي  طاراإلإلى    مرجعية  بإشارة  1989الصادر في سنة    يةالمال

 ة به. علقلمتي تغيير ملحوظ في المتطلبات اأ
 

للتقارير المالية  الواردة    سبة الدولية استثناًء من مبادئ االعترافمعايير المحا   كما أضاف مجلس الدولي  نب لتج   3بالمعيار 

ملة التي تندرج  وبات المحتطللمت وااما تجة عن االلتزللتطبيق" والنا   يناليوم الثا الخسائر المحتملة خالل "و  أ  إصدار األرباح

معيا  نطاق  الدولي  ر اضمن  المالية  سيتفأو    37لمحاسبة  للتقارير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  حالة   21ر  الضرائب، في 

 تكبدها بصورة منفصلة.  
 

مجلنفي  فو قرر  الوقت،  الدوس  المحاسبة  معايير  اإلتو  ليةس  الا شرضيح  الحالية  المدات  لتقارير ل  ليدوالر  عياواردة ضمن 

 إعداد وعرض البيانات المالية. إطارإلى  اإلشارة المرجعية باستبدالن تتأثر لمحتملة والتي لت اقة بالموجوداالمتعل 3المالية 
 

 مستقبلي.ثر وتنطبق بأ  2022يناير  1د بعأو  نوية التي تبدأ فيلسا المجمعة ماليةال ناتتسري التعديالت على فترات البيا 
 

 ة.موعدي على المج لتعديالت تأثير ما أن يكون ل عقتوالم من ليس
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -لمقصود  الستخدام اتحصالت قبل االم والمعدات:والمنشآت الممتلكات 

معاي مجلس  الالمير  أصدر  فحاسبة  مايو  دولية  م  2020ي  على  المحا تعديالت  والمنشالم  16الدولي    ةبسعيار  آت  متلكات 

المتاتعدوالم االستخدت  الصح :  المقصودقبل  والام  المتي  ،  تقوم تمنع  أن  من  متحصال  نشآت  أي  بنود  بخصم  بيع  من  ت 

بذلك ك في حالة الوصول  لآت والمعدات وذمنشوالد من بنود الممتلكات  فة بيع أي بنمعدات من تكلالممتلكات والمنشآت وال

بالشغلتزا لجاهرية ألن يكون  الحالة الضروو  عقوالمإلى    لصاأل ك، تسجل  من ذلدالً ة. بدارقبل اإل  المقصودة منة  يقرط يل 

 سائر. الخ أو  رباحلبنود ضمن األمثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك ا   المتحصالت من بيعالمنشأة 
 

رجعي   ثربأ يقه  تطبوال بد من    2022يناير    1بعد    وأ  ي تبدأ فيالسنوية التالمجمعة  مالية  يانات الرات البفت  علىيسري التعديل  

والمنشآت    بنودعلى   المتا عداوالمالممتلكات  فيت  لالستخدام  المنشأة أو    حة  قيام  حالة  في  معروضة  فترة  أقرب  بداية  بعد 

  مرة.لتعديل ألول بتطبيق ا
 

 . موعةالمج على  تأثير مادي ن لها ن يكوأ المتوقع  من ليس لتعديالتا هذهن إ
 

للتقار  ا يعالم المالية  الدولي  "نسبة  ال  –لية  ماال  ت دوااأل  9رير  اختبار  ضمن  ف10رسوم  ح%"  االعتراف  ي  إلغاء  الة 
 طلوبات المالية بالم

جلس معايير مالمالية، أصدر ير قار المعايير الدولية للت على عملية إعداد  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

ا المنشأة رجهل توضيحات حول الرسوم التي تدن التعديضميت.  9ية  مالي للتقارير الالمعيار الدول  ىلعي تعديالً  المحاسبة الدول

ا التقييم  عن شروط االلتزام   المعدل بصورة جوهرية أو    ه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديدلذي تجريضمن 

م  على الرسو  ةً ملمشت  قرضالمقترض والم  مستلمة فيما بينلاأو    لمسددة تلك المبالغ ا  الرسوم فقط  ي. تشمل هذهصلألي امال ال

رف األخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات بةً عن الطالمقرض نيا أو    ل المقترضقب  المستلمة إما من أو    المسددة

 ول مرة.بيق التعديل ألطتبلمنشأة ا افيهلية السنوية التي تقوم رة البيانات المافتد عبأو  المتبادلة فيأو  المالية المعدلة
 

مع السماح بالتطبيق المبكر.   2022ناير  ي  1بعد  أو    بدأ فيالتي ت ية  سنوبيانات المالية المجمعة الال  ى فتراتعلل  تعديال  يسري

التي   ةمعة السنويلبيانات المالية المج ترة ابعد فأو    دلة فيتبا المأو    المالية المعدلة  ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات

 ول مرة.  أل ليلتعدق ابتطبيتقوم فيها 
 

 مادي على المجموعة.   ثيرمن غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأ 
 

 8الدولي تعديالت على معيار المحاسبة    -ريف التقديرات المحاسبية  عت

فة فمعايير المحاسبة الدوليأصدر مجلس   التعدي  2021براير  ي  لـ   ا ، حيث قدم تعريفً 8رقم    يلدوالت على معيار المحاسبة 
جهة والتغيرات في السياسات ن  م  سبيةلمحا اتقديرات  ي ال ت فلتعديالت االختالف بين التغيرالمحاسبية". توضح ات ا تقديرا"ال

القياس  شآتلمنا توضح كيفية استخدام اى. كما أنهن جهة أخرية وتصحيح األخطاء مالمحاسب والمدخالت لتطوير    ألساليب 

 محاسبية. لا اتالتقدير
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 ( تتمة) لهامة ا ية حاسبالمات لسياساد وا أساس اإلعد       2
 

 ( تتمة)  كن لم تسر بعدول معايير صادرة  2.4
 

تغيرات في ى العلق  بوتنط  2023يناير    1نوية التي تبدأ في أو بعد  الس  ةالمجمع  لفترات البيانات المالية  ت ساريةالالتعدي  نإ
ا بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالم  ي تحدث في أو سبية التا ح مفي التقديرات الت  راالمحاسبية والتغيالسياسات  

 ة.  م اإلفصاح عن هذه الحقيقت
 

 عة.  ن يكون لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على المجمومن المتوقع أ ليس
 

ية  في إطار المعايير الدول   2رسة  وبيان المما  1سبة الدولي  المحا  لى معيار ت ع عديالت  –ية  اسبلمحا   ت اياسالساإلفصاح عن  

 للتقارير المالية  

في إطار   2ة  ن الممارسوبيا   1  ةييار المحاسبة الدولت على معتعديال  2021براير  ية في فدولأصدر مجلس معايير المحاسبة ال

الالمعايي للتقارير  الدولية  المعلا كأح ع  ضوية  مالر  يوال  هريةالجومات  وم  إرشادتي  فيها  لمسا قدم  وأمثلة  المنشآت على ات  عدة 
أحكا  المحاسبتطبيق  السياسات  إفصاحات  الجوهرية على  المعلومات  ا  ية.م  مسا تهدف  إلى  المنشلتعديالت  تقديم  عدة  آت على 

المحاسالسياس  تا إفصاح  أكثر  ات  تكون  التي  استبدالبية  طريق  عن  اشنلما  تا طلب مت  نفعاً  في  عنفصا إلآت  ا  سياساته  ح 

المرتب المح  "الملحوظةاسبية  سياساتطة  عن  اإلفصاح  بمتطلبات  كيفي"  حول  اإلرشادات  وإضافة  "الجوهرية"  المحاسبية  ة  ها 
  السياسات المحاسبية.إفصاحات  ات بشأنر اجوهرية في صنع القرعلومات المنشآت لمفهوم المطبيق الت
 

بالتطبيق    2023يناير    1بعد    لتي تبدأ في أوية اات السنولفترل  1  يالدولبة  حاسملا  اريعتسري التعديالت على م مع السماح 
ة على يرلجوهتطبيق تعريف المعلومات اشادات غير إلزامية بشأن  إر تقدم 2بكر. نظراً ألن التعديالت على بيان الممارسة الم
 ياً.رس ضرولي التيدعتال ه تاريخ سريان مفعول هذ سياسات المحاسبية، فإنعلومات الم
 

 .وعةلمجملفصاحات السياسات المحاسبية تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إ مييتقعلى ن عمل اآلت ةالمجموعإن 
 

 امة محاسبية الهال السياسات  2.5
 

 غير المسيطرة   حصصوحيازة ال  عمالج األمد 2.5.1

دمج األ المحاسبة عن  الطرخدام  باست  عماليتم  الحيازةفتكل  سا تق  زة.حيايقة  ا  ة  لمجموع  المحول،  وفقًا  بالقيمة اس  ويقلمقابل 

وقيم الحيازة  تاريخ  في  با العادلة  المشتراة.  الشركة  في  مسيطرة  غير  حصص  أية  لأل  لكل لنسبة  ة  دمج  تختعمالعملية  ار  ، 

يمة الموجودات  قي ف ا ص  فيحصة ال بنسبة أو ادلةغير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العصص مجموعة قياس الح ال

 ية.دار وفات اإلالمصر رج ضمنتكاليف الحيازة كمصروفات وتد تحميل شركة المشتراة. يتمالمحددة لل
 

بحيازة   المجموعة  تقوم  االأعمعندما  بتقييم  تقوم  فإنها  والمطلوبات  ،  والتصنيف الملموجودات  التحديد  لغرض  المقدرة  الية 

وفقاً  للشروالمناسب  التع  واقدط  الصالا  فورظالية  ذات  والشروط  القتصادية  تاريخ  في  كما  فصل   حيازة.لة  هذا  ويتضمن 

 قود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.في العتضمنة المشتقات الم
 

ل محتمال لمقابلقياس ا ال يتم إعادةبالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.  عمالاأل ج من عمليات دمجل المحتمل الناتر المقابقدييتم ت

أو   أصلمل المصنف كة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتقح ة عن التسوية الالكحقوق ملكية وتتم المحاسب  نفصملا

، ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج اليةالم  دواتاأل  9ر المالية  المعيار الدولي للتقاري   طاقالتزام في أداة مالية وتقع ضمن ن

اآلخر  ل المحتمل  . ويتم قياس المقاب9ر المالية  ي رعيار الدولي للتقا الخسائر طبقاً للمأو    باحرألا  يفة  عادلال  القيمةرات في  التغي

انات مالية مجمعة مع إدراج بي  العادلة في تاريخ كل  وفقاً للقيمة  9المالية    ريرال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقا   الذي

 . رسائالخ أو  احن األربالتغيرات في القيمة ضم
 

قتي بالتكل   ياسم  مبدئياً  زياد)الفة  الشهرة  تمثل  المتي  إجمالي  المدرجة  ة  والقيمة  المحول  وأي قابل  المسيطرة  غير  للحصص 

المطلوبات المقدرة(. إذا كانت القيمة  دة التي تم حيازتها والمحدصافي القيمة للموجودات    عن  صص ملكية محتفظ بها سابقاً ح 

صحة تحديد الموجودات  ة تقييم مدى تعيد المجموعل، محوتتجاوز مجمل المقابل ال ها زتا ي ح  تملتي ت اموجوداصافي الالعادلة ل

اف بها الغ التي سيتم االعترالمب   جراءات المستخدمة لقياساإل   المقدرة، كما تقوم بمراجعةحيازتها وكافة المطلوبات  التي تم  

لمقابل ها عن مجمل ا ازتحي  صافي الموجودات التي تمتل  لة دا علا  قيمةال  زيادة  إلى  ييمفي تاريخ الحيازة. إذا انتهت إعادة التق

 الخسائر. أو  حل، يتم إدراج الربح في األربا المحو
 

د جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة بعا استت إنتاج النقد، ويتم  حداالشهرة ضمن إحدى وم إدراج  عندما يت

بالعمل المسالمرتبطة  الرريفتدلا  مةالقيفي  تبعدة  ية  تحديد  للعملية عند  النا أو    بحة  استبعالخسارة  قياس تجة عن  يتم  العملية.  اد 

 قد. ن وحدة إنتاج النمحتفظ به موالجزء ال  لية المستبعدةلعمالنسبية ل ةعلى أساس القيمالمستبعدة في هذه الحالة الشهرة 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 غير المسيطرة   حصصالازة وحي  عمالدمج األ 2.5.1
 

قيا  بالمادلة. ويتم قياسه الحقلعا  هتيملق  قاً وف  أعمال  لية دمج تمل في عمس االلتزام المحيتم مبدئياً  المسجل وفقا لمتطلبات    بلغا 

 ناقصاً جل مبدئياً  المبلغ المسأو    لةحتمملا  دات وجوحتملة والمالمخصصات والمطلوبات الم  37أحكام معيار المحاسبة الدولي  

  ى.ل عأ ما يهأ اتديرااإلعتراف بالمدرج وفقا لمتطلبات اال طفاء المتراكم )متى كان ذلك مالئما( اإل
 

 لة ات زمي استثمار في شرك 2.5.2

 مشاركة في قرارات لا ىعل درةموس هو القالشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها. إن التأثير المل

  ت.ياسا الس تلكى تركة علالسيطرة المشأو  السيطرة ثمر فيها، دون ممارسة كة المستتشغيلية للشرالمالية وال ياسةالس
 

أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة    الملموسةعند تحديد التأثير    ها عاتمرااالعتبارات التي يتم  إن  

 الملكية. عة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوقن استثمار المجموويتم المحاسبة ع .ةالتابعات شركعلى ال
 

ستثمار لكي يتم ويتم تعديل القيمة الدفترية لال  ئياً بالتكلفة،كة الزميلة مبدر في الشرثما االست  سجليُ وق الملكية،  طبقاً لطريقة حق

المجمو التغيرات في حصة  من صإدراج  اجودمو  افيعة  منذة  ركلشات  ال   الزميلة  المتعلقة إدر يتم  زة.  ا ي ح تاريخ  الشهرة  اج 

 قيمة.تحديد االنخفاض في ال ارها بصورة فردية لغرضتباخ  أو ؤها  يتم إطفا ة في القيمة الدفترية لالستثمار والبالشركة الزميل
 

 ت اديرافي اإلرض أي تغير ع تمي يلة.لزمة اشركليات الالخسائر المجمع حصة المجموعة في نتائج عمأو  يعكس بيان األرباح

ذلك عند حدوث    لىإ  ةاإلضافات الشاملة األخرى للمجموعة. بيرادجزء من اإلخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كاأل  املةالش

من  ، ضباً لك مناسمتى كان ذ تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات،   وق ملكية الشركة الزميلة،إدراجه مباشرة في حق  تغير تم

الناتجة من المعامالت بين المجموتبعاد األرباح والخسائر غير المحققاس  يتم  جمع.ملاالملكية    رات في حقوقغيلتا   بيان عة ة 

 . الزميلةحصة في الشركة بمقدار اللة الزمي والشركة
 

أرباح في  المجموعة  حصة  إجمالي  األربا أو    يدرج  بيان  مقدمة  في  الزميلة  الشركة  خارج    جمع،المر  ئاخسالأو    حخسائر 

 لشركات التابعة للشركة الزميلة.سيطرة في اصص غير المالح الخسارة بعد الضرائب وأو  بحالر لثميوشغيلية األرباح الت
 

إعدا اتم  الد  للشركة  لبيانات  نفمالية  عن  إجراء المجمعة  المالية  البيانات  فترة  س  الزميلة  يتم  الضرورة،  وعند  للمجموعة. 

 ة. الخاصة بالمجموع المحاسبية متوافقة مع تلكات ياستعديالت لجعل الس
 

 ات  يراداالعتراف باإل 2.5.3

العميل بقيمة تعكس المقابل إلى    الخدماتأو    على البضائعرة  ء عند نقل السيطلعمال ا  مع قود  الع  ات من يراد إلا براف  يتم االعت

المجموعة   تتوقع  في  أحقيتالذي  البضائها  نقل  مقابل  عليه  المجموعة م  ديقتأو    عالحصول  وانتهت  تعمل  إلى    الخدمات.  أنها 

أسا كم ترتيب  ةيسنشأة  جميع  حيإيرادات  في  إناتها  بصورة  ا هث  قأو    بضاعةال ى  علة  طينم  تسيطر  إلى    تحويلها بل  الخدمات 

  العميل.
 

 ات.يرادايير االعتراف المحددة التالية أيضاً قبل االعتراف باإلمعجب الوفاء بي
 

 بيع بضاعة  
  ل، ويكون ذلكيمالع  ىإل  صلالسيطرة على األ  خاللها   لقة التي ينتفي الفترة الزمنيات من بيع البضاعة  يراداإلب   افرت االعيتم  

 يوًما عند التسليم.  90إلى  30 نمفترة االئتمان العادية وح تسليم المعدات. تتراد عندةً عا 
 

المجموعة  يدعند تحد اتأثيرات تغي  سعر المعاملة لبيع البضاعة، تراعي  ل  ة والمقابل جوهريود تمويلنقدي وأي بنابل المقر 

 د(. ج و)إن  العميلإلى  والمقابل المستحق يدقغير الن
 

   يرتغالم ابل( المق1
ا الحق في الحصول عليه مقابل تقديم  لهم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل الذي  تقور،  لعقد يتضمن مبلغ متغيي اإذا كان المقابل ف

رد   يأطرأ  يل بدرجة كبيرة أال  من المحتم  نويده حتى يكلعقد وتقيبداية اغير في  قدير المقابل المتم تويتالعميل.  إلى    البضاعة

لإل المترايراد اإل  لغمبب  اتاديرجوهري  ف و  مةكات  الحقاً  البت  يتم  المرتبط  حتى  التأكد  عدم  المتغير.ي  لدى لي  بالمقابل  س 

   ات.المجموعة عقود تتضمن حق االرجاع وخصومات على الكمي
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 ة )تتمة( لمحاسبية الهام ا عداد والسياسات أساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 ( تتمة)ات  يراداالعتراف باإل 2.5.3
 

 جوهري  مويل الالت( بند 2
عام   المبشكل  دفتتسلم  عمال  تا عجموعة  من  االجل  قصيرة  بءهمقدما  المبررسا ا.  الدولة  ليالعمات  تخدام  المعيار   ي ضمن 

مقا المبموعة بتعديل  ، ال تقوم المج 15ارير المالية  تق لل التأ   بللغ الذي يمثل  اذا    ثيرات المترتبة علىالتعهد نتيجة  بند التمويل 

  أو  ةواحدنة  كون سقابل سيملاد االعميل عند سدإلى    المتعهد بها   ةعبين تقديم البضا  د ان تكون الفترةية العقبداكانت تتوقع في  

 ن العمالء. عة أي دفعات مقدمة طويلة األجل مجموالمم تستلم لاقل. 
 

 ة  داراإل أتعاب 
المجموعسلتت مها مقاب  أتعاب   ةم  العقا إدارم  ل  ببعض  تتعلق  معينة  تتولراية  التي  الخدماردإى  ت  هذه  تتضمن  تطوير  تها.  ات 

التدراستراتيجية   وبرامج  ودراسالتسويق  ايب  هذه مثت  ادق.ن لفا  ةإدارو  ىدوج لات  التز  ل  من    أداءام  الخدمات  يتكون  فردي 

ال من  المميزمجموعة  مخدمات  تعتبر  اليومية  ولها   دح إلى    تماثلةة  طريقة  كبير  و  نفس  العقد.  مدة  خالل  في اخ التحويل  ذا 

  على  اءً بنوية  ا تسم  على فترات  تاراديإ ك  تعابمدة العقد بالتساوي، تسجل هذه األمات خالل  ل من الخداستفادة العمي  باراالعت

 نة.  معيية  مرور مدة زمن
 

   ات من تقديم خدمات إيراد
م عند انجاز  عا   دفوعات بشكللمبمرور الوقت واستحقاق ا  داء التزام األتم استيفاء  يدمات عندما  ات من تقديم الخ اديرتسجل اإل

 .  مةتقديم الخد لا قبعات مقدملعميل. تتطلب بعض العقود سداد دفولها من اخدمات وقبال
 

 ات تأجير  إيراد
 ايا المتعلقة المزلمخاطر واة  فا من تحويل ك تتضشغيلي التي الالتأجير الت  ات بصفتها المؤجر في عقودإيرادة  موعتكتسب المج 

 ل. العميإلى  رأجار المستعقالكية بمل
 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة االيجار ويدرج  يلي  ات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغإيراديتم المحاسبة عن  

  ية دئالمبرة  ف المباشيتكالل ال. تسج ةلييشغتلات ايرادإلنظرا لطبيعة ا  جمعالم  الخسائر  أو  ات في بيان األرباحيراداإلند  ن بضم

التالمتكبدة ف المتبع  على نفس األساس    التأجيركمصروف على مدى فترة    ترتيب لهالو  التشغيلي  التأجيرعقد    حولوض  فا ي 

 ات التأجير. إيرادلتسجيل 
 

 ومية كحح من 2.5.4

.  المرتبطة به  روطبكافة الشزام  اللتتم اسيو   حةنملم ام استالل بأنه سيتوجد تأكيد معقمية عندما يويتم االعتراف بالمنح الحكو

تتع المصروفات،    المنحةلق  عندما  كببند  تسجيلها  تحميل إيراديتم  يتم خاللها  التي  الفترات  مدار  منتظم على  أساس  ات على 

الصلة،   ذات  تالتالتكاليف  لتعويضها،ي  المنحة  تلك  و  م تخصيص  تتعلق  كمصروفات.  بعندما    ا هتسجيل  يتم   ما،  أصلالمنحة 

 ذي الصلة.   صل وقع لأللمتاإلنتاجي ا مرلعار امد ة علىغ متساويات بمبالإيرادك
 

األنع تسجيل  يتم  نقدية،  غير  لموجودات  منح  باستالم  المجموعة  تقوم  ويتم    صلدما  االسمية  بالقيم  إلى   هما اج إدروالمنحة 

اط قسأ  على  صلةذي ال  صلا األالك مزاياستهط  من  إلى  اً تناد، اسصلإلنتاجي المتوقع لألا  مرى مدار العالخسائر علأو    األرباح

 ية.  وسا متسنوية  
 

 الضرائب  2.5.5

   لمي سسة الكويت للتقدم العمؤ حصة
إلى    تناداً ة األم وفقاً للحساب المعدل اسركلشا ب% من ربح السنة الخاص  1تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  

مجلس  رق أعضاء  عي  يذلاالمؤسسة    ةإدارار  ي  ىلنص  استبعأنه  اإلجب  واالن  م  اتادير اد  الزميلة  ومكافأة لتا شركات  بعة 

 االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة.إلى  واالقتطاعة داراإلجلس أعضاء م
 

   يةضريبة دعم العمالة الوطن
الوطني العمالة  دعم  بنسبة  تحتسب ضريبة  السن  %2.5ة  الخا من ربح  بة  للوفق  مالشركة األص    2000ة  لسن  19م  قانون رقا 

 .  2006ة لسن 24ر المالية رقم زيو قرارو
 

   الزكاة

 يريسالذي    58/2007من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم  %  1الزكاة بنسبة  حصة    تحتسب

 . 2007ديسمبر  10اعتبارا من 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( السياسات اد وعداأساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 ( مةتت)  الضرائب  2.5.5

 ة التابعة األجنبي الضرائب على الشركة 
ا لقانون الضرائب المعمول  بقً ب طوتحتسائب على العمليات في مصر  ضرال بية  جنعة األ كة التابعلى الشردخل  ال  ةبتمثل ضري

 دولة. ال هذهه بب
 

للسن الدخل  ومطلوبات ضريبة  موجودات  المتوقعتقاس  بالمبلغ  الحالية  من  ة  إن لا ى  إل  سدادهأو    استرداده  الضريبية.  جهات 

لمالية  ت اانا الصادرة في تاريخ البيأو    طبقةلما  تلك  هي  لمبلغاحتساب اخدمة في  لمستا  بئاين الضرانقوأو    ت الضريبةمعدال

 ة.ات خاضعة للضريبإيرادعة وتكتسب فيها لمجموبها امل تع لتيفي الدول ا المجمعة،
 

   رباحات األتوزيع 2.5.6

يح  تصرتم اليلشركات، لقانون ابقا ة. طعالمجمو تقديرخرج عن نطاق ت  د توزيعات األرباح عندما سداتسجل المجموعة التزام ب

. يسجل المبلغ المقابل مباشرة في حقوق السنوية  ة وميلمساهمين في اجتماع الجمعية العمل ا قب  عليه من  الموافقةزيع عند  توالب

 لكية.  الم
 

ا  يتم اعتماد الية انات الم البي ريخ  ا حدث بعد توتم اإلفصاح عنها ك  نات المالية المجمعةلبيا ا  خي اح للسنة بعد تاررب ألتوزيعات 

   جمعة.الم
 

 النقد والنقد المعادل   2.5.7

والنقد غير المحتجمع من امالي المال  والنقد المعادل في بيان المركزقد  النيتكون   دائع  بنوك والوى الز لدجلنقد في الصندوق 

القيمة خاطر غير جونقد والتي تتعرض لممبالغ معلومة من الإلى    ا لهتحويهل  جل التي يسألا  ةقصير هرية تتعلق بالتغير في 

 اقل.   أو  أشهر 3ية مدتها أصلولها فترات استحقاق 
 

المعا  والنقد  النقد  بدل  يتكون  التد ألغراض  في  يان  النقد  من  المجمع  النقدية  ولصندافقات  البنوك   ىدلالمحتجز    النقد غيروق 

 ة النقد لدى المجموعة.إداريتجزأ من عاله، حيث يعتبر جزءا ال وضح أف الماالجل وفقا للتعري  ةيرع قصدائوالو
 

 الحق بدئي والقياس الالم اف االعتر -المالية   دوات األ 2.5.8

 ى.رخ أ ية لمنشأةحقوق ملك أداةأو  يلنشأة والتزام ما لم مالي أصلينشأ عنه  عقد ية هي أياألداة المال
 

 ية  اللماات  جود( المو1
 والقياس  اف المبدئي  عتراال

بالتكلف مالية مقاسة الحقًا  كموجودات  المبدئي،  االعتراف  المالية، عند  الموجودات  ايتم تصنيف  بالقيمة  أو    فأةلمطة  كمدرجة 

 ائر.سخ الأو  رباحن خالل األلة ملعادا كمدرجة بالقيمةأو  ات الشاملة األخرىيرادخالل اإل العادلة من
 

اموال  نيفتص  يعتمد االجودات  عند  الملمالية  لألعتراف  التعاقدية  النقدية  التدفقات  خصائص  على  ونموذج    صلبدئي  المالي 

ي تلاأو    مويل جوهري د تة التي ال تتضمن بنمدينة الجاريالت  رصدةتها. باستثناء األدارة إلموعلمج الذي تستعين به ا  عمالاأل

اقا  بمت  مبرلمجموعة  عليها   تراتطبيق  تعملية  مبمج ال  قوم ،  األموعة  بقياس  تكاليف   صلدئياً  زائدا  العادلة  بالقيمة  المالي 

بالقيمة  المعاملة في حالة الموج  با أو    ة من خالل األرباحادلالعودات المالية غير المدرجة  التجارية   رصدةلنسبة لألالخسائر. 

 سعر المعاملة.قياسها مقابل  ا، فيتميهعل ليةعم طبيق مبرراتتبلمجموعة م اتقوأو  ريجوه مويلت تي ال تتضمن بندال المدينة
 

ات الشاملة األخرى، فيجب أن  اد يراإلالقيمة العادلة من خالل  أو    كلفة المطفأةالمالي وفقا للت  صلولغرض تصنيف وقياس األ

نقدتدفقا   لىإ  يؤدي تمثل "مدفوعات  ت  والفائد  أصلية  الالمب   أصل  على  فقط"  ةالمبلغ  تبار  خ با م  يتقيال  هذاإلى    شاريوقائم.  لغ 

فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصنبلغ  الم  أصلمدفوعات   الموجودات المالية ذات تدفقات نقدية والوالفائدة   يف 

فوالفا المبلغ    أصلاختبار "مدفوعات  ثل  تم األرباحوق  قط"ئدة  من خالل  العادلة  بالقيمة  النخسائال أو    ياسها  ظر عن  ر بغض 

 .عمالاأل ذجنمو
 

المس  أعمال  جوذنملبة  سلنبا  في  المجموعة  يشيرإدارتخدم  فهو  المالية  الموجودات  للموجودات  إداركيفية  إلى    ة  المجموعة  ة 

إنتاج   بغرض  األ  قاتتدفالمالية  نموذج  ويحدد  إ  عمالنقدية.  كا ما  التدفقاتالتنت  ذا  من تحصيل  ستنتج  النقدية  ية لنقدا  دفقات 

  صنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمنلموجودات المالية المعاً. يتم االحتفاظ با ما  هميكل  أو   ماليةدات الوج بيع الموأو    لتعاقديةا

لالييهدف لالحتفاظ بالموجودات الم  أعمالنموذج   النقدية  ة  التدفقات  يبينم  اقديةالتعتحصيل  االحتفاظ بالموجودات المالية تم  ا 

االحتفاظ بها لتحصيل إلى    دفيه  أعمالضمن نموذج   ىرخاأل  ملةلشا ات ايراداإل لالادلة من خ لقيمة العة با مقاسلاالمصنفة و

 والبيع.التدفقات النقدية التعاقدية 
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 امة )تتمة( الهية لمحاسبعداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  ة لهامحاسبية املاالسياسات  2.5
 

 (ة )تتم الحق اللقياس ي وا مبدئلاف ااالعتر -  المالية دوات األ 2.5.8

 مة( )تتة اليت الم( الموجودا1
 )تتمة( اس  ئي والقياف المبدعتراال

أو    المحدد من خالل اللوائح  منيالزمبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار  أو    إن مشتريات

ه المجموعة في  بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم  جدرت  ة"(،يادريقة االعتي طلباالمتاجرة  السوق )"  ة فيدسائلاألعراف ا

 . صلاأل بيعأو  بشراء
 

 القياس الالحق 

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

 ين( دال تأدوامالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )ال داتالموجو 

   الالموجودات بالقيمةرج دمالمالية  اإل  منة  عادللا  ة  إعادة  يرادخالل  مع  األخرى  الشاملة  والخسائر إدرات  األرباح  اج 

 الدين(   أدوات)تراكمة الم

  الخسائر أو  دراج األرباحدم إعادة إع عى مات الشاملة األخريرادبالقيمة العادلة من خالل اإل المصنفةالموجودات المالية

 ة(   يلكحقوق الم واتدأند إلغاء االعتراف )مة عكترامال

 الخسائر أو  رباحالل األن خ لة مدالقيمة العا جودات المالية المدرجة بوملا 
 

 الدين(   أدوات الية المدرجة بالتكلفة المطفأة )ودات المأ( الموج
المالية الموجودات  قياس  الحقًا  بواسطة  مدرال  يتم  المطفأة  بالتكلفة  معدلجة  الفعليفائال  طريقة  في  دة  لالنخفاض  وتتعرض 

 .انخفاض قيمتهأو  تعديلهأو  صلاأل اف بلغاء االعترإ تمما ي عندر سائخ الأو  حربا األرباح والخسائر في األدراج إم يت .ةالقيم
 

الم للمجموعة  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  الموجودات  واألين  دينتتضمن  األخرى  رصدةالتجاريين  لغ مبا وال  المدينة 

 ة من أطراف ذات عالقة.  المستحق
 

 ن(  ديال أدوات لة األخرى )لشاما ت اراديإلل اخال نم  الية مدرجة بالقيمة العادلةودات مب( موج
العلدا  اتدوألبة  بالنس بالقيمة  المدرجة  اإلين  خالل  من  تيرادادلة  األخرى،  الشاملة  تقييم أو    وائدالفات  إيرادسجل  ات  إعادة 

القيمةية  جنبتحويل العمالت األ ب  سا تاح   ةريقفس طنب  الخسائر ويتم احتسابها أو    األرباحالرد في بيان  أو    وخسائر انخفاض 

المقلموجوا المالية  ال  جلتس.  طفأةالمبالتكلفة  ة  اسدات  القيمة  في  اإلالتغيرات  في  المتبقية  الشاملة األخرى. عند يرادعادلة  ات 

 الخسائر. أو  األرباحإلى  ىات الشاملة األخريرادن اإلمة العادلة ملقيي االتغير المتراكم ف جالعتراف، يعاد إدرا ء الغا إ
 

اريخ البيانات المالية لشاملة األخرى كما في تا  اتاديرإلل الة من خال ادلعدين مدرجة بالقيمة ا  ت وادأ  ي أ  ة عجموالم  ىلدليس  

 المجمعة.  
 

 ملكية( حقوق ال أدوات األخرى ) لةشامات ال يرادالل اإللعادلة من خبالقيمة ا   رجةمد  ج( موجودات مالية

ق  قوح   وات دأ ك  ا في أسهمتهراتصنيف استثما   لإللغاء  ابلغير ق  نحو  على  رتا ئي، يجوز للمجموعة أن تخ راف المبدعند االعت

بالقيمة معيار المحاسبة ف حقوق الملكية وفقا لعريي تات الشاملة األخرى التي تستوفيرادمن خالل اإل  العادلة  ملكية مصنفة 

على   كل أداةاس  ى أسل عنيف  التص   يدلغرض المتاجرة. يتم تحدمحتفظ بها  وتكون غير  المالية: العرض،    دواتاأل  32لي  لدوا

 حدة.  
 

إعا ي  ال أبدا  لهذاألج  إدرادة  تم  والخسائر  ا رباح  توزيعأو    األرباحإلى    المالية  لموجوداته  وتسجل  رباح  األ ات  الخسائر. 

فيإيرادك أخرى  األرباح  ات  باستثخسال  أو  بيان  المدفوعات  في  الحق  يثبت  عندما  تسائر  عندما  هذهناء  من  المجموعة    تفيد 

الشاملة األخرى. إن ات  يراد اإل   سجل هذه األرباح فيت  ة،لحاله االي. وفي هذلم ا  صلتكلفة األ  لجزء مناد  ستردا كالت  متحصلا

 تتعرض لتقييم انخفاض القيمة. ى الخراأل ات الشاملةيراد إلخالل ا يمة العادلة منالقة بحقوق الملكية المصنف أدوات
 

 الخسائر  أو  اح األرب خاللمن  ة دلودات مالية مدرجة بالقيمة العاموج د( 
العادلة   ةقيمبال  المجمع  الخسائر في بيان المركز الماليأو    األرباح  لقيمة العادلة من خاللبا ة  مدرج ال  اليةت المداجوتدرج المو

 .  عالمجم الخسائرأو  ة في بيان األرباحادلالعمة ت في القيمع تسجيل صافي التغيرا
 

دلة من  عا اليمة  القغاء تصنيفها بير قابل لإللمجموعة على نحو غلاارت  تاخ   يلتتتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم ا

ات أخرى في  د رايإ رات في حقوق الملكية كاح على االستثما رب األ  يتم االعتراف بتوزيعاتاألخرى.    الشاملة  اتيرادخالل اإل

 .ما يثبت الحق في المدفوعاتعندمع المج  ئرالخسا أو  األرباحبيان 
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 )تتمة(  لمحاسبية الهامةسياسات اوالعداد أساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 (ة )تتم الحق ال لقياس ي وا مبدئلاالعتراف ا -  المالية دوات األ 2.5.8

 مة( )تتت المالية ( الموجودا1
 

   افاالعتر اء غإل
جزء أو  يمالال صلي )أو جزء من األالم لأصللمجموعة( ب معمج ي الماليان المركز الب ستبعاد منف )أي االعترااال ءا يتم إلغ

 لية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما:جودات ما من مجموعة مو
 

 أوصلت النقدية من األقا تدفال الحقوق في استالم تنتهي ، 

 التزامً   أو  صلمن األالنقدية    فقاتالتد  مفي استال  ها حويل حقوقتالمجموعة ب  تقوم النقدية  لتا  بدفعا  تتحمل  لمة  ستلمادفقات 

تأخير دون  بموجب  إلى    مادي  بالكامل  آخر  "الطرف  كافة  ترتيب  بتحويل  المجموعة  تقوم  أن  )أ(  وإما  والدفع"  قبض 

  صل هامة لألمزايا اللر وامخاطلافة  اظ بكا تفاالح أو    لي )ب( ال تقوم المجموعة بتحوأو    صلامة لأللها ازاي المخاطر والم

 . صلاألى علطرة لسيولكنها فقدت ا
 

تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"،  أو    ما   أصلقدية من  م التدفقات النتالاسفي    ا قهعة بتحويل حقوم المجموتقوعندما  

تفاظ ح االأو    ويللمجموعة بتح م اتق  إذا لم إلى أي مدى ذلك.  وإذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية    ما يم  تقيتقوم المجموعة ب

المحول بمقدار   صلألي تسجيل االمجموعة فر  تمتس،  لصاألعلى  السيطرة    ولم تفقد  لصلأل  ايا الهامةزخاطر والملما  كافةب

بتسجيل االلتزام ذي الصلةقو، ت. وفي تلك الحالةصلاستمرارها في السيطرة على األ  صل يتم قياس األ  .م المجموعة أيضاَ 

 ة.عالمجمو بها تفظ ات التي تح موااللتزا وقحقس الأساس يعكط به على تزام المرتبالمحول واالل
 

بالقيمة الدفترية األ  صلمان على األ أخذ شكل ضستمرة التي تلما  يطرةساليتم قياس   ى  الحد األقصأو    صلية لألصلالمحول 

 .لقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقلمل
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  

لخسوعة  المجمتسجل   المتئ االائر  مخصص  بالنسبوتمان  لجقعة  المدلدا  أدوات   ميعة  غير  من    مةقيبال  ةرج ين  خالل العادلة 

المتوقعةأو    باحاألر االئتمان  خسائر  تستند  التدفإلى    الخسائر.  بين  وكا ا  قاتالفرق  للعقد  طبقا  المستخدمة  التعاقدية  ة  فلنقدية 

ات قدف ي. تتضمن التل صلية األ لفعمعدل الفائدة ا  إلى  ريبيةتقة  بنسبمخصومة    استالمها،ع المجموعة  التدفقات النقدية التي تتوق

ي تمثل جزءا ال يتجزأ من  لتى االتحسينات االئتمانية األخرأو    النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها التدفقات  ية المتوقعة  قدلنا

 الشروط التعاقدية. 
 

خسائر اال تسجيل  المتوقعة عليتم  للما  تلحاال بالنسبة  حلتين.  مر ى  ئتمان  االئتمخ لتعرض  تال  انيةاطر  لم  فيها زيادة ح تي    دث 

المحتملة    رث تعالة عن أحداث  خسائر االئتمان الناتج   خاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصم  فييرة  بك

الـ   )خسائر  12خالل  القادمة  المتوقعة  شهًرا  التعرضلحاالسبة  بالن شهًرا(.    12دة  مل االئتمان  التي ياالئتمان   طرخا للم  ت  ة 

المتوقعة على   ذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب مخصص لخسائر االئتمانمنن  ئتما االيرة في مخاطر  بزيادة كها  ت فيحدث

 مر األداة(. المتوقعة على مدى ع نبصرف النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتما ،ضعرلتر المتبقي لمدى العم
 

والتجاري  ينللمدين  بالنسبة العقوجوموين  تقوم  ددات  طريقتطب  ةالمجموع،  الحتسبيق  مبسطة  المتوقعة.  االر  خسائاب  ة  ئتمان 

تقوم   الت  المجموعة وبالتالي، ال  االئتما بتتبع  مغيرات في مخاطر  وبدال  استنادالذن  ن  خسائر  تسجل مخصص  خسائر إلى    ك 

فة مخصصات صفوبإنشاء م  المجموعة   متقا وقد  .  مجمعة   يةكل بيانات مالاألداة في تاريخ  ى مدى عمر  ن المتوقعة علا االئتم

 القتصادية.ة امقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئئتمان ويتم تعديلها االر خسائ في لتاريخية ها اتخبرإلى  تندست
 

 المطلوبات المالية   (2
 

 القياس  المبدئي و  االعتراف
 ئر الخسا أو    رباحألقيمة العادلة من خالل الا ب  ة مدرجةيوبات مالطلمكئي،  بداف الممالية، عند االعتريتم تصنيف المطلوبات ال

 ك مناسبًا.ذل كانتحوط في عملية تحوط فعالة، متى  أدواتكمشتقات مصنفة كأو  دائنينأو  وسلف ضورقأو 
 

 قة.  الأطراف ذات عمبالغ المستحقة إلى وال األخرى الدائنة رصدةالدائنين التجاريين واألوعة مية للمج المطلوبات المال تتضمن
 

ع راج الدائنين.  دئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة  ة مبماليوبات الطللمفة اكا   لتسج 

حيث أنها ال تقع ضمن   التأجير،مطلوبات  ياس  مبدئي وقالع على االعتراف الطلسياسة المحاسبية المتعلقة بعقود التأجير لالا

 .9ة ليمار الاريقللت دولي ال رطاق المعيان
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اإلس اأسا 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 (ة تم)ت  الحق اللقياس ي وا مبدئلاالعتراف ا -  اليةلما ت دوااأل 2.5.8
 مة( )تتالمالية   المطلوبات ( 2
 

 ق  الالح  القياس
 ئتين:  فإلى  لماليةت األغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبا 

 

 الخسائر أو  ت مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحوبا مطل 
 ة فأ لفة المطمطلوبات مالية مدرجة بالتك 
 

والمطلوبات المالية المدرجة ائر  الخسأو    باحرألا  خاللمن  العادلة    مةيقبال  كمدرج  لم تقم المجموعة بتصنيف أي التزام مالي
 وعة.  المجمبباطا ر األكثر ارتعتببالتكلفة المطفأة ت

 

 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
 كلفة ائدة بالتل فمي تح الت والقروض بدئي، يتم الحقا قياس السلفلمف اترابعد االع .ارتباطاً بالمجموعة األكثرهي  فئةهذه الإن 
د المطلوبات ا يتم استبعا الخسائر عندمو  أ  باحر األفي  والخسائر    رباحسجل األ دة الفعلي. وتريقة معدل الفائطفأة باستخدام ط الم

 وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 
 

جزأ من عتبر جزءا ال يتتي تف الالتكاليو  أ  مالرسوعالوة على الحيازة وأو    مي االعتبار أي خصا فاخذتحتسب التكلفة المطفأة  
 الخسائر المجمع.  أو  رباحبيان األلتمويل في بند تكاليف ات تح علي الفدة لفائدل اعمإطفاء يدرج ائدة الفعلي. معدل الف

 

 دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و
ء صدرت بها  مات تم تسلمها، سواخداء  مستقبل لقال  فع فيالدائنة األخرى عن مبالغ ستد  رصدةواأل  نياريج ت الن  ي الدائنيتم قيد  
 لم تصدر.أو  دن قبل المورمفواتير 

 

 اف  تر عالا ءغالإ
  ه.قاقستح انتهاء صالحية اأو  إلغاؤهأو  الي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوباتتراف بالتزام ميتم إلغاء االع

 

لي  اح م المالي ال بتعديل شروط االلتزاأو    لفة بشكل كبير،بشروط مخت  مقرضال  نفس  نمعند استبدال التزام مالي حالي بآخر  
راف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في  اعتي وصلاعتراف بااللتزام األ ديل كإلغاء  تعالأو    لة هذا التبديلما عم  ميت  ري،بشكل جوه

 .المجمع الخسائرأو  رباحي بيان األ ة فلصلالدفترية ذات ا ةالقيم
 

 لية  الما دوات ألااصة ج( مق
لي المجمع فقط عندما في بيان المركز الما   غبللما  فيج صا يدر لية وا بات الممطلوالية والالموجودات الم  جراء مقاصة بينيتم إ

بمقا  يلزم  قانوني  حق  هناك  اليكون  هذه  لتسوية  نية  وتوجد  بها  المعترف  المبالغ  الصافيلغ  مبا صة  أساس  تحقيق  أو    على 
 ن واحد. في آبات لوطمة الوتسويالموجودات 

 

 ة أسهم خزين  2.5.9
م  تتكون الخزينة  األأسهم  الن  اخ سهم  شراا  كةرشللدرة  لمصاصة  إعادة  تم  التي  قبلألم  من  إعادة   ئها  يتم  ولم  المجموعة 

يأو    إصدارها  بعد.  المحاسإلغائها  باستخدامتم  الخزينة  أسهم  عن  إدرا  يقةطر  بة  يتم  حيث  المرالتكلفة  المتوسط   ة كلفلت  جحج 
ن الناتجة ضماج األرباح  درإ  متي  زينةالخ أسهم    إصدار  ةإعادضمن حقوق الملكية. عند  المعاد شرائها في حساب مقابل  سهم  األ

ئر المحققة خسا ال   قابل للتوزيع، كما يتم تحميلعتبر غير  صل في حقوق الملكية )احتياطي أسهم الخزينة( والذي يحساب منف
طي حتيا الثم ا  لةمرحلااإلضافية على األرباح  الحساب، ويتم تحميل الخسائر    لذلكن  ئ ادال  صيدلرحساب في حدود اعلى نفس ال

األراالجباري.    االحتياطي  ثمي  را تي االخ  أواًل تستخدم  الخزينة  أسهم  بيع  عن  الحقاً  المحققة  ا  باح  المؤقتة لمقاصة  لخسائر 
عات أرباح نقدية  لتوالي.  ال يتم دفع أية توزيلى اع  ةنخزيلسهم اياطي أواحت   المرحلةتياطيات واألرباح  الحي االمسجلة سابقاً ف 

ثير  ياً وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأ م الخزينة نسبزيادة عدد أسهإلى    باحراأل  م سهار أإصدؤدي  يوخزينة.  لم اأسهعن  
 جمالي تكلفة أسهم الخزينة. على إ

 

 ة نهاية الخدمة للموظفين  أفكام 2.5.10
ال الايهن  فأةمكا ة  مجموعتقدم  لقانة  طبقا  موظفيها  لجميع  اخدمة  إن  الكويتي.  العمل  هذه  ستحقون  إلى    دةا عد  يستنأة  لمكافااق 

تم التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت ي  لخدمة. إن ة وإلى إتمام الحد األدنى من فترة اوظف وطول مدة الخدمالراتب النهائي للم
 .  لخدمةترة اف يلها كمصروفات مستحقة على مدىتسج 

 

المج سبة  لنا ب تقوم  الكويتيين  مساهأيًضا  موعة  للموظفين  للعا اسسة  ؤالمإلى    ماتبتقديم  من  االجتما   اتينمأ لتمة  كنسبة  عية 
 لتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها.ساهمات واين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه الممرتبات الموظف
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 ة( لمحاسبية الهامة )تتم عداد والسياسات ااس اإلسأ 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 المخصصات   2.5.11

ا   تقيد المخصصات عندما يكون )قانون ام حالموعة التز لمج لدى   من  هكما أنبل،  استداللي( ناتج عن حدث وقع من قأو    يي 
أمحتال الحاجةتظن  مل  تتضمإلى    هر  موارد  ماستخدام  لنافن  اقتصادية  االلتزاع  االلتزلمب  قياسويمكن  م  تسوية  بصورةغ   ام 

فيها. تتوق  موثوق  المجموععندما  استع  المخصصرداد  ة  من  بموجب  ،لبالكامالمخصص  أو    جزء  تأمين،  أي  ل  يسج   عقد 
ي ص فمخصيتم عرض المصروف المتعلق بأي   .عللفبا كدا  مؤ  تردادسكون االما يمنفصل ولكن فقط عند  أصلسترداد كاال

 سترداد.  بعد أي ا افيبالصالمجمع  الخسائرأو  األرباحبيان 

 

فقاً لما عكس، وي  يثل حالي قبل الضرائب بح معدالمخصصات باستخدام  خصم  م  يتيا،  مادموال  منية لألالز  إذا كان تأثير القيمة
 كتكلفة ص نتيجة مرور الوقت مخصال في عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.

 يل.  وتم
 

 األجنبية الت العم 2.5.12

كل شركة في المجموعة    مورئيسية للشركة األم. تقال  الكويتي وهو العملة  ينارلدبا وعة  مجمعة للمية المج اللم تعرض البيانات ا
دم  تستخ ية.  سركة باستخدام تلك العملة الرئيش  لكلية  بتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المال

الطريقالمجمو وعة  للتجميع  المباشرة  المعادأو    رباحاألس  تعك  بيةأجن  ةيعملبيع  د  عنة  أو   األرباحإلى    نيفها تص  الخسائر 
 خدام هذه الطريقة.  ائر المبلغ الناتج عن استخسال
 

 رصدةالمعامالت واأل
لسعر الصرف الفوري في  ا وفقاً  لكل منه  ةئيسيالر  من قبل شركات المجموعة بالعملة  يةجنبت أيتم مبدئيا قيد المعامالت بعمال

 مرة.   ألول افتر لالعلة لمعاماخ تأهل ري تا 
 

تحويل والمطال  ويتم  النقموجودات  المدرج لوبات  أجنبيةدية  بعمالت  في إلى    ة  الفوري  الصرف  لسعر  وفقاً  الرئيسية  العملة 
  ائر.الخسأو  ي األرباحالنقدية ف ل البنوديوح تأو  ويةتس. وتسجل الفروق الناتجة من عةمجمال تاريخ البيانات المالية

 

حيث  النقدر  غينود  البحويل  تيتم   من  تقاس  التي  أج كلفالتية  بعملة  التاريخية  أسعار  ة  باستخدام  تواريخ  نبية  في  الصرف 
ر الصرف دام أسعا خ تسة با جنبيقيمة العادلة بإحدى العمالت األلل  قاً المعامالت المبدئية. كما يتم البنود غير النقدية التي تقاس وف

ة تم قياسها بالقيمة العادلبنود غير النقدية التي يال  ائر الناتجة عن تحويلالخس  أو  حربااأل   تعامل  لعادلة.مة اتاريخ تحديد القي  في
تدرج   يالت  بنودة للبند )أي أن فروق التحويل للادلالعالخسائر الناتجة من التغير في القيمة  أو    بما يتفق مع االعتراف باألرباح

ات  يراديضاً ضمن اإلتدرج أ  ائرالخسأو    األرباحأو    ىخراأل ة  ملا الشات  يرادإلة ضمن اعادلها وفقا للقيمة الحها وخسائرأربا
 الخسائر على التوالي(.  أو  رباحاألأو  الشاملة األخرى

 

أو    ء منها(ات )أو جزإيرادأو    تمصروفا أو    أصلعتراف المبدئي بالاد  عن  فوري الذي سيستخدمعند تحديد سعر الصرف ال
االعتر إلغاء  بعند  نقغي  تزاملاأو    أصلاف  بمقا م  دير  فتعلق  مقدما،  مسدد  اإن  بل  هو  المعاملة  الذي  يرلتا تاريخ  فيه  خ  تقوم 

غ  دة مبالد مقدما. في حالة وجود عمسدال  شأ عن ذلك المقابلااللتزام غير النقدي الذي نأو    صلالمنشأة باالعتراف المبدئي لأل
 دما. مق مستلم من الدفعاتأو  مدفوعغ بلكل مة لمعامللتاريخ اديد دما، فيجب على المجموعة تح مقة مستلمو  أ فوعةمد

 

يتم التجميع،  ال  عند  تاري تحويل  في  السائد  التحويل  بسعر  اجنبية  بعمليات  المتعلقة  والمطلوبات  الماليموجودات  البيانات  ة  خ 
بيانات األربمعة  مج لا مالت.  عا لميخ اتارد في  ئرف السا الص  لك العمليات وفقا لسعرلقة بتر المتعائخسالأو    احكما يتم تحويل 

ت الشاملة األخرى. عند بيع عملية اجنبية، يعاد تصنيف  ايراداإل  ميع ضمنل عند التج تجة من التحوي لنا تسجل فروق التحويل ا
 ر. ائخسالأو  احاألربإلى  جنبيةلق بالعملية األمتعال لة األخرىات الشاميراد بند اإل

 

ناتجة  م  يت شهرة  أي  مع  ح التعامل  عممن  اجليازة  وانبيية  العادلةتعي  ة  القيمة  على  للموجو  إلى  ديالت  الدفترية  دات  القيمة 
لفوري في تاريخ  ف الصرقا لسعر اة من الحيازة كموجودات ومطلوبات لعملية اجنبية ويتم التعامل معها وفج لناتمطلوبات اوال

   .عةمجمال ةالبيانات المالي
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 هامة )تتمة( لمحاسبية ال عداد والسياسات ااإل أساس 2
 

 ( تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة  2.5
 

   ممتلكات ومعدات  2.5.13

 . ةانخفاض في القيم أياالستهالك المتراكم و اً ص قا نفة تكلت بالاوالمعد لكاتالممتتدرج 
 

 جودات كما يلي:رة للموة المقدجيالثابت على مدى األعمار اإلنتا قسط ة الريقبط الكاحتساب االسته يتم
 

  سنة   25- 10 ة  مستأجر أرضي عل مباني 
 سنة    15 - 3 مكائن ومعدات وأثاث 
  ت واسن   10 – 4 ورات  كرة  وديستأج رات متحسينات على عقا 
  سنوات       8 – 3 سيارات 

 

واللان  كبيرة مبدال أجزاء  عندما يجب است بناًء لكها  تسته  موعةالمج ة، فإن  فترات زمني  ىت عل معداممتلكات  بشكل منفصل 
. بدها تك عند رئ الخسا و أ احاألربوالصيانة األخرى في  الحص إلايتم االعتراف بجميع تكاليف  نتاجية المحددة.ها اإل على أعمار

معايير    المعني إذا تم استيفاء  صلاأللفة  خدامه في تكتاس  بعد  صلالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األ  تضمينم  يت
 العتراف للمخصص.ا
 

والمعالممتلك  دنب  إن إلغاء  ات  يتم  مبدئياً  مسجل  جوهري  جزء  وأي  به  االدات  البيععتراف  منافع  نعأو    عند  توقع  عدم  د 

بة بالفرق بين محتس)ال  صلاف باألعتراالخسائر ناتجة عن إلغاء  أو    أي أرباحبيعه. تدرج  أو    اقتصادية مستقبلية من استخدامه 

 .لص األالخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف  بأو  حن األربا( في بيا لص ألية لفترة الدموالقي عالبيالت صافي متحص
 

ا يتم   القيم  األمراجعة  و  نهايةلتخريدية  في  للموجودات  االستهالك  وطرق  اإلنتاجية  على    عمار  تعديلها  ويتم  مالية  سنة  كل 

 ك مناسباً.  ن ذلى كا تقبلي، متمس ساسأ
 

    خزونالم 2.5.14

 يمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل.  لقا  يفصا و أ ةفمخزون بالتكلال متقييم يت
 

 المحاسبة عنها كما يلي: يتم اليةمكانه وحالته الحإلى  تجول بكل منمتكبدة في الوصال إن التكاليف
 

 المرجح.ط توسس المفة الشراء على أسا المواد الخام: تكل 

 الموا تكلفة  الجاهزة:  المالبضائع  والباشرد  منلمباة  عمالة  ونسبة  استنادًات  ا فمصروال  اشرة  للتصنيع  المباشرة  إلى    غير 

 االقتراض.تكاليف  باستثناءة العادية ولكن يليالطاقة التشغ
 

اليف مقدرة ضرورية إلجراء ي تك أقصاً العادي نا  عمالسياق األمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن  القيافي  صإن  

 البيع.
 

 المالية   الموجودات غير ة ض قيمانخفا 2.5.15

ته.  قيم  نخفض ما قد تأصالؤشر على أن  ما إذا كان هناك أي م  يدحدتالمجموعة تقييما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة ل  ريتج 
انتباإجراء اخ رورة  عند ضأو    فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر بلغ  ر الم، تقوم المجموعة بتقديصلة السنوي لألقيمال  اضخف ر 

اسالممك لألدترن  المصلاده  المبلغ  إن  لأل.  استرداده  لأل  صلمكن  العادلة  القيمة  التكا نتإ  ةوحدأو    صلهو  ناقصاً  النقد  ليف اج 
منتجاً    صلم يكن األا لي مردف  أصل  لكلمكن استرداده  ستخدام أيهما أعلى ويتم تحديد المبلغ المء االأثنا قيمته  أو    حتى البيع

  مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد أو    وجوداتالممن  تلك التي يتم إنتاجها    عنبير  نحو كعلى  تقلة  لتدفقات نقدية مس
غه  مبلإلى    ته ويخفضقد انخفضت قيم  صلممكن استرداده، يعتبر األغ اللمبلوحدة إنتاج النقد عن او  أ  ما   صلمة الدفترية ألقيال

 سترداده.  ن امكلما
 

ل القيمة  نالتاج  ة اندح أو    صلألان المبلغ الممكن استرداده  البيع أو    خدامناء االستثا قد هو  التكاليف حتى  القيمة العادلة ناقصا 
م خصل معد دامباستخ  الحاليةالقيمة إلى  ت النقدية المستقبلية المقدرةدفقا الت ، تخصمة أثناء االستخدامأعلى. عند تقييم القيما هميأ
االنخف. لغرض اختصللمتعلقة باألا   مخاطرل والمواللقيمة الزمنية لألكس تقييمات السوق الحالية  عي القيمة، يتم  بار  اض في 

ستخدام المستمر والتي تكون مستقلة  اال  ة منإنتاج التدفقات النقديى  إل  مجموعة موجودات تؤدي  غرصأإلى    تجميع الموجودات
 حدة إنتاج النقد"(. و"خرى )ت األجودامجموعات الموأو  ىاتجة من الموجودات األخرالنية قدلنات ادفقير عن تلك التبشكل كب

 

سائر  جل خ . تستردادها قيمته الممكن اس وحدة انتاج النقدأو  صل لأل رة انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفتريةخسا  تسجل
 يمكن  كان  الدفترية تلك التيلقيمة  بحيث أال تتجاوز امة  لقيا  اضانخفئر  رد خسا ، ويتم  الخسائرأو    انخفاض القيمة في األرباح

 دم تسجيل أي خسائر النخفاض القيمة.في حالة عا بالصافي بعد االستهالك هدتحدي
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 الهامة )تتمة(  سبية لمحاعداد والسياسات ااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة   2.5.16

يكن احتمال التدفق الصادر   لم  ا ها معن  ن يتم اإلفصاحولك  ز المالي المجمعت المحتملة في بيان المركا بوطلتم إدراج المي  ال
 .مستبعداً اً رأماقتصادية  افعللموارد المتضمنة لمن

 

د  راوالمال التدفق  احتون  ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يك  ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع
 جحا.  مرع اقتصادية أمراً للموارد المتضمنة لمناف

 

 ت طاعالقا  ومات معل 2.5.17

ف يعمل  المجموعة  من  مميز  هو جزء  القطاع  أإن  األني  ينتج    عمالشطة  اكتسا التي  تستخدم  إيرادب  عنها  تكاليف.  وتكبد  ات 

اإدار قطاعات  المجموعة  المواة  لتوزيع  األلتشغيل  وتقييم  تجميع  ءدا رد  ويتم  اا عا قط.  نفس  لها  التي  التشغيل  لسمات ت 
 حولها.  ريرعمالء وإعداد تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقا ال ةوفئ ماتلمنتجات والخدة وااالقتصادي

 

 متداولة وغير متداولة  إلى  والمطلوبات دات  موجول تصنيف ا 2.5.18

المركزجودات والمطلوبات فتعرض المجموعة المو بناءً ي المجممال ال  ي بيان  اولة. يحدد على تصنيفها كمتداولة/غير متد  ع 

 ا:كمتداول عندم صلألا
 

 ة؛تشغيل العاديورة الاستهالكه في إطار دأو  تكون نية لبيعهأو  المتوقع تحقيقه نمن يكو 

 ون محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة؛ كي 
  لمجمعة؛ أو مالية اانات ال لبية اشهًرا بعد فترققه خالل اثني عشر يكون من المتوقع تح 
  عشر شهًرا على االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني  أو    لادالتبمن  يكن محتجًزا    ا لم منقد معادل    أو  يكون في شكل نقد

 ة المجمعة. ماليت الفترة البيانا األقل بعد 
 

 ة.  يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداول
 

 يحدد االلتزام كالتزام متداول عندما:
 

 ة؛ يمتوقع تسويته في إطار دورة التشغيل العادليكون من ا 
 ؛ سية لغرض المتاجرةسا أ صورةه بون محتفًظا بكي 

  جمعة ؛ أو الم اليةالبيانات الماثني عشر شهًرا بعد فترة ينبغي تسويته خالل 
 االلتز تسوية  لتأجيل  مشروط  غير  حق  هناك  يكون  لمال  الب ام  فترة  بعد  األقل  على  شهًرا  عشر  اثني  لمالية  ايانات  دة 

 المجمعة.  
 

 لة. ات كغير متداوطلوبمتصنف المجموعة كافة ال
 

 قياس القيمة العادلة  2.5.19
العا  القيمة  المستل  دلةتعرف  السعر  بيع  م  بأنها  في المأو    ا م  أصلمن  المشاركين  بين  منظمة  معاملة  ما في  التزام  لنقل  دفوع 

 زام: تنقل االلأو  صلفتراض حدوث معاملة بيع األاإلى  ند قياس القيمة العادلةستي ياس.القي تاريخ سوق فال
 

 االلتزام، أوأو  صلالسوق الرئيسي لألفي النقل أو  البيع 
 االلتزام.أو  صلاألكثر مالءمة لأل لسوقفي اوق الرئيسي، في ظل غياب السالنقل  أو البيع 
 

 ءمة.  السوق األكثر مالأو  الرئيسي قوسلا لىإ لعة الوصولمجمويجب أن يكون بإمكان ا
 

العادل القيمة  قياس  االفتر  أو  صللأل  ةيتم  باستخدام  استخدامااللتزام  السوق  في  للمشاركين  يمكن  التي  تسعير  ها  اضات  عند 
 لى.هم االقتصادية المثلمشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصلح أن ا راض لتزام، بافتاالأو  صلاأل

 

  صلاستخدام األية من خالل  د نافع اقتصا مالمشارك في السوق على إنتاج    ةغير المالي قدر  صللعادلة لألا  مةالقياس  يراعي قي
له،  مستوى  وأفضل  بيعه أو    بأعلى  خالل  من  شم ى  إل  من  السوق  في  آخر  أن  ارك  ايستخ المحتمل  وأفضل   صلألدم  بأعلى 

 مستوى له. 
 

ستخدام اتحقيق أقصى    قيمة العادلة، مع لفر لها بيانات كافية لقياس اتوي  التيف ومة للظرومالئ تستخدم المجموعة أساليب تقييم
 وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.ظة ذات الصلة خالت الملحودللم



 عة بكاتها التاشرش.م.ك.ع. و ركة الفنادق الكويتية ش
 

 لمجمعةة احول البيانات المالي اتإيضاح 

 2021ديسمبر  31 تهية فيوللسنة المن كما في
 

 

24 
 

 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة حاسبية املاالسياسات  2.5
 

 )تتمة(  العادلة  قياس القيمة 2.5.19
كافة   والمطلوباتتصنف  ي  الموجودات  قياس  التي  العادلةهقيمتتم  عنها أو    ا  المالية  االفصاح  البيانات  ضمن  المجم  في  عة 

يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة  ذي  لواأقل مستوى من المدخالت إلى    داً ، استنا ، والمبين كما يلية العادلةيملق هرمي لال  الجدول
 ككل:

 

 ماثلة؛المطلوبات المأو  للموجوداتالنشطة علنة )غير المعدلة( في األسواق : األسعار الم1ى المستو 
 ي2وى  المست تقييم  أساليب  ي:  والذي  المدخالت  من  مستوى  أقل  بها  القيممثل  كون  لقياس  العأهمية  مادة  بشكل لة  لحوًظا 

 ر؛ و شغير مبا أو  مباشر
  ملحوًظا.   العادلةوالذي يمثل أهمية لقياس القيمة توى من المدخالت : أساليب تقييم ال يكون بها أقل مس3المستوى 

 

لألب الالمال  تدواالنسبة  نشطة،ية  أسواق  في  بالرجوع  مسعرة  العادلة  القيمة  السوق.األسعار  إلى    تحدد  في  م  وتستخد  المعلنة 
 شراء للمطلوبات.  لأسعار البيع للموجودات وأسعار ا

 

دية النق  لتدفقاتاأو    ار مماثللقيمة السوقية الستثماإلى    د القيمة العادلة بالرجوعلمسعرة، يتم تحديالمالية غير ا  دواتبالنسبة لأل
 ولين. أسعار المتداأو  ج التقييم المناسبة األخرىنماذأو  المخصومة

 

نت  مجموعة ما إذا كا ت والمطلوبات المالية المسجلة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد البالنسبة للموجودا
)استنادًاقييم  ادة تإعهرمي عن طريق  مستويات في الجدول الهناك تحويالت قد حدثت بين ال ى من  وأقل مستى  إل  التصنيف 

 ل( في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. لقياس القيمة العادلة كك المدخالت التي تعتبر جوهرية
 

وخصائص والمخاطر    ودات والمطلوبات على أساس طبيعةجموعة فئات الموج ألغراض افصاحات القيمة العادلة، حددت الم
 عادلة وفقا للمبين أعاله.لللقيمة ا ومستوى الجدول الهرميتزام االل أو صلرتبطة باأل الم

 

 مجمعةالالية ت المالبيانا فترةأحداث بعد  2.5.20
بإصدارها حول ظروف وقعت    ولكن قبل تاريخ التصريح  المجمعة  معلومات بعد فترة البيانات المالية  المجموعة إذا استلمت  

لة في البيانات  لمعلومات تؤثر على المبالغ المسج ات  إذا كانبتقييم ما   المجموعة  ، ستقوم معةالمج   في نهاية فترة البيانات المالية
البيا   المجموعة. وستقوم  وعةة للمجملمجمعا المالية     بحيث تعكس أي أحداث  معةالمج   نات الماليةبتعديل المبالغ المسجلة في 

لظروف في ضوء  اك  علق بتليث اإلفصاحات التي تتتحدإلى    فة، باإلضاالمجمعة  رة البيانات الماليةتعديالت بعد فتإلى    تؤدي
البيانات الماليةتإلى    ي تؤدفي حالة وقوع أي أحداث ال  المعلومات الجديدة.   المجموعة، لن تقوم  المجمعة  عديالت بعد فترة 

ال البيا مبالغ المبتغيير  إلى   ال يؤدي   الحدث الذي ا، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة  لديه  المجمعة  نات الماليةسجلة في 
 .  ك ممكناَ ان ذلإجراء هذا التقييم متى ك بيان عدم إمكانيةأو  ثيره الماليأ ت وتقدير تعديالت

 

   رأجي التعقود  2.5.21

الحق في    نص علىن العقد يكا أي إذا  تأجير.    عقد  على  ويينط أو    يمثلالعقد    كانا  ما إذ بتقييم  قد  عالد بدء  عن  مجموعةالوم  تق
 دي. ق نمقابل  قاءل وقتال منرة لفت محددال لصاأل املى استخدالسيطرة ع

 

 جر المجموعة كمستأ

ف  مجموعةالتطبق   لكا بال  اسلقياو  افالعترلدية  رطريقة  باستثناء  التأ فة عقود  نسبة  وعقود    جلاأل قصيرة  أجير  الت  عقودجير 
الموجو القيمة.  داتأجير  منخفضة  لسد  مجموعة لاقامت  ت  التأجير  مطلوبات  مدفوعا ابتسجيل  ومأجالتت  د  حق  ير  وجودات 

 .ةاألساسيالتي تمثل حق استخدام الموجودات  تخداماالس
 

  دامخ ستت حق االوداموج  
تاريموجودات    مجموعةالتسجل   في  االستخدام  اء عقبد  خحق  تلتأ د  تاريخ  )أي  األجير  لال  صلوافر  يتم تخ ساألساسي  دام(. 

موجودا نقياس  بالتكلفة  االستخدام  أي ات حق  ماقًصا  ال   خسائرو  اكمترستهالك  ويتانخفاض  إعادة  مقابل  تعديلها    مقيمة،  أي 
ة ية المباشرالمبدئ ف  لي، والتكالالتأجير المسج   م مبلغ مطلوباتحق االستخداات  وجودفة م لتكتتضمن  ر.  التأجي طلوبات  ملقياس  

تأكدة  م  مجموعةالتكن    لمما    .ر مستلمةء، ناقًصا أي حوافز تأجيل تاريخ البدقبأو    أجير التي تمت فيت، ومدفوعات الالمتكبدة
األ  لبشك ملكية  على  الحصول  من  نه  لصمعقول  في  عقالمؤجر  مدة  التأ اية  مجيرد  استهالك  يتم  االستخدام  ،  حق  وجودات 

 . أيهما أقصر لموجوداتلومدة عقد التأجير مقدر ى مدى العمر اإلنتاجي ال الثابت علاس القسط ها على أسالمعترف ب
 

موج  االس  وداتتتعرض  القينخفالل  دامتخ حق  في  في  اتلسياساجع  رامة.  اض  قيمة  انخ   2.5.16  قسم  المحاسبية  فاض 
 . ير الماليةت غالموجودا
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  لهامة اسبية احملاالسياسات  2.5
 

 ( )تتمة  رأجي التعقود  2.5.21
 

 )تتمة(   المجموعة كمستأجر

 

  مطلوبات التأجير 
عين سدادها  تات التأجير التي يلية لمدفوعلحا ة بالقيمة ااسقمطلوبات التأجير الم  عةمومج جير، تسجل اليخ بدء عقد التأ في تار

 عتها( ناقًصا أي بية )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطثابتال  تفوعا مدالير  لتأج ت اا مدفوع  تتضمن  .التأجيرمدة عقد  على مدى  
نات  وجب ضما سدادها بم   ع، والمبالغ المتوقسعرأو    مؤشرإلى    تي تستندجير المتغيرة ال تأ تحقة ومدفوعات الحوافز تأجير مس

تتضمنال التخريدية.  س  قيمة  أيًضا  التأجير  ممارسمدفوعات  خيار  عر  الالشة  منرستمما   ؤكدمراء  ال  ه  بصورة   مجموعةقبل 
ومدفوعات غرامات التأ   معقولة  مدة عقد  التأجير  إنهاء  مدة عقد  كانت  إذا  ال  كس تعجير  اإلنهاء.  وعة مجمممارسة  يتم    لخيار 

التأ  الفترة التمصروفات  كسعر  أو    مؤشرإلى    ند ال تستة التي  المتغير   جيرتسجيل مدفوعات  رط  شال  أو   لحدثها اع فيي يقفي 
 . لسدادادوث ي يستدعي ح الذ

 

القيمة الح  التأجيرالية لمدفوعا عند احتساب  تأجير في حالة في تاريخ بدء الد  معدل االقتراض المتزاي  مجموعة، تستخدم الت 
 ير بسهولة. التأج  ي عقدف ئدة المتضمنالفا  معدلكانية تحديد إمم دع
 

م مبلغ  زيادة  يتم  البدء،  تاريخ  ابعد  تراكعيللتأجير  طلوبات  ا  ضهيوتخف  فائدةالم  كس  مدفوعات  قيمة  المسددة.  مقابل  لتأجير 
القيمعا ذلك، يتم إإلى    فةإلضا با  التأجير ف لومطة الدفترية لدة قياس  التأجيرأو    ي حالة وجود تعديلبات  في  أو    تغير في مدة 

 اسي. ساأل صلفي التقييم لشراء األأو  ها بطبيعتثابتة جير الات التأ مدفوع
 

 ضة القيمةت منخفد الموجوداوعقو األجلقصيرة  جيرتأ ود العق 
تي تبلغ أي عقود التأجير ال)  األجل  ر قصيرةعلى عقود التأجي  األجلاالعتراف بعقود التأجير قصيرة  إعفاء    مجموعةبق التط

الموجودات  ير  تأج   قدع تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بالوبدء  اريخ الأقل من تأو    شهًرا  12  مدتها 
أجير قود التيتم إدراج مدفوعات التأجير على ع. منخفضة القيمةتبر التي تع يةالمكتبت القيمة على عقود تأجير المعدامنخفضة 

 ت على مدى فترة التأجير.بقسط الثا ساس الت على أيمة كمصروفا ة القنخفضمات ير الموجودوعقود تأج  األجلرة قصي
 

 كمؤجر  المجموعة 
اإن ع اللتقود  التي ال  أجير  المخاط  مجموعة تقوم  كافة  بنقل  وبموجبها  المرتبطة  الها مزايا  الر  األمة  يتم تصنيفها   صلبملكية 

درج ضمن  تأجير وتُ رات المدى فت   الثابت على  قسطساس الأ لى  الناتجة ع   لتأجيرا  اتإيراد اب  يتم احتسشغيلي.  كعقود تأجير ت
ط  المجمع  سائرخ ال أو    األرباحبيان  في    اتيراداإل تالتشغي  بيعتها بسبب  الية.  المباشرةلتضاف  المبدئية  اء ثن أة  المتكبد  كاليف 

التأجير ا والتفاوض حول عقد  الإلى    ب لهترتياللتشغيلي  التأجير ف  ىعلى مد  تسجيلها ويتم    المؤجر  صلفترية لألدالقيمة   ترة 
  .تأجيرال اتإيراد س أساسعلى نف

 

 ها.تساباك ةفتر في اتإيرادات المحتملة كيجارتُسجل اإلو
 

   ة استثماري ات عقار 2.5.22
 

العقار ت بال  ةاالستثماري  اتقاس  تكالمبدئياً  ذلك  في  بما  المعاملة.  تكلفة،  الدفترتتضميف  القيمة  تكلفن  من  ية  جزء  استبدال  ة 

؛ ويستثنى من ذلك تكاليف ي يتم فيه تكبد التكلفة إذا تم استيفاء معايير االعترافحالية في الوقت الذل رية االعقارات االستثما 

االستثماري.الخ  للعقار  اليومية  بعد  الح   دمة  التالمبدئي،    ترافاالعقاً  ن  ةياالستثمار  اترا عقدرج  االستهالكبالتكلفة   اقًصا 

 ض القيمة، إن وجد. نخفا وا
 

    : الينحو التاالستثمارية على ال قاراتيتم استهالك الع
 

سنة   15 مباني   
 

عند  ب   االعترافإلغاء    تمي االستثماري  ا  أو  بيعالعقار  العقار  اسحب  من  نهائياً  ولالستثماري  منالستخدام    المتوقع  يس 

في    صللأل  دفتريةالت البيع والقيمة  ي متحصالبين صاف  ل الفرق ج ستبعاده. يسن استقبلية مم  يةالحصول على مزايا اقتصاد

  .افالعترإلغاء افي فترة  المجمع أو الخسائر حربا األ بيان 
 

التحويل من عقار استثماري الى  لغرض  تغير في االستخدام.لة ال في حا  قار استثماري فقطع أو منتتم إجراء التحويالت الى 

المالع يشغله  تمثلقار  العادلةمحاسبلل  المقدرة  فةالتكل  ك،  القيمة  الالحقة  االست  لتغيراتاريخ    يف  ة  تحويفي  حالة  ل خدام. في 

ي تقوم  عقار  استثماري،  عقار  الى  المالك  الع  بالمحاسبة  وعةالمجمشغله  هذا  للسي عن  وفقا  اقار  كات لالممتلبند  لمطبقة  اسة 

 ير في االستخدام. حتى تاريخ التغوالمعدات 
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 االفتراضات المحاسبية الهامة ت ووالتقديرا حكاماأل 3
 

ت ديراقوت  أحكاموضع    ةدارمن اإل  الية يتطلبللمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الم  بيانات المالية المجمعةلاإن إعداد  

 المرفقة واإلفصاح   فصاحاتبات واإلوالمطلووالمصروفات والموجودات    اتاد يروافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة لإل

إن عدم   عن المحتملة.  والمطلوبات  االفتراضا ا  الموجودات  من هذه  والتقديرات  لتأكد  يؤدي ت  تتإلى    قد  إنتائج   راءج طلب 

 ة. متأثرة في الفترات المستقبليالمطلوبات الأو  داتوفترية للموج مادي على القيمة الد ديلتع
 

   حكاماأل 3.1

إطار الت  في  اتخذالمحاسبسياسات  طبيق  للمجموعة،  اية  عنالتالية،    حكاماأل  ةدارإلت  النظر  تتضمن لت   بغض  التي  ك 

 :  ةلمجمعالمدرجة في البيانات المالية اوالتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ  تقديرات، 
 

 الية  نيف الموجودات المتص
تصن المجموعة  استنادتحدد  المالية  الموجودات  نمتإلى    ايف  األقييم  اال   عمالوذج  يتم  خالله حتف الذي  من  بالموجودات  اظ 

 المبلغ القائم. راجع  أصلط على  المبلغ والفائدة فق  أصلالمالي تمثل مدفوعات    صلت الشروط التعاقدية لألنا وتقييم ما إذا ك

 زيد من المعلومات.  مالطالع على الت المالية لتصنيف الموجودا 2.5.8 حإيضا 
 

 اعة بض  ء التي تتضمن بيعع العمالعقود ملامن  ات يراداإل
 يم البضاعةة هو نقطة تسلمجموعئيسي للالر  داءلتزام األا  بر ء، يعتالعمالإلى    بضاعةلاع  المتعلقة ببي  اتيراداإل  سجيلعند ت

زايا تمتع بمتالي اللى البضاعة المتعهد بها وبالميل على السيطرة عمنية التي يحصل فيها العرة الزتالفمثل  تالعميل حيث  إلى  

 .ائقعو وند عةام البضا تخداس
 

 أساس االستمرارية  
موعة لديها قناعة أن المج   علىهي  رية ومبدأ االستمرا  أساسعلى    ها أعمالة  تابعمتقييم قدرة المجموعة على  بة  داراإلقامت  

  عدم عوامل    أي وجود  ب  ى علملع  ةداراإل  تكن ذلك، لم  إلى    ضافةاإلبقريب.  ا في المستقبل الهأعمال  ةاصللمومة  الالز  دالموار

جوهريً ش  رثيقد تادي  م  تيقن فقد تم  ،  لتاليوبا ارية.  ستمردأ االمب  أساس  ها علىأعمالة  تابععلى م  ة حول قدرة المجموع  ا كاً 

 الستمرارية. ا دأمب سلبيانات المالية المجمعة على أسا د اعداإ
 

 تراضات التقديرات واالف 3.2

يخ البيانات يسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتار المستقبلية والرئ  المصادرتتعلق ب   ية التيسفيما يلي االفتراضات الرئي

طلوبات خالل والمت  اي على القيمة الدفترية للموجودل مادتعدي  إجراءتتسبب في    جوهرير  يأثت معة والتي لها  المالية المج 

مع  ات المالية المجمعة. وعند إعداد البيان المتاحةؤشرات مل اإلى  تقديرات وافتراضات المجموعة تستند. السنة المالية الالحقة

تتغير قد  ح الظر  ذلك  الحالية  واالفتراضات  المستقبلية  وف  التطورات  للتغيراتول  السو  نتيجة   الناتجة  الظروفأو    قفي 

 .ند حدوثها راضات عوعة. تنعكس هذه التغيرات ضمن االفتالمجم ةسيطرخارج نطاق 
 

 نة األخرى المدي  صدةر ألواين يتجار الن مدينيلل متوقعة لاتمان مخصص خسائر االئ 
أساس على  المجموعة  اال   تقوم  خسائر  بتقييم  بئمستقبلي  المرتبطة  المتوقعة  المدرجة    أدواتتمان  المطفأة. الدين  بالتكلفة 

المدخ ا  أحكام  وعةالمجمتستخدم   واختيار  االفتراضات  هذه  اللوضع  استناداالت  القيمة  انخفاض  يخ  را تإلى    حتساب 

 . ةمجمع ل فترة بيانات ماليةالمستقبلية في نهاية كالحالية والتقديرات  لسابق وظروف السوقا موعةالمج 
 

التجاريينبالنسبة   تقوم  للمدينين  مبسطة    المجموعة،  خسا في  بتطبيق طريقة  وبناءً االئتم  ئراحتساب  المتوقعة.  عليه، ال    ان 

مخاطر    بعتبت  وعةالمجم  تقوم في  وبدالا ماالئتالتغيرات  ذن،  من  مخ   بتسجيل  تقوم  خسائر  لك  خسائر إلى    ادًااستن صص 

بإنشاء مصفوفة مخصصات    وعةالمجم. كما تقوم  مجمعة  بيانات ماليةكل    في تاريخ  داةوقعة على مدى عمر األاالئتمان المت

د تختلف النتائج  دية. قاالقتصا   ةالبيئتعلق بالمدينين وقابل عوامل تيلها مخسائر االئتمان ويتم تعدبة  سابقال  ةالخبر  إلى  تستند

 لفعلية عن هذه التقديرات. ا
 

 غير المالية   موجودات انخفاض قيمة ال
انخفبتقيي  مجموعة ال  متقو قيا م  الموجومض  المالية  ات  دة  كل  غير  مالية  في تاريخ  العة  مجمبيانات  تقييم    ظروفمن خالل 

بال   حديد تيتم    القيمة،  فاض فية وجود انخ لفي حا ولقيمة.  اانخفاض  إلى    ؤديتقد    لتيوا  حددالم  لصواأل  مجموعةالخاصة 

القيميتضم  .صللأل  هردادتاس  كنممال  المبلغ هذا  ال  ةن  تكاليف  ناقًصا  الحسأو    عيبالعادلة  والتي   تخدام،االس  أثناءقيمة  ابات 

 من التقديرات واالفتراضات الرئيسية. تتضمن عددًا
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 )تتمة(   االفتراضات المحاسبية الهامةوالتقديرات و حكاماأل 3
 

 )تتمة(   تراضات الفالتقديرات وا 3.2
 

 للموجودات  اإلنتاجية  عمار م األييقت

ت والموجودات  والمعدا  متلكاتمللتهالك واإلطفاء ذات الصلة  االس  ومصروفرة  اإلنتاجية المقد  عماراأل  وعةمالمج تحدد  

بعض  و  أ  لتقنيةارات اتيجة االبتكوهري نل ج اإلنتاجية بشك  عمارها. يمكن أن تتغير األغير الملموسة ذات العمر المحدد لدي

رسوم اث  ألحدا ستزداد  واإلطفاء    األخرى.  األندمعاالستهالك  تكون  من  اإلنتاجية    عمارا  سابقًا،  رعمااألأقل  أو   المقدرة 

 يعها.بأو  ا استبعادهة من الناحية الفنية التي تم غير االستراتيجيأو  يض قيمة الموجودات المتقادمةتخفأو  عندما سيتم شطب 
 

 دلة  قياس القيمة العا
اإلتست تقييم  أس  ةدارخدم  االيب  لأللتحديد  العادلة  لها ال  ت دوالقيمة  تتوفر  )عندما ال  نشأسعار    مالية  ذلك  سوق  ويتضمن  ط(. 

 في  ةداراإل  تستند مالية.  لا  داةتسعير األ  ق مع الطريقة التي يتبعها المشاركون في السوق فيوضع تقديرات وافتراضات تتواف

وم  ة. وفي هذه الحالة، تقمدائرة وفرة بصقد ال تكون متوال أن هذه البيانات كان، إماإلقدر لملحوظة البيانات اإلى  ها تراضاتفا

البا   ةارداإل تختلف  قد  المتاحة.  المعلومات  أفضل  س  ةقيمستخدام  التي  الفعلية  األسعار  عن  المقدرة  تحقالعادلة  في ييتم  قها 

 المالية المجمعة.انات يب المعاملة متكافئة في تاريخ 
 

 عمالء  الع عقود مالمن  ات إيراد 4

   :عمالءلاعقود مع الالمجموعة من  اتادرإي وزيعت التاليدول يوضح الج 
 

 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   الخدمة  أو    بضاعة ال  نوع 

 3,830,489 3,182,251 عاملة التوريدات الغذائية وتوريد ال

 159,851 - منتجات المخبز 

 ─────── ─────── 

 3,182,251 3,990,340 

 ═══════ ═══════ 

   ألسواق الجغرافية  ا

 3,990,340 3,182,251 الكويت  دولة  

 ─────── ─────── 

 3,182,251 3,990,340 

 ═══════ ═══════ 

     ات يراد اإلتوقيت االعتراف ب 

 159,851     -   معينة   زمنية  ة فتر  مقدمة في بضاعة  

 3,830,489 3,182,251 على مدار الوقت    قدمة م مات خد

 ─────── ─────── 

 3,182,251 3,990,340 
 ═════════ ═════════ 
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 مبيعات تكلفة  5
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 555,811 72,007   ف كمصرو  ل ة مخزون مسج تكلف 

 258,643 316,165 تأجير اريف مص

 2,848,382 2,370,193 ظفين  تكاليف مو

 184,499 180,365 ( 9  إيضاح )ك  المصروف استه 

 366,505 347,384 أخرى اشرة بتكاليف م

 ─────── ─────── 

 3,286,114 4,213,840 
 ═════════ ═════════ 

 

 ية إدار  ات مصروف 6

 
2021 
 ويتي ر كدينا

2020 
 يتي ر كودينا

   

 413,203 502,972 ين موظفيف تكال

 212,321 87,613 استهالك   مصروف

 108,917 122,343 نيةمه سومر

 30,197 51,523 جل األرة قصي ير قود تأج عوف يتعلق بمصر

 211,880 272,367 ية أخرى إدارمصروفات عمومية و

 ─────── ─────── 

 1,036,818 976,518 
 ═════════ ═════════ 
 

 أخرى   (ات مصروفإيرادات ) 7

 
2021 

 ويتير كنادي

2020 
 ر كويتيدينا

     

 (45,675) 19,970 ات ومعدات بيع ممتلكمن  (رةخسا )ربح 

     - 98,144 إيجار * زا يامت

 24,600 69,654 من عقود خدمات  تإيرادا

أو  حخالل األربا ة العادلة من القيمب فةحقوق ملكية مصن أدواتة من محققر يغأرباح 

 17,271 19,565 الخسائر 

 (11,654) - جودات غير ملموسة شطب مو

 (40,238) - دمكة ومتقا الحر طيءن بمخزو مخصص

 (151,586) (12,253) قعة ان المتومئتخسائر اال مخصصصافي 

 11,448     - جير دام ومطلوبات التأحق االستخ ودات موج ربح من إلغاء االعتراف ب

 19,949 14,869 ات فوائدإيراد 

 56,000 22,000 اتشاليهرسوم نقل 

 63,469 - حكومية  منح

 15,670 (128,103) جنبية أ التح تحويل عمرباأ( خسائر)صافي 

    - 23,923 وباتلمط استرداد

 20,651 27,597 تنوعة أخرى ات م إيراد
 ───────── ───────── 

 155,366 (20,095) 
 ═════════ ═════════ 

 

 .19-فيدكو يها المجموعة من المؤجر نتيجة تفشي وباءاز اإليجار االمتيازات التي حصلت عل* يمثل امتي
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 م لسها بحية ر 8
 

علـى المتوسـط العـاديين  األمبمساهمي الشركة  السنة الخاص (خسارةربح )األساسية بقسمة  مالسه يةبح مبالغ ريتم احتساب 

 (ارةلخسـلـربح )اافـة عـن طريقـة قسـمة لسـهم المخفا يـةربح سـاب لسـنة. يـتم احتالل ادية القائمة خ ا لعا  سهمد األالمرجح لعد

لمتوسـط ئـداً ايـة القائمـة خـالل السـنة زاالعاد مسـهد األجح لعـدوسـط المـرعلـى المتن العـاديي األمساهمي الشركة  بم  الخاص

 انظـرً عاديـة.  أسـهمإلـى  المخففـة لـةادية المحتمالع سهمحويل كافة األالعادية التي سيتم إصدارها عند ت  سهمالمرجح لعدد األ

 ثلة. ففة متما والمخ  يةالسهم األساس( ارةخس) يةربح فة قائمة، فإن مخف أدواتعدم وجود ل
 

 2021 2020 
   

 (76,990) 595,841 )دينار كويتي(  األمبمساهمي الشركة  خاصسنة الال (خسارةربح )
 ══════════ ══════════ 

 56,433,300 56,433,300 * (أسهممة )القائ مسهالمرجح لعدد األ المتوسط
 ══════════ ══════════ 

 (1.36) 10.56 )فلس( فةة والمخفم األساسيلسها ربحية
 ══════════ ══════════ 

 

 الل السنة. الخزينة خ  همأسي  يأخذ في االعتبار المتوسط المرجح لتأثير التغيرات ف سهملمتوسط المرجح لعدد األإن ا *
 

 خيمعـة وتـارة المج انـات الماليـلبيا ين تـاريخمحتملـة بـعاديـة  أسهمأو  عادية أسهمأخرى تتضمن ت أي معامال اجراء  ملم يت

 . المالية المجمعة البياناتهذه التصريح ب

 



 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة  ية ويتلكاادق  لفنكة اشر
 

 عة جمبيانات المالية المات حول الإيضاح 
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 ومعدات ممتلكات  9

 

 مبنى على
 مستأجرة   أرض

 مكائن

 ومعدات وأثاث

على   حسيناتت
 تأجرة ت مسعقارا

 ات وديكور
 

 سيارات
 

 وعالمجم

 تي دينار كوي كويتي ار ندي ر كويتي دينا يتي دينار كو دينار كويتي  

      ة: ف التكل

 7,195,300 502,253 908,333 1,958,006 3,826,708   2020يناير  1في 
 22,147 500 2,936 12,991 5,720 إضافات  

 (454,596) (112,454) (154,674) (187,468)     - مستبعدات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 6,762,851 390,299 756,595 1,783,529 3,832,428   2020ديسمبر   31في 
 (2,414,430)      -      -      -  (2,414,430)  لى عقار استثماري* إ   تحويل 

 28,993     - 19,139 9,854     - إضافات  

 (317,972) (176,479) (350) (141,143)     - ت ا مستبعد 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  4,059,442   213,820   775,384   1,652,240   1,417,998    2021  برمديس  31ي  ف

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

      : االستهالك
 4,155,095 424,257 745,123 1,632,098 1,353,617   2020يناير  1في 

 405,308 47,423 57,501 147,376 153,008 لسنة  ل   المحمل   االستهالك 
 (383,521) (112,452) (82,033) (189,036)     - مستبعدات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4,176,882 359,228 720,591 1,590,438 1,506,625   2020  ديسمبر  31في 

 (949,173)      -     -     - (949,173)  * إلى عقار استثماري   تحويل 

  169,045   18,632   15,173   77,136   58,104  للسنة    حمل لما   ك ستهال اال 

 (316,428)  (176,479)  (127)  (139,822)      -  دات مستبع 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
  3,080,326   201,381   735,637   1,527,752   615,556    2021ديسمبر    31في  

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

  979,116   12,439   39,747   124,488   802,442    2021ديسمبر    31في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 2,585,969 31,071 36,004 193,091 2,325,803 2020ديسمبر    31في  

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



 

 ابعة .م.ك.ع. وشركاتها التلكويتية ششركة الفنادق ا
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 مة( تت ممتلكات ومعدات ) 9
 

 ألغراض يستخدم سابقًا  ، والذي كان  آخرإلى طرف  الخاص بها    وعة بتأجير جزء من المبنى* خالل السنة ، قامت المجم

ال ، تم إعادة تصن. ونتيجة لذلكلمعدات بها، وتم تصنيفه ضمن الممتلكات وا  إدارية خاصة المؤجر بموجب عقد    زءج يف 

اري في بشكل منفصل كعقار استثم  هالمحاسبة عندينار كويتي وتم    1,465,257  قدرها دفترية  قيمة  صافي  بتشغيلي    تأجير

 (. 10)إيضاح تاريخ التغيير في االستخدام 
 

 االستهالك
 الخسائر المجمع كما يلي:أو  بيان األرباحدرج في االستهالك الم وزيعتم تي
 

 

2021 2020 

 

 كويتي دينار   دينار كويتي 
   

 184,499 180,365 مبيعات ةفتكل

 212,321 87,613   ةيإدارت مصروفا 

 8,488     - مصروفات بيع وتوزيع 

 

─────── ─────── 

 

267,978 405,308 
 

═════════ ═════════ 

 

 معدات ممتلكات و مستبعدات 
ممتلكا 2021  سنةفي   بنود  ببيع  المجموعة  قامت  بعدموت  ،  ي كويت  ناريد  1,544  قدرها   ةدفتري  ةقيمصافي    إجماليات 

  يلتسج  نار كويتي(. تمدي 25,400 :2020يتي )دينار كو 21,514 بمبلغدي مقابل نقلقاء ويتي( دينار ك 71,075 :2020)

)  19,970بمبلغ     المستبعداتمن    الربح  صافي كويتي  كو  45,675  بمبلغ  خسارة:  2020دينار  من  دينار  كجزء  يتي( 

   .المجمع خسائرالأو  باحراأل ان بي خرى في( األتا فورالمصات )راديإلا
 

 رة ـجأرض مستأمقام على مبنى عن القيمة العادلة ل اإلفصاح
التنفيذية لقانون حة  " من الالئالمالية  راقاألو"تداول    11ت المبينة في الكتاب رقم  العقاراتقييم    تبإجراءاتلتزم المجموعة  

وال  أسواقهيئة   للعجرااتطلب  تتي  المال،  تقييمات  المصنفة  ا  اتقارء  من  تلمحلية  ومنشآت ومعدات"  بند "ممتلكات  حت 

تع اثنين  ييخالل  خبر  األقلعلى  ن  العقامن  التقييم  المسج راء  المستقلين  أحد  ليني  يكون  أن  بنك  والمعتمدين شريطة  هما 

 ر. في االعتبا  قلاأل تقييم خذ الأويتم  محلي
 

القيمة العادلةتم تح  الل  ديد  خبراء اها  على تقييمات أجر   بناءً   2021ديسمبر    31ا في  كمرة  أج م على ارض مستمقا لمبنى 

 دينار كويتي(.     2,401,000: 2020كويتي ) دينار  855,070ة بالسوق بمبلغ لمقارنم طريقة اداالعقاري باستخ التقييم 
 

في    يانخفاض( جوهرارتفاع )  ىؤدي الف يسو  بشكل منفصلي السعر المقدر للمتر المربع  االرتفاع )االنخفاض( فإن  

 . خطي أساسللعقار على ة ليمة العادالق
 

 ستثمارية  عقارات ا        10

إدارية خاصة ، والذي كان يستخدم سابقًا ألغراض  آخرإلى طرف  امت المجموعة بتأجير جزء من مبناها  خالل السنة ، ق

تشغيلي   تأجيربموجب عقد    ة تصنيف الجزء المؤجرم إعادتك،  . ونتيجة لذلتصنيفه ضمن الممتلكات والمعداتبها، وتم  

الت  يتي وتم احتسابه بشكلر كودينا   1,465,257  قدرها دفترية  قيمة  بصافي   غيير في  منفصل كعقار استثماري في تاريخ 

 االستخدام.
 

 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

     -  148,074 (تأجير ت إيرادا ضمنإيجارات  من عقارات استثمارية )مدرجة   تادا إير 

     -  (164,828) مبيعات( تكلفة  ضمنمباشرة )مدرجة تشغيل  مصروفات

 ─────── ─────── 

 (16,754) -     
 ═════════ ═════════ 

 

في   تم  2021ديسمبر    31كما  للعقتحدي،  العادلة  القيمة  بمبلغد  االستثمارية  ك   1,455,930ارات  ال    :2020)  يتيودينار 

   (. شيء

ت اتم  علحديد  الحصول  تم  تقييمات  إلى  استناداً  االستثمارية  للعقارات  العادلة  المقيميقيمة  من  اثنين  من  المستقلي ليها  ن  ن 

 ك محلي.د هذين المقيمين هو بنرات االستثمارية. أح قييم هذه االنواع من العقا المتخصصين في ت
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 ( ةم تت) عقارات استثمارية          10
 

ستخدام طريقة رسملة با   مها يوالتي تم تقي  إيرادات تأجيرتج  تنالتي    ورةعقارات المطلل  تاليةكال المقيمين الطريقة ال  استخدم

 للعقار.  ادات بافتراض السعة الكاملةاإلير 
 

ين  ويالت بتح   يل الهرمي للقيمة العادلة ولم يكن هناك أدومن الج   3ضمن المستوى    افة العقارات االستثماريةتم إدراج ك

هناك  2  والمستوى  1المستوى   يكن  ولم  العادلة  القيمة  قياسات  تح   من  المأي  ومن  إلى  القيمة   3ستوى  ويالت  لقياسات 

 العادلة.
  

 مالية   قا في أور ات استثمار     11
 2021 2020 

 ي دينار كويت ي دينار كويت 

 : ألخرىا ةلالشام اتيراد ة العادلة من خالل اإلة بالقيممدرج  ات ماليةموجود
  

 8,075 9,019 عرة  ر مس غي أسهم
 ───────── ───────── 

   ئر:ا الخسأو  خالل األرباح من ةليمة العادلقبا موجودات مالية مدرجة 

 56,171 75,736 غير مسعرة أسهم
 

───────── ───────── 

 64,246 84,755 مة العادلة( بالقي)مالية  راق أو في استثمارات 
 

═════════ ═════════ 
 

 .23 حإيضا قييم ضمن تالب ساليأل وفقًا المالية واإلفصاح عنها  دواتمة العادلة لأللقييد ادتح الجدول الهرمي ل تم عرضي
 

   ا  دينون ومدفوعات مقدمم 12
 2021 2020 

 يتي دينار كو دينار كويتي  
   

 1,488,847 1,304,643 يون ن تجارومدين 

 (648,950) (661,203) عة  توق المناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 
 ─────── ─────── 
 643,440 839,897 

 376,959 569,718 آخرون ن نومدفوعات مقدماً ومدي 

 

─────── ─────── 

 

1,213,158 1,216,856 
 

═════════ ═════════ 
 

 .  لةقوصورة معبا تقريبً  لقيمة العادلةل الً معادريين ن التجا دفترية للمدينيمة القيفي الصا يعتبر 
 

بالمت  فصاحاتاإل  23.1  حيضا اإل  تضمني لعلقة  والتعرض  االئتمان  خسائرمخ ب  المتعلق  تحليلالمخاطر    مان تاالئ  صص 

التجاريينللمديمتوقعة  ال الفئ لمجموعةادى  ل  نين  إن  تت  ندينيمال  أرصدةضمن    خرىأل ا  ات.  منم  ضمنال  خفضة  وجودات 

 القيمة.  
 

القيمة الدفترية لكل فئة من فئات   عادلعة يلمالية المجمات اياني تاريخ البفان  تمطر االئمخا للتعرض  الحد األقصى من اإن  

  ه.الرة أعالمذكو نديني الم أرصدة
 

 : نييالتجار للمدينين االئتمان المتوقعة مخصص خسائر في  ةركفيما يلي الح 
 

 2021 2020 

 ر كويتي نايد دينار كويتي  
   

 1,013,099 648,950  يناير  1في 

 151,586 12,253  الخسائر  أو  المسجل في األرباح متوقعةئتمان الر االمخصص خسائ صافي

 (515,735) -  * حصيلقابلة للتر غيك  ةالل السنخ  شطوبةم نيمدين دةأرص
 ───────── ───────── 
 661,203 648,950 
 ═════════ ═════════ 

 

عدم إلى    المؤشرات التي تشير  تضمنا. تردادهد توقع معقول باستم وجوعدلة  في حا   ينتجاريالمدينين ال  أرصدة  يتم شطب  *  

باالسترد معقول  توقع  بادوجود  من  أمور  ،  المجموعة  مدفوعاتال  سداد  برنامج  فيذتن  فين  يالمد  إخفاق،  أخرىين  ،  مع 

 ستحقاق. تاريخ اال منيوًما  730يد عن دية لمدة تزعاقالت عاتمدفولا اددفي س اقإلخفوا
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 المعادل  د والنق دنقال 13
 2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 

  

 610,778 838,713 وك وفي الصندوق النقد لدى البن

 1,639,037 1,971,541   لاألج دائع قصيرة و
 ───────── ───────── 

 2,810,254 2,249,815 

    ًصا:ناق

 (35,578) - هرأشثة كثر من ثالأل يةأصلرة استحقاق فتذات جل األع قصيرة ئادو
 ───────── ───────── 

 2,214,237 2,810,254   المجمع ةقدي فقات النالنقد والنقد المعادل لغرض بيان التد
 ═════════ ═════════ 

 

 ة ريفوبات النقدية الالمتطلإلى    ستنادًاا  هرة أشستإلى    شهر  ينا بممتباينة تتراوح  لفترات    األجلة  ع الودائع قصيرتم إيداي

مبمتوسفائدة    حققوت  جموعة،ملل بينمتراوح  ي  فعليفائدة    عدلط  (  %1.125لى  إ  %1:  2020)%  1.125إلى    %1  ا 

 اً.  سنوي
 

الت  من تسهي (دينار كويتي 400,000: 2020دينار كويتي ) 400,000 مبلغ المجموعة ىد، كان ل2021ديسمبر  31 في

    ر.إشعا  هاؤها دونلبنك إنل ن ويمكت ن سحبها في أي وقحوبة التي يمكالمس رض غيورقال
 

 المال   رأس 14

 

 
  سهم عدد األ

 المصرح به والمصدر 

 الكامل وع بوالمدف

 2021 2020  

2021 
 دينار كويتي 

2020 
 ي  ار كويتندي

      

 5,775,000 5,775,000  57,750,000 57,750,000 قداً(  عة ن)مدفو  فلس للسهم 100بقيمة  أسهم
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 ات  االحتياطي 15

 جباري االحتياطي اإل 15.1

% بحد أدنى من ربح 10 عن تقلال  نسبة اعطتقتم اس، ياألمساسي للشركة ألنظام اد التأسيس والعقون الشركات ووفقاً لقان

الشركة   ةارإد  مجلسمن  توصية  ء على  ا ن ب  جباريحتياطي اإلاالإلى    ةردا ء مجلس اإلعضا أة أافة قبل الضرائب ومكالسن

% من رأس  50نسبة    اطيد االحتيرصي  تجاوزإذا    االستقطاع  ذاوقف ه األمالعمومية السنوية للشركة  معية  . يجوز للج األم

ل س الما رأ  % من5إلى    تصلسبة  اح بنأربزيع  توأو    ئرة الخسا بادلمالحتياطي إال في  ستخدام اا   يجوزواللمصدر.  ال  الما 

زيع.  لقابلة للتوا  األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات  هذه  تسداد توزيعا ح بفيها الرب  حيسمال    لتيفي السنوات ا  وعالمدف

 اطي تياالحذا  هم يتجاوز  سنوات التالية بذلك، ما للا  يتسمح األرباح ف  ما من االحتياطي عندمخصومة    أي مبالغويتم رد  

  صدر.المال الم % من رأس50 ةبنس
 

 االختياري االحتياطي 15.2

ى من  أقص% بحد 10 عن ال تزيد بةنس جب استقطاع، يماألة د التأسيس والنظام األساسي للشركعقوالشركات انون قاً لقوف
 ةالسنوي قطاعاتاالست هوقف هذيجوز ي االختياري. اطحتي اال  إلى  ةدارإلكافأة أعضاء مجلس ا وم بائالضر ح السنة قبل رب

  .ياطيتقيود على توزيع هذا االح . ال توجد ةدارإلتوصية من مجلس اجب موب للمساهمينلجمعية العمومية اى قرار بناء عل
 

 لة اديمة العتياطي القاح 15.3

. ات الشاملة األخرىديرااإل  ضمن  سهماألاالستثمارات في    بعضلقيمة العادلة لغيرات في ا تال  تسجيلموعة  ارت المج اخت 
من  الغ  لمجموعة بتحويل المبم اقوضمن حقوق الملكية. ت  ىرألخ اات الشاملة  ديرااإلاحتياطي    فييرات  ه التغيتم تجميع هذ

  .لصلةذات ا سهمباأل افاالعتر اء غإلة عند لرحباح الماألرإلى  هذا االحتياطي
 

 لعمالت األجنبية ا تحويل احتياطي  15.4

اال بفرويتم  ا  تحويلق  عتراف  ال  الناتجةألجنبية  العمالت  تحويل  ات يرادإلا  في  طرةللسي  اضعةخ ال األجنبية    ةشركعن 
أو   األرباح  إلى  راكمتملاغ  المبل  فعادة تصنيإ  من حقوق الملكية. يتمل ضمنفص تجميعها في احتياطي  و  خرىالشاملة األ

  .ثمارتاستبعاد صافي االسعند  ئرخسا ال
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 )تتمة( االحتياطيات   15
 

 ر احتياطي آخ 15.5
 رة.السيط فقددون  ةالتابع كاتخر تأثير التغيرات في حصص الملكية في الشر حتياطي اآل يمثل اال

 

 الخزينة  أسهم 16
 

2021 2020 

 
 يتي ر كويناد دينار كويتي 

   

 1,316,700 1,316,700 م سه عدد األ 
 %2.33 %2.33 لمصدرة ا سهم بة األ نس

 223,952 223,952 ي( التكلفة )دينار كويت
 72,419 92,169 ويتي( ة )دينار ك مة السوقي القي

 

ات وفقا لتعليم   سهماأل  هذهيع خالل فترة حيازة  غير متاحة للتوز  تفظ بها لمح ا ة  لخزينا  أسهم  ةة لتكلفافئكياطيات المإن االحت
 لمال.   أسواق ا ةيئه

 

 مة للموظفين  الخد افأة نهايةمك 17
 

 :للموظفين ية الخدمةكافأة نها حركة في مخصص ميعرض الجدول التالي ال
 

 
2021 2020 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 908,769 779,971 ر يينا   1ي ف
 137,148 110,111 المحمل للسنة 

 (265,946) (238,925) مدفوعات 
 

─────── ─────── 
 

651,157 779,971 
 

═══════ ═══════ 
 

 دائنة أخرى   صدة أرتجاريون و دائنون  18
 

2021 2020 

 
 ويتي ينار كد ر كويتي دينا

   

 258,322 140,411 يون اردائنون تج 
 567,786 576,297 غير مكتسبة  ات داإير

 6,309 12,883 قة ضرائب مستح 
 23,315 23,676 مالء من ع ا  دمً ة مقدفع 

 216,628 344,760 ين موظف دائنو 
 76,098 89,038 مستردة   نات تأمي

 568,860 419,157 ن ئنون آخروستحقة أخرى ودامصروفات م 
 

─────── ─────── 
 

1,606,222 1,717,318 
 

═══════ ═══════ 
 

 :هالعأ رةالمذكو وبات الماليةالمطل أحكامما يلي شروط ويف
 

  يوماً. 60ة رتف ة ويتم تسويتها عادة خاللدائفل تحم ال  ريينتجا ال  نئنيالدا  أرصدةإن 
  أشهر. ستة  بلغتاستحقاق فترة ا متوسط الدائنة األخرى ال تحمل فائدة وله  رصدةاألإن 

 

 .22.2 إيضاحة، راجع مخاطر السيولة لدى المجموع ةارإدل إجراءات  وح   اتتوضيح ال  الطالع علىل
 

 مات القطاعات  علوم 19
 

تخاذ المسئول عن اإلى    لداخلية المقدمةلتقارير ااإلى    ناداً است  ةيساسوعة في ثالثة قطاعات أجمالمم  تظ، تنةداراض اإلرألغ
 : ات التشغيلقرار

 

 اتوالشاليه ادقنالف ةدارإو متالك وتشغيلا :نادقالف ةإدار. 
   سسـاتمؤلاإلـى  الـةوتوريـد العم ائيـةات الغذيـزالتجهات خـدمديم تقـ:  وتوريــد العمالــةالغذائيــة    هيــزات التجخدمات 

 ة.ميحكومية وغير الحكولا
 

تشغي  ةدارتقوم اإل نتائج  وحدات  بمراقبة  لر ها بصوأعمالل  منفصلة  القرارغرة  اتخاذ  وتقيال  وزيعتحول  ات  ض  يم موارد 
 ت.اراملى االستثالعائد عإلى  اتعالقطا  أداءتقييم  . يستندداءاأل



 

 تابعة ال ركاتهاوش.م.ك.ع. تية شادق الكويشركة الفن
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 مة( )تت قطاعات  المعلومات  19
 

 المجموعة:  أعمالت فيما يتعلق بقطاعات ا عونتائج القطا  اتإيرادحول الي المعلومات الجدول الت رض يع
 

 

  دق االفن  ةإدار 

ريد  وتو ية لغذائا زات هيالتجخدمات 
 مجموع ال  لة  العما 

 

2021 2020  2021 2020  2021 2020 

 

 تي  دينار كوي    دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    كويتي    دينار  دينار كويتي  

         ت ايراداإل

 984,817 1,152,339      -     -  984,817 1,152,339  تأجير اتإيراد 

 3,990,340 3,182,251  3,990,340 3,182,251      -     - الء عمالع مد  عقومن  اتإيراد 

 281,155 437,374      -     -  281,155 437,374 ة إدار أتعاب

 19,949 14,869      -     -  19,949 14,869 دات فوائإيراد 
 

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

 

1,604,582 799,891  3,182,251 3,990,340  4,786,833 4,790,231 

 

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

         المصروفات  

 (555,811) (72,007)  (555,811) (72,007)      -     -   روفمصجل كسم تكلفة مخزون

 (11,654)     -  (11,654)     -      -     - ات غير ملموسة شطب موجود

 39,850 44,873  39,735 45,658  115 (785) يلة في نتائج  شركة زم حصة

 (2,918)     -  (2,918)     -      -     - ديون وقروضل لتموي اليفتك

 (3,923)     -  (3,923)     -      -     - تأجير ات لوبمطل ةائدف مصروف

 (151,586) (12,253)  (45,884) (29,514)  (105,702) 17,261 ة ر االئتمان المتوقعائخس (مخصصرد )

 (40,238)     -  (40,238)     -      -     - مخصص مخزون بطئ الحركة ومتقادم
 ════════ ════════  ════════ ════════  ═════════ ═════════ 

 (78,683) 649,271  76,193 611,360  (154,876) 37,911 ات القطاع ة( )خسارربح  
 

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

 6,415,853 6,828,083  1,503,531 1,616,304  4,912,322 5,211,779   الموجودات 
 

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

 2,511,381 2,327,084  1,005,522 633,992  1,505,859 1,693,092 طلوبات  لما
 

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

         : ىأخر إفصاحات 

 (424,397) (169,045)  (174,189) (93,671)  (250,208) (75,374) دات  تلكات ومعاستهالك مم

 - (98,933)  - -  - (98,933) ماري هالك عقار استثستا

 168,988 236,969  136,866 207,523  32,122 29,446 زميلة استثمار في شركة

 22,147 28,993  16,427 9,854  5,720 19,139 ت داممتلكات ومع شراء



 

 ة لتابعا  اكاتهوشر.ع. .كة ش.مويتيالكشركة الفنادق  
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 طلوبات محتملة م 20
 

المالية  تاريخ    في قمعةلمج االبيانات  المجموعة ضمد،  بنكيةنا ما ت  العقود    داءألاحسن  مقابل  ا  هئالمعإلى    ت  بمبلغ  لبعض 

   . جوهرية باتومطلعنها  جتينع أن وقس من المتولي(.  يتيدينار كو 1,019,700 :2020دينار كويتي )    1,551,867
 

 ذات عالقة طراف األ إفصاحات  21
 

ذاتا  تمثلت وافي  عالقة    ألطراف  الزميلة  الرئملالشركات  وأعييسساهمين  مج ضا ين  اء  اإلوموظف  ةدارإللس  العليا    ةداري 

  ياساتوافقة على سالميتم    .راً ملموساً تأثيو  أ  مشتركةً   سيطرةً   ليها يمارسون عأو    طرون عليها يسي  التي  شركاتالللمجموعة و

   . األمة ركالش ةارإدمن قبل المعامالت   هذه ير تسعروط شو
 

 جمع: ر المالخسائأو  حرباان األ بية في ج مدرات عالقة الذ فيما يلي المعامالت مع أطراف
 

 
 المساهم
 الرئيسي 

 شركات 

 2020 2021  ميلةز 

 ي يتدينار كو ويتي ر كدينا دينار كويتي يدينار كويت 
     

 170,858 180,004 180,004 - إيرادات من عقود مع عمالء 

 90,148 177,384      - 177,384 ة إدار أتعاب

 (105,600) (105,600)      - (105,600) تة مبيعا تكلف

 (62,029) (52,781)      - (52,781)   يةدارإمصروفات 
 

شركة  ينار كويتي( من قبل  د  63,152:  2020نار كويتي )دي   84,755ية بمبلغأوراق مالفي    اتاالستثماربعض    ةإداريتم  

 ة.كترضعة للسيطرة المشخا 
 

 العالقة: اتاألطراف ذ عة القائمة متوضح الجداول التالية األرصد
 

 2021 2020 
 دينار كويتي  تي ي دينار كو 

   جمع المبيان المركز المالي 

 118,926 130,965 قة عالأطراف ذات مستحق من مبلغ 
 ═════════ ═════════ 

 14,092 69,705 عالقة أطراف ذات  إلى ق  تحمسمبلغ 
 ═════════ ═════════ 

 

 قة ذات عال أطراف ت مع  امالالمعوأحكام ط شرو

مع  معامالال  إجراءيتم   تعبعالقة    تاذ  رافأطت  المجموعة.إدارتمدها  شروط  السنة  القائ  رصدةاأل  إن  ة  نهاية  في  غير مة 

لم تكن هناك أية ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي أرصدة مدينة  و  .ابتث  دسدا  وعدمئدة وليس لها  ل فاتحم  ن والة بضما لمكفو

دائنة ألطراف   ئر خسا ل   مخصصأي    المجموعة  تسجل  مل،  2021ديسمبر    31تهية في  نة المنلسبالنسبة لو  عالقة.  تذا  أو 

 .  (: ال شيء 2020)عالقة ت ذا رافأطحقة من لمستة بالمبالغ المتعلقاالئتمان المتوقعة ا
 

 العليا  ة داراإل يظففأة مومكا

يط أنشطة  ة تخطؤوليمسو  ة حيممن لديهم صاللعليا  ا  ةداروموظفي اإل  ةداراإلمجلس  ضاء  أعالعليا    ةدارو اإلظفمو  تضمني

 لي:كما ي عليا لا ةدارإلبموظفي ا القائمة المتعلقة رصدةلمعامالت واأل قيمة اإجمالي   نها. كا توجيهها ومراقبتوالمجموعة 
 

 

 ة سنت للالعامالم مقي
  يسمبر د 31ة في المنتهي

   رصيد القائمال

 ديسمبر  31كما في 

 2021 2020  2021 2020 

  يدينار كويت كويتي  دينار  كويتي  رادين ر كويتي نادي 
      

 25,564 28,777  202,645 160,972  األجلقصيرة  موظفينومزايا  رواتب

 180,420 198,882  16,765 13,240 دمة لخ ا يةة نها مكافأ 

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

 174,212 219,410  227,659 205,984 
 

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

 

: ال  2020)  2021ر  ديسمب  31  ية فيللسنة المنته  ةدارمكافأة أعضاء مجلس اإل  صرفب  األمكة  الشر  ةإدارمجلس    لم يوص

   . األمللشركة  ة ع الجمعية العمومية السنويما في اجت المساهمين موافقة لىإ توصيةال هذه  عض. تخ ء(شي
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   الية الم  دوات ألامخاطر  ةإدارسياسات وف أهدا 22
 

لحدود رة وفقاً  ة المستمالمراقبهذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس و  ةإدارلكن يتم  شطة المجموعة ونأ   في  تكمن المخاطر

 ح بار ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األراط المخ   ةرإداقة في  هذه الطرين  خرى. إاألابط  والضطر وخا الم

يتلية اوعة مسئولمج ويتحمل كل فرد بالم ت المنوطة به. تتعرض المجموعة لمخاطر علق بالمسئوليا تعرض للمخاطر فيما 

اطر أسعار  مخ جنبية وعمالت األالومخاطر  ة  الفائدار  أسع  رمخاط لى  إ  سملتي تنقا  ر السوقلة ومخاطر السيومان ومخاط االئت

المجموعة    تمثلت  .سهماأل خ   تلك  عمالاألطر  ا مخ مراقبة    فيسياسة  عمليالمن  الخاصلتخطيا ة  ل  اإلستراتيجي   ة ط 

 بالمجموعة.
  

  اتلمطلوبه اهذن  ملرئيسي  ض االغرن  إ  المستحقة.مصروفات  ن الدائنين والتتكون المطلوبات المالية األساسية للمجموعة م

 باشرة تحقق مت،  دلالمعا د  والنقد والنق  نيمالية مثل المدينموجودات  عدة مجموعة. لدى المجموعة  العمليات  هو تمويل  الية  الم

 . من عملياتها 
 

المخاطر.   ةدارإاتيجية  استر   ادعتموا ر  طالمخا   ةدارإل  شاملالالمنهج  وضع  عن    ملةا المسئولية الك   األم  الشركة  ةإدار  ىلتتو

 : أدناه زاج بإي ضحة فئات المخاطر الموكل فئة من  ةاردإد سياسات مراجعة واعتما ب ةداراإلم تقو
 

 ئتمان مخاطر اال 22.1

  ا يؤديممعميل ع  م ممبرعقد  أو    مالية  أداةبموجب    تها تزامالب  عن الوفاء  لطرف مقابعجز  طر االئتمان هي مخاطر  خا ن مإ

المرتتع  ة.يمال  ةرا خس  تكبد  إلى لمخاطرض  منا   االئتمان  جموعة  التشغ  لناتجة  من  بولية  يأنشطتها  المدينين صورة رئيسية 

 وك.  نفي ذلك الودائع لدى الب بما  يةمويللتا تها شطنأنة األخرى وديالم رصدةريين واأللتجا ا
 

التعرض  الحد  إن   من  تا لماألقصى  في  االئتمان  الب خاطر  المالمالي  ناتيا ريخ  م  لكل  يةلدفتراالقيمة    هو ة  جمعة  ن  فئة 

 لمالية: ا الموجودات
 

 
2021 2020 

 
 ويتي دينار ك ويتي ينار كد

   

 610,778 838,713  ى البنوك لد دنق

 1,639,037 1,971,541  جل ألاودائع قصيرة 

 839,897 643,440 جاريون تمدينون 

 118,926 130,965 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 219,261 290,172 ًما( قد م  عاتولمدف ثناء ااست ب)ون  آخر مدينون 
 

───────── ───────── 

 
3,874,831 3,427,899 

 
═════════ ═════════ 

 

   األجلائع قصيرة ودال و لدى البنوك  رصدةاأل
مثل مؤسسات  ت  مقابلةالاألطراف    حيث إن  محدودة  ةت الماليا سسالمؤولدى البنوك    رصدةاألمن  ن الناتجة  تما إن مخاطر االئ

 عالمية.  ال ين ما ئتف االل وكاالت التصني محددة من قباسبة ائتمانية منت سمعة ذات تصنيفا ية حسنة المال
 

النقد  ان  قياستم   قيمة  اال  األجلقصيرة    ئعوالوداخفاض  خسائر  أساس  علئتعلى  المتوقعة  مدى  مان  ويشه  12ى  عكس  راً 

ائتمان منخفضة  بمخاطرة مرتبطاألجل  ة لودائع قصيرواموعة أن النقد  ترى المج خاطر. ملل تعرضالقصيرة لل  قاقاتح تاالس

  .بلةالمقا رجية لألطرافئتمانية الخا ت االفا التصنيإلى  داستنا ا
 

 تجاريون  مدينون 
  ة دار أخذ اإلتن ذلك،  ى الرغم ملععميل.    ردية لكلسمات الفبالة  أثر بصورة رئيسييت  تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان  إن

اعف   أيضا  اي  عللعواتبارها  تؤثر  قد  التي  لدق  ئتمانا  طرمخا   ىمل  العمالء  ذلك  يها،اعدة  في  ة  المرتبط   التعثر  مخاطر  بما 

د  نين من خالل تحدي مديالمن  الناتجة  مان  ئتالمجموعة من تعرضها لمخاطر االد  تح .  عميلال  يعمل بها التي  بالقطاع والدولة  

 . ليا لتوا على الشركاتو فراداألعمالء من ر للهأش ثالثةتبلغ  سدادرة فتل  ألقصىاحد ال
 

أغلبيقا  المجموعم  عمالء  با ة  مدى  ة  على  المجموعة  مع  شطب    ثالثلتعامل  يتم  ولم  من  سنوات    أو  العمالء  أرصدةأي 

تاريخ  قيمتها   نخفاضا المجمعة.  ال  البيانات  في  معنمالية  االد  المخاطر  تجمللعمالء،    ةئتمانيراقبة  العمالء  ييتم  وفقا  ع 

ذ  انيةاالئتم  همائصخص ل في  إذا  لكبما  ة،  ميحكو  جهات أو    نية، سواء كانت شركاتقانومنشآت  أو    ارادًفأ  ثلونمي  كانوا   ما 

   ية سابقة. بات مالصعو أياري مع المجموعة ووجود والتاريخ التج 
 

لمخاطر  ال  فإن،  2021بر  ميسد  31في   التجاريينبالن  االئتما تعرض  للمدينين  طرف ال  فئةسب  ح د  والعقوموجودات    نسبة 

 لي:كما يكان قابل الم
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 )تتمة(  ية لالما   ات دوألا رمخاط  ةإدارت وسياسا افأهد 22
 

 مة( )تت ئتمان طر االامخ 22.1
 

 )تتمة(  تجاريون نون مدي
 

 
2021 2020 

 
 يتي ودينار ك دينار كويتي 

 
  

 82,546 120,928 د الء أفراعم

 235,786 251,297 ات عمالء شرك

 521,565 271,215 حكومة 
 ───────── ───────── 

 643,440 839,897 
 ═════════ ═════════ 

 

ر دينا   50,000  ثر منأك  بمبلغ  لها   نمديني( أربعة عمالء:  2020)  الء عمأربعة  لمجموعة  ، كان لدى ا2021ديسمبر    31في  

لكل  يكو كافة  (  % %32  :2020)%  39  نسبةتقريبا    ون يمثلو  ا مه نمتي  المج   ة.القائم  نيالمدين  أرصدةمن  لدى  موعة  كان 

  %14ة  نسب  عن  قليالً   ما يزيدتمثل    تيكوي  دينار  100,000  نكثر مأ  مبلغب  ينمدين  دةأرصيهم  دل  ن( عميال:  2020)  لعمي

ة تراقب عن  اردكن اإلول  ين هذهين المد  دةرصأ ضمانات مقابل  جد  تو  ال  .المدينين  أرصدةمبالغ    اليجمإمن  (  41%:  2020)

 المخاطر. ف منلتخفيل ءمالالء العمع هؤ بانتظام صلاتتو س شهري وهيأسا دينين على د المكثب رصي
 

ماليةال   اء تحليل انخفاضيتم إجر بيانات  ن  صصات لقياس خسائر االئتمامخ باستخدام مصفوفة    مجمعة قيمة في تاريخ كل 

معدالتقعةمتوال تستند  أيعإلى    اتلمخصصا  .  التأ دد  لمجموعام  السداد  في  قطا خر  العمالات  اعات  ذاء  ط ا أنمت  لمتنوعة 

المما  المر  الحتساباكس  يع.  ثلةالخسائر  باالالنتيجة  والقيمة  ح جحة  المعقواتماالت  والمعلومات  لألموال    المؤيدةولة  لزمنية 

فيمتاح ال الت   ة  المالية  البيانات  ح مجمعاريخ  السابقول  ة  اوت  الحالية  والظروفة  األحداث  االقتصادية وقعات  لظروف 

التجاريينلمدينا  شطب عامة  فة  بصيتم    ية.مستقبلال ال في    ين  ا  رتأخحالة  سألداد  لسفي  من  ألنشكثر  تخضع  وال  نفاذنة    طة 

من    لكل فئة ة  القيمة الدفتري  دلعا يمعة  يخ البيانات المالية المج ارض لمخاطر االئتمان في تلتعرمن اإن الحد األقصى    القانون.

ال المفصح  موجوداتفئات  تحتفدناأعنها    المالية  ال  اه.  بأ ظ  بالن  ي ضما لمجموعة  يتعلق  وج الت مدينين  فيما   رصدة أل ااريين 

 بسبب الضمانات. رئمخصص خسا تسجيل ها لقابملم يتم  تجاريينمدينين  أرصدةوعة ليس لدى المجم .المدينة األخرى
 

 صات: خصم خدام مصفوفةتباسلدى المجموعة  المدينين التجاريينعلى ن ما طر االئتعرض لمخا ومات حول التمعل فيما يلي
 
 دالسدا أخر في تال دد أيامع 

 ولة داتم 
 قل من  أ

 ا يوم   180 - 91 ا  يوم 90
 من   أكثر

 وعلمجما يوما   180

 ار كويتي دين دينار كويتي  ي كويتر دينا تي دينار كوي دينار كويتي  2021ديسمبر  31

      

 %50.68 %88.95 %6.98 %1.53 - ل خسائر االئتمان المتوقعة معد

د عنترية الدف ةلقيمل لكليا اإلجمالي

 1,304,643 731,544 111,723 180,843 280,533 التعثر  

 661,203 650,652 7,793 2,758      - توقعة ان المائر االئتمخس
 

 
 د خر في السداأأيام الت د عد 

 داولة مت 2020سمبر يد 31
 ل من  قأ

 ا يومً  180 - 91   اً يوم  90
 أكثر من  

 وع مجمال يوماً  180

 كويتي   دينار ي ويتدينار ك ي كويتر  دينا ار كويتي دين يتي وك  دينار 

      

 %43.59 %75.70 %14.57 %1.68     - ة ن المتوقعمعدل خسائر االئتما 

عند ترية الدف يمةقلل مالي الكلياإلج 

 1,488,847 852,113 6,947 172,117 457,670   عثرالت

 648,950 645,055 1,012 2,883     - خسائر االئتمان المتوقعة 
 

 القة وأرصدة مدينة أخرى ت عمبالغ مستحقة من أطراف ذا
سداد منخفضة في التخلف عن ال  طرالمدينة األخرى ذات مخا األطراف ذات العالقة واألرصدة    تعتبر المبالغ المستحقة من

األط أن  اإلدارة  الوترى  بالتزامات  الوفاء  على  قوية  قدرة  لديها  المقابلة  النقديراف  التعاقدتدفقات  القريب.ة  المدى  على    ية 

 غير جوهري.  معةج م البيانات المالية الفي تاريخ  ج مخاطر االئتمان المتوقعة، كان تأثير تطبيق نموذذلكنتيجة لو
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 )تتمة(  المالية   دوات ألمخاطر ا ةإدار وسياسات  افأهد 22
 

 لة  السيو مخاطر 22.2

الس مخاطر  تواإن  أن  مخاطر  هي  الوف  ة المجموعة صعوبجه  يولة  بالت في  بماء  المرتبطة  يتهباتطلوزاماتها  التي  المالية  م  ا 

 ان اإلمكبقدر    كدأ السيولة في الت  ةإدار  عندمجموعة  ال  فده  تمثليآخر.  ي  الم  أصلم  تقديأو    قدياد النتسويتها من خالل السد

خسائر غير   أيكبد  دون تة  ير العاديغأو    العادية  استحقاقها في ظل الظروف  عند  ماتها تزاال ب  للوفاءلكافية  فر السيولة امن تو

 بسمعة المجموعة.   باإلضرار ةلمخاطراو أ ةمقبول
 

  منة  ة المتوقعصادرة القديت النالتدفقا   يمة تتجاوز قيمةقبل لديها  المعاد  لنقداو  لنقدمستوى ا  لىع  الحفاظإلى    المجموعةدف  ته

طر السيولة من  مخا ة  إدارقامت المجموعة بمة. كما  ًما القاديو   60  فترةل  ( خالالتجاريين  دائنينال  مالية )بخالفت الطلوبا مال

 .ت والمطلوبات الماليةداالموجو استحقاق ائموقة ابقوقعة ومطمتالات النقدية الفعلية وفق لتدخالل المراقبة المستمرة ل
 

ير تلك  وتأث  19-كوفيد ئحةة عن جا تج النا ة المستقبلية المحتملة قيود السيول اجهةموعة لجموا الم خطوات التي اتخذتهال  تضمنت

 .ة ما يليجمعنات المالية المبيا الخطوات على ال
 

 ا وتحدوضلتقييم  ة  يتاللاا  رً شه  12  الـ  فترةل  صلمف  ةنقدي  اتتدفق  حليلت  ةدارإلأعدت  للمجموعة  السيولة  فج ع  وات  يد 

 .السيولة

 ا إدارإلاتخذت  منلح ل  جراءاتة  ا  د  إجا   لتشغيلخسائر  منح  خالل  تكاليف   يضاتتخف  جانبإلى    الموظفينزات  من 

األخر علىع  ى.الموظفين  تكالينخفضا،  ذلك  الوة  كبيرت  بشكل  الموردين  انخ إلى    ،ف   مصروفات ال  فاضجانب 

 .19-فيدكوفيروس ة للضرورية نتيج ا يرالية غشغيلية والرأسملتا
 

المجموعةذلكإلى    باإلضافة تحتفظ  التالي  يةئتمان اال  تسهيالتالب  ،  تةاألخرى  والتي ال  م،  ديسمبر    31ي  فحوبة  سزال غير 

2021. 
 

  لمكفوغير    تي(دينار كوي  400,000:  2020)  دينار كويتي  400,000بمبلغ    ى البنكلد  ف والمكش  حسابال  ليهتسإن   -

على أي    يةنقطة أساس  200  عدد   زائدًات المركزي  ك الكوي بن  در عنا الص  خصملال  ائدة بمعدالف  سداد   تحقسيُ .  نا ضمب

 .حوبةمبالغ مس
 

 اقدية غير المخصومة:عالت المدفوعاتلى إ نادًااستلمجموعة دى ال يةلالماستحقاق المطلوبات ا الي قائمةالتلجدول يلخص ا
 

 
 أقل من 

ا   12 – 3 ر أشه 3  مجموعال شهر 

 تي دينار كوي تي ينار كويد يتي ينار كود 2021 ديسمبر 31

    

 1,029,925 889,514 140,411 *دائنة أخرى  أرصدةتجاريون ودائنون 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 من  لقأ
 المجموع  شهًرا  12 – 3 أشهر  3

 ر كويتي دينا تي دينار كوي دينار كويتي  2020ديسمبر  31
 

   

 1,149,532 891,210 258,322 *دائنة أخرى  أرصدةن ووريجات دائنون
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 

 كتسبة غير الم اتد يرااإل ثناءباست *
 

 السوق   مخاطر 22.3

  ق. سوار الالتغيرات في أسعمالية نتيجة  داةلمستقبلية ألالتدفقات النقدية اأو  العادلةالقيمة ب لتقاطر هي مخ وق لسا إن مخاطر

 .سهمعار األأسبية ومخاطر العمالت األجن لفائدة ومخاطرعار اسمخاطر أ السوق من مخاطر تتكون
 

 دة أسعار الفائمخاطر   22.3.1

  ارأسعمالية نتيجة التغيرات في    داةفقات النقدية المستقبلية ألالتدأو    ةللعادا  ةيملقب اقلت  عار الفائدة هي مخاطرأسر  خاطن مإ

 .  السوقبدة الفائ
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 مة( )تت المالية   دوات ألمخاطر ا ةإدارأهداف وسياسات  22
 

   )تتمة(السوق   مخاطر 22.3
 

 )تتمة(   ائدةمخاطر أسعار الف   22.3.1
 

ا  دواتتتكون األ اللالمالية  من  تأ  لمحتمتي  الفائدة  مجموعة ال  عرضن  أسعار  من  ،لمخاطر  ع  ودائالنقد وال  بصورة رئيسية 

وتتبطبيع  األجلصيرة  قهي    المجموعةى  لدألجل    ودائعالن  إ.  جلاأل قصيرة   وبالت  الت عدبمفائدة    درها  تتجارية.   رى الي، 

 .دودلتقلبات في أسعار الفائدة مح انتيجة  ريةالجوهخسائر خاطر الالتعرض لم نإالمجموعة 
 

  دة.يس لدى المجموعة أي مطلوبات تحمل فائلمجمعة، لالية اكما في تاريخ البيانات الم
 

 بيةجنالت األعمطر المخا  22.3.2

القيمةجنبية هي مخاطر  األالت  ملعطر اإن مخا  النقدية المستقبلية ألأو    دلةعا لا  تقلب  ن  اةدالتدفقات  للتتمالية  ات في  غير يجة 

 ة.نبيت األج لعمالأسعار صرف ا
 

األجنبية   العمالت  مخاطر  تقرها تدار  التي  للحدود  و   وفقًا  إلى  اإلدارة  للمراكاستنادًا  المستمر  للمجموعة  ز  التقييم  المفتوحة 

 متوقعة.الصرف الحالية وال أسعار توحركا 
 

األجيوضح   للعمالت  المجموعة  تعرض  التالي  في  الجدول  ومطلوباته  2021ديسمبر    31نبية  لموجوداتها  ا نتيجة  لنقدية. ا 

جميع المتغيرات    اتالدينار الكويتي مع ثب  ٪ في سعر عملة5التحليل مدى تأثير الحركة المحتملة المعقولة بنسبة    ويحتسب

 (. تساسة للعمالالنقدية الح بب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات سائر المجمع )بسيان األرباح أو الخ ب على، األخرى 
 

   
 التأثير على النتائج

    2021 2020 

 دينار كويتي   دينار كويتي      
      

 6,355 9,090    جنيه مصري 
 1,779 -    دوالر أمريكي 

 925 3,017    ي لاير عمان
 1,106 1,739    قطري لاير

 3,861 1,838    سوريةليرة 
 371 428    ليرة لبنانية 

 

   سهم سعار األمخاطر أ 22.3.3 

ا حس  المجموعةلدى    م أسهي  فستثمارات  الإن  لمخا تعتبر  أسعار  اسة  حول  ناتجة  ال  السوقطر  التأكد  عدم  حاالت  القيم  من 

   .سهماألارات في ثمة لالستتقبليالمس
 

  التعرض   أن  ةداراإل  رىموعة. تج مات العملي  عمتد  صةفي شركات خا   تراتيجيةاس  سهمأاستثمارات في  بعة  المجمو  تفظح ت

 .  المجموعةظروف ظل النشاط مقبول في  هذامن الناتجة  السوقلمخاطر أسعار 
 

البيانات   تاريخ  االماليفي  يقدر  المجمعة،  بالقر  غي  سهماألمخاطر  ل  تعرضلة  المدرجة  العادلالمسعرة  بميمة    84,755  بلغة 

 .  23 إيضاحي مارات فثاالست هذهساسية للح ت االليرض تح تي. تم عويار كدين
 

 المالية   دوات يمة العادلة لألالق 23
 

السوق    فيالمشاركين  ين  نتظمة بم  تفي معامالالمدفوع لنقل التزام  أو    أصلبيع  لم لعر المستالس  بإنها القيمة العادلة    عرفت

 اس. في تاريخ القي 
 

 لة لعادلقيمة اول الهرمي لالجد
 التقييم:  لوبسأل ا فقً و ها فصاح عنواإل اتها ومطلوباتها لموجود يمة العادلةلقايد تحدل لتالي مي ال الهردولج المجموعة اتستخدم 

 

 ثلة؛ما وبات م مطلأو   وجوداتلم  ة )غير المعدلة( في األسواق النشطةالمعلنسعار : األ1 وىالمست 

   لعادلة  ا  قيمةال  سلى قيا يا عا جوهرريثلذي يمثل تأ دخالت والممن ال مستوى  كون بها أقيب تقييم يأسال:  2المستوى   

 ؛ و غير مباشر أو  بشكل مباشرلحوًظا م

 قياس القيمة  لى  مدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا عمن ال  مستوى  بها أقل  أساليب تقييم ال يكون :  3ى  ستوالم        

 . لعادلة ملحوًظا ا
 

 



 ابعة ا التهاتك.ع. وشركويتية ش.م.لكاشركة الفنادق  
 

 عةانات المالية المجمالبي ت حول إيضاحا 

 2021ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

41 
 

 

 ( تتمة )مالية  ال  دوات العادلة لألالقيمة  23
 

 ( تتمة)  لةلقيمة العادلجدول الهرمي لا
 

تقتشي ا  أنلى  إ  ةدارإلا  ديراتر  والالقيمة  للنقد  الوالمد  األجل  ةيرقصئع  داولعادلة  التجاريين  والدائنين  جاريين  ت ينين 

 12اوز  ج ال تت)  لاألجاستحقاق قصيرة  ت  ذات فترانها  إيث  ح   ا قريبً ت  يةترقيمتها الدف  عادلخرى توالمطلوبات المتداولة األ

اف ذات طرأ (  إلى)  تحقة منلمسا  غبة للمبال. بالنسبالسوق  الفائدة ي أسعار  ف  ةحركال لى  إ  دًانا استا  د تسعيرها فوريعا أو    (اشهرً 

لعادلة ال ن القيمة اأإلى    ةرداهت اإلانت  ب،( عند الطلسدادلقبض )التواريخ سداد محددة، والتي تستحق ا  ها القة التي ليس لع

 سمية.  يمتها االعن ق تقل
 

  صنفة ضمن المستوى ة معرسغير م   أسهمفي    اتتمثل استثمار  ة لمجموعا  لدى  العادلةمة  قيالاسة بالمقالمالية    جوداتن الموإ

3  . 
 

 التقييم  ليب أسا
الستثمارات  هذه ا  فيت  المعامالإجراء  تم  ي  ال  .ق نشط سوغير مسعرة في    خاصة  هم أست ذات  في شركا   عةتستثمر المجمو

ا  سوقال  تقييم  لوب أسعة  المجمو  تستخدم  .بانتظام استث  يحدد  ز.راكلملهذه  المجما ممدير  الشركا ر  العا وعة  المقا مت  ة  رنة 

محددة.  ة لمناسبة لكل شركة مقارنا  اولدتاعفات المضب  ستح ويحجم والرفع واالستراتيجية، وال القطاعإلى  استنادًاران( قأل)ا

مثل    قاءلالمضاعف    خصمحينها  يتم   السيوضاعتبارات  وفروعف  بلة  الحجم  الق  المقارنشين  حقائق على    ءً بنا ة  ركات 

   .الشركة فوظرو
 

   3توى مسلضمن ا العادلة  القيمةمطابقة  
التالي الجدول  ال  يعرض  كافة  امطابقة  القيمة  في  للبنود  دا لعحركات  بدا  3المستوى    ضمن  ةصنفالملة  فترة   يةبين  ونهاية 

 المجمعة: ت المالية البيانا 
 

 سعرة  مالغير   سهماألي مارات فاالستث 

2021 

  يةمالت جودامو
بالقيمة  مدرجة

خالل  عادلة من  ال
شاملة  ال اتاديراإل

   ىاألخر

مالية  وجودات م
بالقيمة  مدرجة

العادلة من خالل  
 المجموع الخسائر أو  األرباح

 

 كويتي ر دينا دينار كويتي  كويتي دينار 
    

 64,246 56,171 8,075 يناير  1كما في 

 944 - 944 خرى ألا ملةات الشا يرادإلا ضمنجلة مسال قياسة الإعاد

 19,565 19,565 - ئر الخساأو  ألرباحا ضمنجلة لمسا قياسالدة إعا 
 

───────── ───────── ───────── 

 84,755 75,736 9,019 ديسمبر   31ا في كم
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 سعرة  مالغير  سهم األت في مارا الستثا 

2020 

جة  درملية ام ات جودمو
ل  ادلة من خالبالقيمة الع 

  املة الش  ت اديرااإل
 ى  األخر 

مالية  موجودات 
يمة  قبال مدرجة 

دلة من خالل  العا
 لمجموع ا الخسائر أو  األرباح 

 

 ر كويتي دينا دينار كويتي  ينار كويتي د
    

 75,845 38,900  36,945 ناير ي 1كما في 

 (28,870)     - (28,870) ى األخر املةات الشاديراإل ضمنة جلالمس قياسعادة الإ

 17,271 17,271     - الخسائر أو  ألرباحا ضمنلة ج لمسا ياسق الإعادة 
 

───────── ───────── ───────── 

 64,246 56,171 8,075 ديسمبر  31كما في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

اييلتق ا  مة في المستخد  ملحوظةية غير الالجوهرت  المدخاليل  فاصت ام وتحليل  للتغيرات  الت  خالمدفي  جوهرية  للحساسية 

 رمي اله ل  و جدلا من  3وى المست ضمنلحوظة  غير الم

ي  لهرمال  من الجدو  3  المصنفة ضمن المستوى لة  القيمة العاد  ات ستخدمة في قياسظة المغير الملحوإن المدخالت الجوهرية  

العادلقل فيألى  إ  المجموعة  تانته  الذي  التسويق  م لضعفصالخ معدل  تتضمن  لة  يمة  المشاركين  س  ن   في   ذونهيأخ السوق 

ت  همعتبارا االستثماراتعند  كسعير  مج أما  .  الحساسية  تحليل  المجموعة  خالل  رت  المدخالتتنون  هذه  %.  5بنسبة    يع 

   .يةيرات جوهرمالحظة أي تغم يل، لم يتهذا التحلإلى  استنادًا
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 رأس المال   ةدارإ 24
  

 :ةلمجموعاال مأسة ررإدا ف أهدايلي  فيما 

 و، يةاالستمرارمبدأ س ها على أسا أعمالعة بمتا عة على ضمان قدرة المجمو 

 مخاطر التي ينطوي عليهامنتجات والخدمات بطريقة تعكس مستوى الل تسعير العائد مناسب للمساهمين من خال  ميقدت 

 .خدماتوال ئعبضا تلك ال قديمت
 

أساس  لمالب المجموعة رأس ا اقتر الن  ترية لحقوقلدفة امالقي  على  والنالملكية ناقصاً  ببين  ا هو مملمعادل كقد اقد  يان في 

 جمع. مال ليالمركز الما
 

 . جياً ية مفروضة خار سمالرأ باتمتطللة مجموعال خضع تال
 

بتقوم   وإ  ةدارإ المجموعة  المال  رأس  في ضرج هيكل  عليه  تعديالت  التغيرااء  االقتص  فيت  وء  ئص  وخصا   اديةالظروف 

رباح األ  تعا يوزت  بلغ يل مه، يجوز للمجموعة تعدلتعديأو    ل رأس المال. للمحافظة على هيكةاألساسي  اتجودمولامخاطر  

 . الديون يلللتق لموجودات بيع اأو  جديدة أسهمإصدار أو  رد رأس المال للمساهمينأو  همينالمسا إلى  ددالمس
 

سمبر  دي  31في    ينهيتن المنتسنتيلا  للمال خالس ارأ  ةاردإ  إجراءاتأو    ت ياسا سأو    لى أهدافت عرايراء أي تغم إج يت  لم

   .2020و  2021
 

   19-دتأثير تفشي كوفي 25
  

من    ةوعمجم تم تحديد    الوقت،لك  . في ذ2019  سنةنهاية    من  قرببالمرة  ألول    19-فيدكو  فيروس  ن تفشيع  نعالاإل  تم

ية. طعة هوبي الصينمقا   عاصمة  يوه  انهوو  يف  "السبب  مجهولرئوي  راض "التهاب  أع  يها علتي تظهر  لا  عدوىال  حاالت

، أعلنت لجنة 2020ر  يناي  30يد. في  وس الجدا الفيرهذ  أنشب  يةالمة العلصين منظمة الصح نبهت ا  ، 2019يسمبر  د  31في  

المية  مية عات أهحالة طارئة ذل "يشكرض  فشي المأن تب ة  الصحة العالمية  مالدولية التابعة لمنظ  لطوارئ للوائح الصحيةا

ا لصل ا ذلك  منذ  و  ،مة"لعا حة  انتشر  ج الحين،  أنحا لفيروس في  العالم.  ميع  ة لصح ا  ةظممنت  نأعل  ،2020مارس    11في  ء 

 .جائحة يعتبر 19-يدكوفتفشي مية أن العال
 

اتخاذ  ت  مجاال  أنفي حين    .ةجمعالمت المالية  البيانا إعداد    عند  19-ديفكوتأثير    ها اعتبار  في  مجموعةال  خذتأك،  يجة لذلنت

  الت.جا المداخل تلك  حكاممزيد من األال يق تطبإلى  أدى 19-دوفيكر تأثي  فإن ير،تتغددة قد ال مح ال امحكاأل
 

لظرً ن ابا   دودةالمح ثة  ديح ال   ةخبروالفاقمة  المت  19-كوفيد  بيعةطا  لوالمالي  صاديةالقت لتأثيرات  إةجائح ال  ههذة  يلزم  قد  اء جر، 

 قبل.في المست مجموعةت البا موجودات ومطلو قياس ندعديرات لتقى ا عل تغييرات
 

 أخرى   مدينة دةأرصوجاريون  ت مدينون 
ه  ذكانت تتعلق هعة. المتوق مانتئر االحديد خسائمة لتالفتراضات المستخدوا المدخالتض بع مراجعة مجموعةال وجب علىت

أ ا  ساسيبشكل  الديرات  تقلبتعديل  من  مالمستقبلية  خ تقفي    مجموعةال  قبلستخدمة  حيالمتوقعةن  ائتماال  سائردير  أن  ،  ث 

  بها تفشي   يؤثر  طرق المختلفة التيال   ليعكس  يلعدتالإلى    ال يكون مناسبًا وقد يحتاجابقة قد  الفترات السالمطبق في    التصنيف

 . ن العمالءأنواع مختلفة ملى ع 19-يدوفكوس رفي
 

 ىإجراء أي تعديل علذا كان يجب  يد ما إدتح   اً وبالتالييدأكت  ات أكثريانر بتوفمع    جائحةلفي تقييم تأثير ا  وعةجممستستمر ال

 . قةالح ال مجمعةالية البيانات المالتوقعة في فترات ممان الئتخسائر اال
 

 المالية غير ودات ج موة الم قيفاض انخ
 حالية في تحديدية ال ادبات االقتصللتقل  المحتمل  يرفي اعتبارها التأث  عةمومج أخذت ال  ،لية المجمعةالبيانات الما ريخ  ا في تا كم

اللية لر الما المبالغ المسجلة للموجودات غي   وماتمعللخدام أفضل استا ب  لحوظةخالت غير المتطوير المد  تموي  جموعةمدى 

ح  يتخذالال  والمتاحة  التي  المشفتراضات  عنها  السوق  في  الموجودات  د  اركون  هذه  الما اريخ  ت  فيتسعير  ة ليالبيانات 

   سوق.ت في القلبا ا ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتسواق متقلبة كمل األزاذلك، ال ت ومع  .ةالمجمع
 

ستمرار توقعات السوق ا ة بموعقب المج سترا  ،لوضعا  استيضاحع  مو  لبا،س  رأثت ت  قد  الموجوداتبعض  أن  المجموعة ب  قرت

   .ثها ند حدوة عيلمالغير ا داتوموج لا ههذ قيم كسفي عة لذات الصتراضات دم االفخ تستكما س
 

 في أوراق مالية  ات ارثم لالستالقيمة العادلة   قياس
جلة للموجودات المالية المبالغ المس  يدتحدوق عند  سي الة فحاليال  لباتقللتلتأثيرات المحتملة  اها  عتباري االمجموعة ف  أخذت

كما في تاريخ    الملحوظة  حةالمعلومات المتا   إلى  تنادًاة اسدار أجرته اإلييم  تقفضل  أ  جموعة، ويمثل هذاغير المسعرة لدى الم

في    ثمارستاللة العادل ةلقيمت اكان إذاما  بكث تراقب المجموعة عن ،19-كوفيدوس لتأثير فير البيانات المالية المجمعة. نظًرا

 ي. الحال لسيناريوفي ظل ا لسوقا ن فيكيامالت بين المشارتمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعوراق مالية أ



 ابعة ا التهاتك.ع. وشركويتية ش.م.لكاشركة الفنادق  
 

 عةانات المالية المجمالبي ت حول إيضاحا 

 2021ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 االستمرارية مبدأ تقييم 
هناك  تال   كيفبشأ   هرية وج   نيقتعدم    مل واعزال  الن  تفشي  تأثير  المستقبلية   مجموعةال  مالأع  على  سفيروية  الفترات  في 

ا اإلقام  ،لذلكلعمالء.  وطلب  نمدارت  بوضع  من  ل  ذجوة  ا  ذاألخ مع  فة  مختلالت  يوها سينارالعدد  فتالفي   12  تبلغ  رةعتبار 

احة توجميع المعلومات الم  حاليةصادية التالقلظروف اء اضو  في  البيانات المالية المجمعة  هذهب  يحلتصر يخ ان تارشهًرا م

 للقيود  درمقلال  تمالتأثير المح ى  إل  نموذجال  واردة ضمنالات  تراض المستقبلية. تستند االف  عوامل عدم التيقنالمخاطر و  حول

باصالخ  حئللواوا المتوقوالمستوي  19-يدكوف  فيروسة  من طلب  ات  الموجانب  إلى    المستهلك، عة  مالم  ة اجهطرق  ن  قترحة 

علدارإلا مداة  تى  يستمر  قد  الفترة.  السيولة    ،قم فا التفي    19-يدكوفأثير  ر  وضع  على  بناًء  الماليةولكن  دى  ل  والموارد 

  ةاصللموموارد كافية    لديها   وعة مجمالتوقعات أن ال  تُظهر  ،ةمعالمج   ةماليال  لبياناتا  هذهب  حالتصريي تاريخ  ف  ما ك  مجموعةال

وأن التشغيلي  مب  ىعل  ها أعمالضع  و  وجودها  االأساس  غي دأ  يزال  ال  متأ ستمرارية  منذ  إلى    ثرر  يتغير  ولم  كبير    31حد 

   . ةراريستماال أاس مبدأس ىعل المجمعةة ليا البيانات المد عداتم إ . نتيجة لذلك،2020ديسمبر 

 

 

 


