










 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة  المكثفة حول المعلومات المالية المرحليةمراقب الحسابات المستقل مراجعة تقرير 

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

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

  ين المكثف  ينالمرحلي  والدخل الشامل  الخسائراألرباح أو    يوبيان  ،2021  يونيو  30"المجموعة"( كما في  يشار إليها معاً بـ  التابعة )

الثالثة  به    ينالمتعلق   ينالمجمع التاريخ  تينالمنتهي  أشهر  الستةو  أشهرلفترتي  المبياني  و  ،بذلك   كية والتدفقاتلالتغيرات في حقوق 

ولة عن  ؤالمس  يه  األم  ة الشركةارإد  نإ  .بذلك التاريخ  ةالمنتهي  أشهر  الستة  ةلفتربه    ينالمتعلق   ينالمجمع  ينالمكثف  ينالمرحليية  نقدال

المجمعة   المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  الدولي  وفقاً    وعرضهاإعداد هذه  المحاسبة  المرحلي  34لمعيار  المالي  إن    . التقرير 

 لتعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ا هي وليتناؤمس
  

 ةعنطاق المراج

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

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

مكننا الحصول على تأكيد ، فإنه ال يدولية وعليهاً لمعايير التدقيق القالتدقيق الذي يتم وف  نطاق  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من

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

 النتيجة 
فقة لم يتم  مجمعة المرلاالمكثفة  ة  ليوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

  .34ولي  ة الدمعيار المحاسبلوفقاً إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

إلى  باإل مراجعتناضافة  إلى  واستناداً  اف،  ذلك،  المالية  المعلومات  اإن  المجلمرحلية  وارمعلمكثفة  هو  ما  مع  متفقة  الدفاتر ة  في  د 

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

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

ً مادي  اً تأثير  يكون له  جه قد على و   2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستة  فترة خالل  ،لالحقة لهماوالتعديالت ا  شركة األملل على    ا

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

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

على وجه   2021  يونيو   30منتهية في  أشهر ال  الستةفترة  تعلقة به خالل  المبشأن هيئة أسواق المال والتعليمات    2010لسنة    7رقم  

 قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
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2

المجمع (غیر مدقق)المرحلي المكثف  سائرأو الخ األرباحیان  ب
2021یونیو30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في ثالثةلا
یونیو30

المنتھیة في أشھر الستة  
یونیو30

2021202020212020
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيات إیضاح 

3797,2781,082,5771,643,8852,317,369عمالء المع ودعقالمن إیرادات

81,08628,123153,064133,086أتعاب إدارة 

287,983247,002573,940492,956تأجیرإیرادات

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

1,166,3471,357,7022,370,8892,943,411یرادات اإلإجمالي  

(2,449,403)(1,688,950)(1,152,730)(824,495)تكلفة مبیعات

────────────────────────────────
341,852204,972681,939494,008مجمل الربح 

(624,269)(487,249)(320,469)(250,984)مصروفات إداریة 

(111,574)-(40,245)-مصروفات بیع وتوزیع  

────────────────────────────────
(241,835)194,690(155,742)90,868تشغیل  الربح (خسارة) 

447,28031,568186,38962,743إیرادات أخري 

15,3671,70837,5493,474نتائج شركة زمیلة  حصة في 

────────────────────────────────
(175,618)418,628(122,466)153,515قبل الضرائب ) الخسارة(الربح 

-(6,357)-(3,191)عمالة الوطنیة دعم الضریبة مخصص

حصة مؤسسة الكویت للتقدم  ) مخصصرد(
-(250)-394العلمي 

---280الزكاةمخصص

────────────────────────────────
(175,618)412,021(122,466)150,998الفترة) خسارة(حبر

════════════════════════════════
الخاص بـ: 

(174,760)412,124(122,026)151,113مساھمي الشركة األم

(858)(103)(440)(115)مسیطرة  غیر الالحصص 

────────────────────────────────
150,998(122,466)412,021(175,618)

════════════════════════════════
السھم األساسیة والمخففة  ) خسارة(ربحیة 
س فل) 3.10(لس ف7.30س فل) 2.16(لس ف52.68ي الشركة األم مبمساھالخاصة 

════════════════════════════════



لكویتیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة  فنادق اشركة ال

المجمعة. حلیة المكثفة رلماالمالیةعلوماتلماھذه من  اجزءً تشكل 13ىلإ1من فقةالمراتاحیض اإلن إ
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ر مدقق)الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیالدخلن  بیا 
2021یونیو30فترة المنتھیة في لل

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في الستة
یونیو30

2021202020212020
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

(175,618)412,021(122,466)150,998الفترة) خسارة(ربح

────────────────────────────────
أخرىشاملة إیرادات )رئخسا(
إلىى قد یتم إعادة تصنیفھا رخ أة شاملإیرادات)خسائر(

الخسائر في فترات الحقة: أواألرباح 
فروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیة

118(1,968)(1,478)(70) یلة كة زمشرو

────────────────────────────────
118(1,968)(1,478)(70)رة تفشاملة أخرى للت ارادیإ) خسائر(

────────────────────────────────
(175,500)410,053(123,944)150,928الشاملة للفترة) الخسائر(ت دایرااإلإجمالي

════════════════════════════════
الخاص بـ:

(174,642)410,156(123,504)151,043مساھمي الشركة األم

(858)(103)(440)(115)الحصص غیر المسیطرة  

────────────────────────────────
138,995(123,944)410,053(175,500)

════════════════════════════════





اتھا التابعة  ادق الكویتیة ش.م.ك.ع. وشرككة الفنشر
 

ة. معمج الة المرحلیة المكثفالمالیةالمعلوماتمن ھذه اتشكل جزءً 13إلى1فقة من إن اإلیضاحات المر
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(غیر مدقق)جمعمالالمرحلي المكثف ةحقوق الملكیغیرات فيالتانبی

2021یونیو30المنتھیة فيةترفلل

الخاصة بمساھمي الشركة األم 

رأس  
المال 

احتیاطي 
إجباري 

احتیاطي  
اختیاري 

أسھم  
خزینة  

احتیاطي  
القیمة العادلة 

احتیاطي  
لحویت
عمالت  ال
جنبیة األ

یاطي تاح
رخ آ

ر ائخس
كمةمترا 

اإلجمالي  
ي الفرع

الحصص  
ة  رغیر المسیط 

مجموع 
لكیة  مل احقوق

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي ر كویتي نادیدینار كویتي دینار كویتي 

3,904,472(22)3,904,494(1,663,565)(513,600)(372,975)(125,982)(223,952)20215,775,000716,137313,431ینایر 1ا في  م ك

412,021(103)412,124412,124-------الفترة  ربح

(1,968)-(1,968)--(1,968)-----شاملة أخرى للفترة  خسائر 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

الشاملة  اإلیرادات ) الخسائر(جمالي إ
410,053(103)412,124410,156-(1,968)-----للفترة  

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

4,314,525(125)4,314,650(1,251,441)(513,600)(374,943)(125,982)(223,952)20215,775,000716,137313,431یونیو 30في 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

4,009,5031,6714,011,174(1,586,575)(513,600)(373,826)(97,112)(223,952)20205,775,000716,137313,431ینایر  1في  كما 

(175,618)(858)(174,760)(174,760)-------الفترة خسارة 

118-118--118-----شاملة أخرى للفترة  یرادات إ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

الشاملة  یرادات اإل خسائر) ل(ا مالي ج إ
(175,500)(858)(174,642)(174,760)-118-----للفترة  

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

3,834,8618133,835,674(1,761,335)(513,600)(373,708)(97,112)(223,952)20205,775,000716,137313,431یونیو 30يف
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



بعة  شركة الفنادق الكویتیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التا
 

. عةالمرحلیة المكثفة المجمةلیه المعلومات الما ھذًءا من  زتشكل ج 13لىإ1منالمرفقةت یضاحا إلن اإ
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دقق)یر مع (غمج ثف الملمكحلي ارمالةیدلنقت ابیان التدفقا 
2021یونیو30لفترة المنتھیة في ل

المنتھیة في أشھر الستة
یونیو30

20212020
دینار كویتي ار كویتي ندیإیضاح 

التشغیل أنشطة 
(175,618)418,628قبل الضرائب ) الخسارة(الربح

قدیة:نت القا دفتي الافبص بئالضراقبل ) الخسارة(الربحلمطابقةتعدیالت 
94,505214,888ممتلكات ومعدات استھالك 

-47,954عقار استثمارياستھالك 

19,088-ق االستخدام ات ح استھالك موجود

(11,448)-إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام 

1,128-تمویل تكالیف

57,54480,495ینللموظفنھایة الخدمة كافأة مخصص م

16,905-الحركةیئةبنود بطمخصص

34,327-بنود ممتلكات ومعداتبیعمن )ر (أرباحخسائ

(3,474)(37,549)حصة في نتائج شركة زمیلة

(6,498)(7,687)فوائدإیرادات

3,923-ر مطلوبات تأجیعلىفائدة 

-(33,624)رییناتج لمدینینرد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
──────────────────

539,771173,716

مل: ال العا المرأستعدیالت على
88413,926مخزون 

(57,642)(593,489)فوعات مقدماً  ومدنمدینو

68,009(376,441)ومصروفات مستحقةن ودائن

──────────────────

198,009(429,275)ت العملیا الناتجة من)المستخدمة في(التدفقات النقدیة 

(57,827)(42,820)فین مدفوعةللموظمكافأة نھایة الخدمة 
──────────────────

140,182(472,095)ل  یتشغ ة الأنشط) الناتجة من المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة
──────────────────

ستثمار ة االأنشط
(6,708)(9,149)ومعدات ممتلكات بنودشراء

-(50,000)شركة زمیلةحیازة

7,6876,498فوائد تإیرادا
──────────────────

(210)(51,462)ار االستثمةطشأنالمستخدمة فية  لنقدیالتدفقات افيصا
──────────────────

أنشطة التمویل  
(22,554)-التأجیر مطلوبات سداد 

(1,128)-تمویل تكالیف
──────────────────

(23,682)-التمویل ةأنشطالمستخدمة فيالنقدیة  تدفقات صافي ال
──────────────────

116,290(523,557)في النقد والنقد المعادل  ) الزیادة النقص( صافي 

118(1,050)ة یعمالت أجنبصافي فروق تحویل 

2,214,2371,463,565ینایر 1في دلا عالملنقدالنقد وا
──────────────────

71,689,6301,579,973یونیو 30النقد والنقد المعادل في 
══════════════════



وشركاتھا التابعة كة الفنادق الكویتیة ش.م.ك.ع.شر
 

المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)  علومات إیضاحات حول الم
2021یونیو30يفیةنتھالموللفترة كما في
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ات حول الشركة مولمع1

ب  التصریح  المعلوتم  المج إصدار  المكثفة  المرحلیة  المالیة  لشمات  الكویتكرمعة  الفنادق  (یة  ش.م.ك.ع.  األملا"ة  )  "شركة 

ة  ركإدارة الشوفقاً لقرار مجلس  2021یونیو30أشھر المنتھیة في  للستة )  "المجموعة"ـا بیشار إلیھا معً وشركاتھا التابعة (
2021یولیو 29تاریخباألم 

تأسیسھا  إن الشركة األ نا في لعسھمھا داول أتم تیو،فیھا رھا قمقعویویت  في دولة الكم ھي شركة مساھمة كویتیة عامة تم 
الكویت. ،13009الصفاة، 833في ص.ب.جل المسالشركة األم مكتب كویت. یقع بورصة ال

وتشغیبالمجموعة  علطتض وإداتملك  والسكاتاراوالعقدقلفنا رة ال  الغذائیة واستیراد  لتجاریة  خدمات التجھیزات  وتقدیم  نیة 
المماثلة داخل وخارج الكویت.  عمالألافي الستثمارات واكائن والمعدملوالمعمرةالسلع االستھالكیة ا

للسنة  معةالمج ة  البیانات المالی2021مایو  27في  المنعقدةاجتماع الجمعیة العمومیة السنویفيالشركة األمھمو مسا اعتمد  
.ركة األممن قبل الشأرباحعن أیة توزیعات إلعالنایتملم. 2020دیسمبر 31المنتھیة في 

للمجموعةبیة سالسیاسات المحاالتغیرات في داد واإلعأساس2

ددااإلعأساس 2.1
معیار لوفقاً  2021یونیو30یة في  ھأشھر المنتالستةلفترة  موعةمج للعةلمجمالمكثفة اة  یللمرحتم إعداد المعلومات المالیة ا 

. المرحليليریر الما التق 34ي اسبة الدولالمح 

.  كة األمشرللعملة الرئیسیة الاً یمثل أیضمجمعة بالدینار الكویتي، الذيرحلیة المكثفة الالمیة الات الملمعلومتم عرض ای

الالمعلوما تتضمنال   المراةلیا مت  الالمجمعةكثفةملحلیة  واإلفصاحات  المعلومات  البیالزمكافة  في  السنویةالمالیة  اتان ة 
.  2020دیسمبر 31كما في السنویة  جمعة یة الم المالالبیاناتبمقترنةعلیھا عالطاالویجب 

ا المعلومات  المرح ملإن  المجمعیل الیة  المكثفة  مة  معلومات  تقدم  یتعة  فیما  ب قارنة  عملیا إجرمتابقة.  السةرفت لا لق  بعض  ت اء 
. ةا مع عرض الفترة الحالیھلوح قة واإلیضاحات ة للفترة السابمعلومات المالیاللتتوافقإعادة التصنیف 

اسات المحاسبیة للمعامالت واالحداث الجدیدة السی ملخص2.2

ماریة ثعقارات است
لعقار  استبدال جزء من اتكلفة دفتریةالالقیمة لة. تتضمنالمعامتكالیفكلذفيكلفة بما التماریة مبدئیاً بتدرج العقارات االستث

دمات الیومیة للعقار ن ذلك تكالیف الخ مىنستثوتفا ترعاال بمعاییر  ءا لفة فیما لو تم الوفالتكدحالي وقت تكباالستثماري ال 
انخفاض القیمة.مستھلكة ناقصاً لابالتكلفة ة ماریالستثارات ااج العقالمبدئي یتم إدراالعترافحقاً بعد الاالستثماري. 

: لتاليانحوالالمقدر علىاإلنتاجيالعمرىعلى مدأساس القسط الثابتیتم استھالك العقارات االستثماریة على

سنوات  15ني             مب

الستخدام من امة  ة دائار االستثماري بصفعقعندما یتم سحب الأو  ھا ععندما یتم بیعقارات االستثماریة  الب إلغاء االعترافیتم  
ع البیفي المتحصالت منبین صا یتم تسجیل الفرق  .  یعھبادیة مستقبلیة من  اقتصمزایا يصول على ألح قع االمتوولیس من

.غاء االعترافإلفترةمجمع في الحلي المكثفأو الخسائر المرباحراأللألصل في بیان یةدفترالوالقیمة 

إلى ن عقار استثماريمحویلللت.  ماخد ي االستف تغیرقط عندما یكون ھناكمن العقارات االستثماریة فأو  إلىتتتم التحویال
عقار  الستخدام. إذا أصبحي افرالتغیییخ  تار في  العادلةبة الالحقة ھي القیمة  لمحاسفإن التكلفة المقدرة لالمالكیشغلھعقار  
معدات  والت  ا كلممتبعة للمتة القاً للسیاسة المدرج ھذا العقار وفبالمحاسبة عنوعة  مجمالتقوم  تثمارًیا ا اسارً عق،المالكھیشغل

حتى تاریخ التغییر في االستخدام.
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تتمة)(للمجموعةبیة سالسیاسات المحاات في تغیرلاأساس اإلعداد و2

عةوالمجمالمطبقة من الجدیدةوالتفسیرات والتعدیالت المعاییر 2.2

المتبعةتلك  لثلةمما المجمعة  المكثفةة  رحلیملمالیة االت  ا ومل عالمفي إعدادالمطبقةقة االحتساب  ریوطت المحاسبیة  سیاسا إن ال
الجدیدة  اییرالمعتطبیقباستثناء،2020ر  مبسید31يفالمنتھیةللسنةموعةج مللالسنویةةمجمعلا نات المالیة  في إعداد البیا 
لم  ولكنرادصخرآل أو تعدییرفستور أا یطبیق المبكر ألي معمجموعة بالت. لم تقم ال2021ایر  ین1ا مناعتبارً التي تسري  

سر بعد.  ی

والتت التعدیالت  من  مسري العدید  ألول  فيفسیرات  لانھالإ2021سنة  رة  عا  تأثیر  لھا  المالولمعلاىلیس  المرحلیة مات  یة 
ة المجمعة للمجموعة.  المكثف

بة الدولي  ار المحاس، ومعی9ةیر المالیار للتقت على المعیار الدولي  : تعدیال2رحلة  الم-عدالت الفائدة  اإلصالح المعیاري لم
16للتقاریر المالیة لدولي  اوالمعیار 4قاریر المالیة الدولي للتعیار  والم7، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 39

مؤقتة  إعفاءات  التعدیالت  بالتأثیتقدم  تتعلق  الوالتي  المعلومات  على  المجمعةرات  اسمالیة  یتم  عندما  معدل  ل  تبداالمكثفة 
بین البنوك بمعدل فائدة خالي تقریباً من المخاطر  عروض فیما ور) المبی(اإل

الیة: مبررات العملیة التالتعدیالت المن تتض

عم یستلمبرر  الي  التدفقات  على  تغیرات  أو  تعاقدیة  تغیرات  مطزم  تكون  التي  للنقدیة  مباشرة  بصورة  عملیة  لوبة 
بما یعادل الحركة في سعر الفائدة السوقیة.متغیرة، ائدة الفلفي سعر ااتتغیروالتي یتم معاملتھا كاإلصالح، 

فت في  التغییرات  والتي  رة  متطلیتعین  سماح  بموجب  إصالبإجراؤھا  التصنات  لتحوط  اإلیبور  معدل  وتحوط  ح  یفات 
الوثائق دون توقف عالقة التحوط. 

 استیفا من  مؤقت للشركات  إعفاء  یتمتقدیم  بصورة  یدتحدء المتطلبات التي  عننمھا  یتم  فصلة  التي  دما  األداة  تصنیف 
. لمخاطرتحمل معدل فائدة خالي تقریباً من المخاطر كتحوط لبند ا

ال لھذه  یكن  على  عدیالت  تلم  تأثیر  تعالمعلوماتأي  للمجموعة.  المكثفة  المجمعة  المرحلیة  استخدام  المالیة  المجموعة  تزم 
لمفعول.ساریة احعندما تصبة قبلیلیة في الفترات المستالمبررات العم

ءالالعمن العقود معمیرادات اإل3

ء: الالعممع العقداتجة من لناةعوممج الداتراإیوزیعفیما یلي ت

تھیة فيمنأشھر الةالثالث
یونیو30

تھیة في منأشھر الالستة
یونیو30

2021202020212020
ینار كویتي دتي دینار كویینار كویتي دتي دینار كویغیر مدققة

ات مدخالأو اعة بضالع نو
797,2781,065,6621,643,8852,165,799من تقدیم خدمات ت إیرادا 

151,570-16,915-بیع البضاعة 

────────────────────────────────────

797,2781,082,5771,643,8852,317,369

════════════════════════════════
: ق الجغرافیة األسوا 
797,2781,082,5771,643,8852,317,369الكویت 

════════════════════════════════
: یرادات اف باإل توقیت االعتر 

151,570-16,915-ة معین فترة زمنیة  ة في قدم بضاعة م

797,2781,065,6621,643,8852,165,799ة على مدار الوقت قدم مات مخد

────────────────────────────────────

797,2781,082,5771,643,8852,317,369

════════════════════════════════
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إیرادات أخري4
تھیة فيمنأشھر الةالثالث

یونیو30
تھیة في منأشھر الالستة

یونیو30
2021202020212020

ینار كویتي دتي دینار كویینار كویتي دتي دینار كوی
-98,144--* امتیاز تأجیر

-33,966-18,168نظافة والصیانة الخدمات

ربح إلغاء االعتراف بموجودات حق االستخدام 
11,448---* *ومطلوبات التأجیر

10,00013,00016,00023,000ھ یقل شالوم نرس

-14,493-14,493ومعدات ممتلكاتبیعربح

3,1993,2037,6876,498وائد إیرادات ف

15,2086,77915,208-خدمات مھنیة 

1,4201579,3206,589ایرادات متنوعة 
────────────────────────────────────

47,28031,568186,38962,743
════════════════════════════════

.19- لجائحة كوفیدؤجر نتیجة ازات التي حصلت علیھا المجموعة من المالمتی ایرأج التیمثل امتیاز *  

قة متعلمباني المؤجرة الع ال، اتخذت اإلدارة قراًرا بوقف عملیات المخابز في شركة تابعة وإخالء جمیخالل الفترة السابقة**
المقابلة.التأجیرودات حق االستخدام ومطلوبات بموج وعة بإلغاء االعتراف قامت المجم، لیات األساسیة. نتیجة لذلكبالعم

السھم ) خسارة(ربحیة 5

العادیة  األسھم  ميمساھبالخاصالفترة)خسارةربح (قسمة  ق  یرعن طاسیة  السھم األس)  ةارخس(ةربحیمبالغ  ب  یتم احتسـا 
المرجح  للشركة المتوسط  على  اددعلاألم  خالل  القایةلعاداألسھم  احالفترةئمة  یتم  ا)  خسارة(ربحیة  تساب.  لمخففة السھم 
(بقسـمة   العادیةالخاص)ارةالخسالربح  األسھم  المتوسطلشـركةلبمساھمي  على  المرجح  الاألم  األسھم  القائمة عا لعدد  دیة 

األسھم العادیة المحتملة المخففةكافة  لی وح تھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند  المرجح لعدد األسدًا المتوسط  زائفترةلاالل  خ 
والمخففة متطابقة.السھم األساسیة  ) خسارة(ربحیة قائمة، فإن خففةعدم وجود أدوات ملنظًراادیة. عأسھم إلى

تھیة في منأشھر ال الثالثة
یونیو30

تھیة في منر ال أشھ الستة
یونیو30

2021202020212020

الخاص بمساھمي الشركة األم  الفترة ) خسارة(ربح
(174,760)412,124(122,026)151,113تي)ینار كوی(د

56,433,30056,433,30056,433,30056,433,300سھم) * أ(لمرجح لعدد األسھم القائمةاوسط تالم

────────────────────────────────────

) فلس 3.10(فلس7.30) فلس 2.16(فلس2.68فلس) السھم األساسیة والمخففة () خسارة(حیة رب
════════════════════════════════

. ترةالفي أسھم الخزینة خالل فیراتسھم المتوسط المرجح لتأثیر التغعدد األلجحرمالیراعي المتوسط*  

التصریح  تاریخ  ن  وبیالمرحلیة المكثفة المجمعةلمالیةاتما معامالت تتضمن أسھم عادیة بین تاریخ المعلولم یتم إجراء أي
بحیة السھم.  راج ردإادة یتطلب إعا بمیة المرحلیة المكثفة المجمعةھذه المعلومات المالبإصدار
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ري مااستثعقار 6

المرحلیة المبنالیةالحخالل الفترة  من  جزء  الخاص بھا ، قامت المجموعة بتأجیر  والذى  سابًقا لالستخدام ،  ي تم استخدامھ 
لمؤجر الجزء، تم إعادة تصنیف ا. نتیجة لذلكأخراص بھ وتم تصنیفھ ضمن الممتلكات والمعدات إلى طرف  اإلداري الخ 

تشغیلي   إیجار  عقد  صافي  بموجب  دفتریة  ذات  كعقارینارد1,417,303بمبلغقیمة  منفصل  بشكل  احتسابھ  وتم  كویتي 
التغییر في االستخدام.في تاریخاستثماري

ة فيیتھمنأشھر الللستة
یونیو30

20212020
ینار كویتي دتي دینار كوی

- 76,524) التأجیرإیرادات ضمنجة(مدراالستثماريالعقارالناتجة عن التأجیرإیرادات 

- (82,414)تكلفة المبیعات)ضمنالمباشرة (مدرجة شغیلالتاتمصروف
──────────────────

(5,890)-
══════════════════

د المعادل  قالنقد والن7

د المعادل مما یلي:والنقد النقألغراض بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع، یتكون 
ققة)(مد

یونیو30رسمبید31یونیو30
202120202020

دینار كویتي ینار كویتي دتي دینار كوی

502,319610,778775,681الصندوق في ك ونقد بنى اللدد نق

1,250,8591,639,037804,292*  األجل ودائع قصیرة 
───────────────────────────

1,753,1782,249,8151,579,973ل األج ة  رالنقد والودائع قصی 

--(27,970)ك  مكشوف لدى البنحساب  

ا قصیرة  ذاودائع  ا ألجل  فترة  مت  أكثر  اصلیة  ثالستحقاق  ة  ث ن 
-(35,578)(35,578)ر أشھ

───────────────────────────

المرحلي المكثف  التدفقات النقدیة لبیان النقد والنقد المعادل وفقا  
1,689,6302,214,2371,579,973المجمع 

═══════════════════════════

إ*   ا یتم  ما  اوتتر ة  باینتملفترات ل األجلودائع قصیرة  یداع  شھر  ح  المتطلباتبناءً أشھر ثالثةإلىبین  الفوعلى  عة،  وللمجمریةالنقدیة 
.  صلةال ذات  األجلصیرة ودائع قعدالت بموتكتسب فوائد 

ویحملدینار كویتي400,000مبلغ بحواليغیر مكفول بضمانكحساب مكشوف لدى البنتسھیل ىعلةمجموعحصلت ال
الخصفوق  % 2بة  بنسفائدة المعلنمعدل  المركزيمن  م  الكویت  بنك  في.قبل  غیر ، 2021یونیو 30كما  التسھیل  بلغ 

.  كویتيدینار372,030المسحوب

أسھم خزینة 8
(مدققة)

یونیو30سمبر دی31یونیو30
202120202020

1,316,7001,316,7001,316,700تفظ بھا األسھم المح دد ع
══════════════════════════════

%2.33%2.33%2.33ا ھمحتفظ ب ال نسبة األسھم 
══════════════════════════════

223,952223,952223,952(دینار كویتي)  لفة التك
══════════════════════════════

105,33672,419122,453كویتي) لسوقیة (دینار االقیمة 
══════════════════════════════

یمات فترة االحتفاظ بتلك األسھم وفقاً لتعلخالل  غیر قابلة للتوزیعبھا  حتفظ  المینةلخزم اھسلفة أكئة لتافكحتیاطیات الماال إن
ال.المھیئة أسواق
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طراف ذات عالقةاألإفصاحات 9

ذات  األلمثی الشركطراف  والعالقة  الزمیلة  اإلداین  یسیرئ المین  مساھات  مجلس  العلیا وأعضاء  اإلدارة  وموظفي  رة 
أو تأثیرًا ملموساً. یتم الموافقة على سیاسات  مشتركةً ا سیطرةً یمارسون علیھأوعلیھا ونیطریستيالشركاتلاوعة وممج لل

األم.  ةة الشركر وشروط تلك المعامالت من قبل إدارتسعی

نار ید63,152: 2020دیسمبر  31(2021یونیو30دینار كویتي في  63,152ھا قدرتریةبقیمة دفأسھمالستثمار في  اإن  
من قبل طرف ذي عالقة.  دینار كویتي) مدار52,650: 2020یونیو30وتي، ویك

:  قة كانت كما یليت عالذارافاألطمع إن المعامالت

2021یونیو 30

مساھم رئیسي
أطـــراف أخـــرى ذات 

2020اإلجمالي عالقة *
دینار كویتي ر كویتي دینادینار كویتي ر كویتي دینا

المرحلي المكثف  الخسائر أواألرباحبیان 
المجمع

65,22153,040-65,221أتعاب إدارة 

(60,327)(62,327)(52,800)(9,527)مبیعاتلفةتك

(22,731)(13,509)(6,909)(6,600)ف إداریةمصاری 

════════════════════════════

. تابعةوشركاتتركینمشموظفي إدارة علیا شركات لدیھا ذات عالقة*تمثل األطراف األخرى

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا 
اإلدا موظفو  العیتألف  اإلدارة  رة  مجلس  من  الصاللیا العة اراإلدظفي  ومولیا  لدیھم  ویتحملونالذین  ط  تخطیمسئولیة  حیة 

بة أنشطة المجموعة. وتوجیھ ومراق

كما یلي: كاندارة العلیا ظفي اإلة بمولمتعلقات عامالة الممیقيل ا جمإإن 

ھیة في  نتالمأشھرالثالثة  
یونیو30

ھیة في  نتالمأشھر الستة
ویونی30

2021202020212020
دینار كویتي ر كویتي دینادینار كویتي ر كویتي دینا

42,51253,84785,024116,095األجل صیرةقرى أخ ا مزایرواتب و

3,5014,4617,0029,643مة خدلیة اافأة نھا مك

────────────────────────────
46,01358,30892,026125,738

════════════════════════════

لي:كما یانة بموظفي اإلدارة العلیا كقیمة األرصدة القائمة المتعلقيل ا مج إن إ
لقائم كما في  الرصید ا 

یونیو 30
2021

) ة (مدقق
مبر س دی31

2020
یونیو 30

2020
ار كویتي  دین ار كویتي  ین دي  ر كویتدینا

26,27225,56441,474لموظفین لاألجل قصیرة ا ب ومزایروات 

188,372180,420222,337ھایة الخدمة  مكافأة ن 

─────────────────────
214,644205,984263,811

═════════════════════
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قطاعات  الومات علم10

اإلدار أعمال  ثالث  علىالمجموعة  تنظیمیتم  ،  ةألغراض  الداخ إلىتناداً اسرئیسیةوحدات  اللالتقاریر  للمسئول یة  مرفوعة 
:  يوھلقرارات التشغیتخاذان رئیسي عال

وإدارة العقار االستثماريوالشالیھات: تملك وتشغیل وإدارة الفنادقإدارة الفنادق.

 لحكومیة وغیر مؤسسات اللیدي العاملة األة وتوفیرھیزات الغذائییم خدمات التج دلة: تقا مالعوائیةذت الغزاتجھی الدماتخ
لحكومیة.ا

مات  معلولانولوجیاتعلق بتكري فیما یاإلدا: الدعمكنولوجیا المعلوماتخدمات ت

األداء. یتم وتقییمیع المواردزول توح اراتاذ القربغرض اتخ تراقب اإلدارة نتائج تشغیل وحدات أعمالھا بصورة منفصلة
مارات. ى االستثعلالعائد إلىداً ا طاع استن قییم أداء القت



بعة تاا التھاكوشرع. شركة الفنادق الكویتیة ش.م.ك.
 

(غیر مدققة)  عةیة المكثفة المجمحللیة المر ت الما معلوما لالت حوإیضاحا 

2021یونیو30تھیة فيرة المنلفتولكما في
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تمة) (تقطاعات اللومات مع10

المجموعة:لدىاألعمالیتعلق بقطاعات فیما التوالي، ، على 2020یونیو 30و2021یونیو 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في تا اع القطئجونتا اداتإیرحولتعلوما یعرض الجدول التالي م

إدارة الفنادق 
ھیزات  خدمات التج

المجموع جیا المعلومات و خدمات تكنولة العمالرید و تیة وائالغذ 
یونیو 30

2021
یونیو 30

2020
یونیو 30

2021
یونیو 30

2020
یونیو 30

2021
یونیو 30

2020
یونیو 30

2021
یونیو 30

2020

دینار كویتي  ي  ویتنار كدیي  دینار كویت یتي  دینار كو دینار كویتي  دینار كویتي  دینار كویتي  ي  كویتار دین

1,545,7672,226,05698,11891,3131,643,8852,317,369--العمالء ع عقود ملامن تإیرادا

153,064133,086----153,064133,086دارةاتعاب إ

573,940492,956----573,940492,956تأجیر  الإیرادات

186,38962,743--166,40748,42119,98214,322ىأخراتإیراد 

────────────────────────────────────────────────────────
893,411674,4631,565,7492,240,37898,11891,3132,557,2783,006,154

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

(2,449,403)(1,688,950)(62,076)(115,431)(1,903,695)(1,084,077)(483,632)(489,442)مبیعات  تكلفة 

37,5493,474--38,2413,474-(692)زمیلةشركةجائ في نتة حص

(624,269)(487,249)(22,450)(3,107)(300,989)(178,028)(300,830)(306,114)ریة  صروفات إدام

(111,574)---(111,574)---وتوزیع  عت بیمصروفا 
════════════════════════════════════════════════════════════════

(175,618)6,787418,628(20,420)(72,406)341,885(109,999)97,163ات عالقطا(خسارة) ربح
════════════════════════════════════════════════════════════════

-(47,954)-----(47,954)عقار استثمارياستھالك 

(214,888)(94,505)(127)(240)(89,563)(44,865)(125,198)(49,400)دات  معوات  ممتلكاستھالك

────────────────────────────────────────────────────────
(97,354)(125,198)(44,865)(89,563)(240)(127)(142,459)(214,888)

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



ابعة تاتھا الع. وشرك.م.ك.شركة الفنادق الكویتیة ش
 

ققة)  الیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدإیضاحات حول المعلومات الم
2021یونیو30وللفترة المنتھیة فيما فيك
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(تتمة) اعات  طقالمعلومات 10

عة: للمجمواألعمالات قطاعاتات ومطلوبالتالي موجودول دیعرض الج 

إدارة 
الفنادق 

یزات  خدمات التجھ
تورید الغذائیة و
العمالة

یا  كنولوجتخدمات 
المجموع المعلومات  

ي تویار كدینیتي دینا ر كو كویتي ر ینادویتي دینار ك
لموجودات ا

20214,849,3951,596,92752,4446,498,766یونیو30
════════════════════════════════════

4,912,3221,482,80720,7246,415,853(مدققة)  2020دیسمبر 31

════════════════════════════════════

20204,875,7621,863,20984,0316,823,002یونیو30
════════════════════════════════════

بات  المطلو 
20211,366,922802,76614,5532,184,241یونیو30

════════════════════════════════════

1,505,859992,03713,4852,511,381دققة) (م2020یسمبر د31

════════════════════════════════════

20201,441,0701,475,89970,3592,987,328یونیو30
════════════════════════════════════

م  كافة  تقع  الجغرافیة،  للمواقع  اوجودابالنسبة  منطقة  في  المجموعة  ات  وتنأللشرق  اإلوسط.  كافة  عمیراداتتج  لیات  من 
.  ه المنطقةفي ھذا ھفیذیتم تنالتينشطةة األج نتیجموعة الم

محتملةمطلوبات 11

تا  بمبلغ ئبنكیة لعمالأداءات  ، قدمت المجموعة ضمانجمعةة الملیة المكثفحرالممالیةالالمعلوماتریخ  في  1,782,150ھا 

كویتيدی كویتي  1,019,700:  2020دیسمبر31(نار  ولیرا دین1,674,122: 2020یونیو30ودینار  من  كویتي).  س 
یة. جوھرت مطلوبا شأ عنھا أن ینع قمتوال

لة لألدوات المالیةالعاد القیمة 12

ھلقیمة العا اإن معاملة  أولسعر المستلم لبیع أصل  ي ادلة  في سوق  بین المشاركین في المنظمة المدفوع لتحویل التزام في 
.استاریخ القی 

لعادلة مة االجدول الھرمي للقی 
الھرالجدالمجموعةتستخدم للت امي  ول  ا الي  اتحدید  وملعادلة  لقیمة  عنھا وھا لوباتطلموجوداتھا  سلوب  أباستخداماإلفصاح 
یم: التقی

ماثلة؛ت أو المطلوبات المدالموجواألسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة ل:1ستوى الم
  مأقل  أسالیب تقییم یكون بھا  : 2المستوى یمثخ ن المدمستوى  ملح مة العا القیاسیلقل أھمیة الت والذي  وًظا بشكل  دلة 

شر؛ و ر مبا یر أو غمباش
 ا.  ملحوظً مستوى من المدخالت والذي یمثل أھمیة لقیاس القیمة العادلة أقلبھا نیم ال یكویقأسالیب ت:3المستوى

وبات  والمطلتجاریینالیننئادالواریینالتجالمدینینواألجل قصیرة دائعالعادلة للنقد والوةقیمأن الإلى اإلدارةتشیر تقدیرات
اثني عشر شھًرا) أو  أقل مناستحقاق قصیر األجل (فترةذاتإما  ألنھا ظًرا  نتقریًبا تریةقیمتھا الدفلعادى تالمتداولة األخر

. السوقبسعار الفائدةفي أحركة لالى إااستنادًرعلى الفوھا تسعیرعاد ی

. 3المستوى ضمننفة رجة مصغیر مدأسھمفي مارات استثعة مجموالدىلة دلا العالقیمة المقاسة بلیة ا ات المالموجودمثل ت



بعة  ھا التاركة الفنادق الكویتیة ش.م.ك.ع. وشركاتش
 

قة)  قدمیرغة (إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمع
2021یویون30ة في یتھنمة الوللفترما فيك
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) (تتمة ألدوات المالیةة للعادلالقیمة ا12

:لیة وجودات الماتقییم الم لحوظة غیر الملالمدخالت الجوھریة تفاصیل

قوم المجموعة بتحدید  . تلسوقاإلىد یستنیمیتقم أسلوبعرة باستخدامسلار سھم غیاألفياتالعادلة لالستثمارلقیمة م تقدیر ات
اسب واحتساب مضاعف التداول المنالمالي  والحجم والرفعاألعمالطاعق إلى) استنادًا  ناات العامة المقارنة (األقر الشرك

ات ركشالجم بینحالوالفروق في  عدم السیولةات مثل  اعتبارل  مقابالحقاً  اعفخصم المضة. ویتمحددلمقارنة المشركة الل
بالشركة.لخاصة روف االمعلومات والظإلىاستناداً مقارنة ال

جدول من ال3مستوى  المستخدمة في قیاسات القیمة العادلة المصنفة ضمن الملحوظةالة غیرالجوھریالت  خ دالمتتضمن  
ل حددذلالتسویق  الضعفالخصم  دل  معلعادلةالقیمة  الھرمي  سیأخذهذوالةمجموعالتھي  في  السوق ي  فون  المشاركي 

.  %5بنسبة  المدخالت  ھذهتغییر  طة  بواسیل الحساسیةلح ت إجراء  بأیًضا  ت المجموعة  قام.ند تسعیر االستثماراتعتبار عاال

عادلة. الةالقیمفي ریةجوھأي تغیرات ةالحظمیتم مھذا التحلیل، لاستنادًا إلى

ت الموثوق نا یا المزید من الب وفیرتیتما عندمة فردیةصورللمخاطر ب االنكشافات الجوھریةتقییمفيعةالمجموتستمرسوف
المالیة في فترات المعلوماتان المتوقعةاالئتمئرخسا علىإجراء ایة تعدیالتد ما إذا كان یتعینتحدسوفوبالتاليفیھا 

.  المرحلیة المكثفة المجمعة الالحقة

19-دكوفیوإدارة المخاطر13

تواجھ اضطرابات األعمالقطاعاتویةقتصادالقطاعات االالعدید من تزالال19- فیدكوة ئح ا ظھور ج من سنة بعد 
. الفیروسحتواء انتشار التي اتخذتھا الحكومات الالمقابلةاإلجراءاتوجائحةن نتیجة الیقتعدمواملعو

عن ةناتج ل مخاطر االیف منخفلتايفودھا  وتواصل اإلدارة جھالفیروستفشي  من تداعیاتفي التأثر  مجموعة تمر الستكما  
وإدإن.  ذلك االئتمان  مخاطر  ومخاطرمخاطر  ارة  إلى  السوق  اج السیولة  واألحكام  التقدیرات  تطبیق  في  مبینة  لھامة  انب 

ولم تحدث  2020دیسمبر  31منتھیة في  لمجموعة للسنة الدى اللمدققة  ویة اسنمعة الالمج مالیةالبیانات الحول  24إیضاح  
.المخاطردارةإة ملیعفي یةادمتیراتغأي


