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 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
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 المكثفة المجمعة حول المعلومات المالية المرحلية مراقب الحسابات المستقل تقرير مراجعة 

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

 مقدمة
لقـد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها  

لتغيرات في حقوق  وا  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل   اتوبيان،  2022مارس    31التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"( كما في  

  ي ه  األم  إن إدارة الشركة  .بذلك التاريخ  ةأشهر المنتهي  الثالثة  ةبه لفترة  المتعلقة  المجمع  ةالمكثف  ةلنقدية المرحليالملكية والتدفقات ا

لمعيار المحاسبة الدولي   المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً  المالي    34المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات  التقرير 
 إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. .المرحلي

  

 نطاق المراجعة

"  للمنشأةمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل  "  2410قاً للمعيار الدولي  قد قمنا بمراجعتنا وف

المرحلية المالية  المعلومات  تتمثل مراجعة  المراجعة.  بمهام  المجمعة   المتعلق  إلى المكثفة  االستفسارات بصفة رئيسية  في توجيه 

لية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة الموظفين المسؤولين عن األمور الما

فة  أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكا

 ق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقي
 

 النتيجة 
استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  

  .34معيار المحاسبة الدولي  لإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

الدفاتر باإل في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  ضافة 

وجود أية مخالفات لقانون اعتقادنا  ولم يرد إلى علمنا  أنه  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  نبين أيًضا،  المحاسبية للشركة األم.  

لنظام األساسي واعقد التأسيس    ، أووالتعديالت الالحقة لهاالتنفيذية    والئحتهوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1الشركات رقم  

تأثيراً مادياً على  على وجه قد يكون له    2022مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثة  فترة ، خاللوالتعديالت الالحقة لهماللشركة األم  

 نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.
 

مخالفات ألحكام القانون    ةنبين أيضاً أنه، خالل مراجعتنا وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا واعتقادنا وجود أي

على وجه    2022مارس    31أشهر المنتهية في  بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الثالثة    2010لسنة    7رقم  

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

 

 

 

 

 

 وليد عبدهللا العصيمي

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 وشركاهم العيبان والعصيمي 
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائريان ب

  2022 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

  

 
 2022 2021 

   

 
 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح 

   
       

 846,607 777,329 3 إيرادات من العقود مع العمالء 
   

 أتعاب إدارة
 

124,479 71,978 
   

 إيرادات تأجير 
 

277,816 285,957 
   

  
────────── ────────── 

   

 اإليرادات  إجمالي
 

1,179,624 1,204,542 
   

       

 تكلفة مبيعات 
 

(812,405) (864,455) 
   

  ──────── ────────    

 مجمل الربح
 

367,219 340,087 
   

       

 مصروفات إدارية 
 

(238,336) (233,536) 
   

  ──────── ────────    

 ربح التشغيل  
 

128,883 106,551 
   

       

 139,109 30,347 4   ىإيرادات أخر
   

 شركة زميلة  )خسارة( ربححصة في 
 

(4,493) 22,182 
   

  ──────── ────────    

       

  الربح قبل الضرائب
 

154,737 267,842 
   

       

 ضريبة دعم العمالة الوطنيةمخصص 
 

(4,432) (3,166) 
   

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  مخصص
 

(1,393) (2,387) 
   

 مخصص الزكاة 
 

(1,773) (1,266) 
   

 ضريبة الدخل على العمليات األجنبية 
 

(736) -     
   

  ──────── ────────    

   ربح الفترة
 

146,403 261,023 
   

  ════════ ════════    

 الخاص بـ: 
      

 مساهمي الشركة األم
 

146,416   261,011 
   

 الحصص غير المسيطرة 
 

(13) 12 
   

  ──────── ────────    

  
146,403 261,023 

   

  ════════ ════════    

 فلس 4.63 فلس 2.59 5 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 
   

  ════════ ════════    
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخلبيان 

 2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
   مارس  31

 
2022 2021    

 
    دينار كويتي دينار كويتي

 
     

      261,023 146,403   ربح الفترة

 
──────── ────────    

      شاملة أخرى  خسائر

      الخسائر في فترات الحقة:  أوشاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح  خسائر 

    (1,898) (13,220) وشركة زميلة  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 

 
──────── ────────    

التي قد يتم إعادة تصـنيفها إلى األربا  أو الخـسائر في فترات   خرىاألـشاملة الخـسائر  صـافي ال

    (1,898) (13,220) الحقة

 ──────── ────────    

      : إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة لن يتماإليرادات الشاملة األخرى التي 

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

        - 582 األخرى  

 ──────── ────────    

التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األربا  أو الخسائر في فترات   خرىاألشاملة  اليرادات  صافي اإل

        - 582 الحقة

 ──────── ────────    

    (1,898) (12,638) خسائر شاملة أخرى للفترة  

 
──────── ────────    

    259,125 133,765 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 
════════ ════════    

      بـ:الخاص  

    259,113 133,778 مساهمي الشركة األم

    12 (13) الحصص غير المسيطرة 

 
──────── ────────    

 
133,765 259,125    

 
════════ ════════    
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 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  2022 مارس 31 المنتهية في لفترةل

 
  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري  

احتياطي  
 اختياري 

 أسهم 
 خزينة  

 احتياطي  

 القيمة العادلة 

احتياطي  
تحويل  

عمالت  ال
 جنبية األ

 احتياطي 
 آخر  

 خسائر 
  متراكمة 

اإلجمالي  
 الفرعي 

 الحصص  
 غير المسيطرة  

  مجموع
 حقوق الملكية  

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

            

  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   2022يناير    1كما في 

 146,403 (13) 146,416 146,416       -       -       -       -       -       -       - الفترة   ربح 

 (12,638)       - (12,638)       -       - (13,220) 582       -       -       -       - شاملة أخرى للفترة   ( خسائرإيرادات ) 
 

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

 133,765 (13) 133,778 146,416       - (13,220) 582       -       -       -       - الشاملة للفترة   ( الخسائراإليرادات ) جمالي  إ 
 

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

 4,634,764 (299) 4,635,063 (1,040,476) (513,600)  (386,189) (124,456)  (223,952)   373,015   775,721   5,775,000   2022  مارس   31في  
 

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

 
           

 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  

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

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

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

 259,125 12 259,113 261,011       - (1,898)       -       -       -       -       - الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات  إجمالي  
 

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

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

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 
 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 مارس  31

 
 

2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح  

 التشغيلأنشطة 
   

 قبل الضرائب   الربح
 

154,737 265,113 

    الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية: تعديالت لمطابقة
 

  

 ومعدات استهالك ممتلكات  
 

37,794 54,551 

 استهالك عقار استثماري 
 

24,037 24,421 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

30,214 29,821 

 من بيع بنود ممتلكات ومعدات  أرباح
 

(295) -     

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 األرباح أو الخسائر 

 
          (3,951) -     

 حصة في نتائج شركة زميلة  
 

4,493 (22,182) 

 إيرادات فوائد 
 

(5,918) (11,264) 
  

───────── ───────── 

  
241,111 340,460 

 تعديالت على رأس المال العامل: ال
 

  

 مخزون
 

333 (755) 

 مدينون ومدفوعات مقدماً  
 

(223,751) (130,521) 

 عالقة  أطراف ذات مبلغ مستحق من
 

(61,446) (34,899) 

 ومصروفات مستحقة دائنون 
 

(182,346 ) (345,964) 

 مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 

41,982 7,371 

 
 

───────── ───────── 

 العمليات  في ةالمستخدمالتدفقات النقدية 
 

(184,117)  (164,308) 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 

(7,095) (8,829) 

 ضرائب مدفوعة 
 

(10,728) -      
  

───────── ───────── 

 أنشطة التشغيل  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 

(201,940) (173,137) 
  

───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار 
   

 شراء بنود ممتلكات ومعدات 
 

-      (265) 

 بنود ممتلكات ومعدات متحصالت من بيع 
 

295 -     

 إيرادات فوائد  
 

5,918 11,264 
  

───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار  الناتجة من صافي التدفقات النقدية
 

6,213 10,999 
  

───────── ───────── 

  
  

 في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 
 

(195,727) (162,138) 

 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 
 

(5,353) (980) 

 يناير  1النقد والنقد المعادل في 
 

2,810,254 2,214,237 
  

───────── ───────── 

 2,051,119 2,609,174 6   مارس 31النقد والنقد المعادل في 
  

═════════ ═════════ 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

  2022 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

7 

 
 

 معلومات حول الشركة  1
 

( وشركاتها  "الشركة األم"تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لشركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع. ) 

وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة األم   2022 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة( "المجموعةيشار إليها معًا بـ "التابعة )

 . 2022أبريل  27بتاريخ 
 

ويتم تداول أسهمها علنا في  فيها،  ويقع مقرها  إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تأسيسها في دولة الكويت  

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

الغذائية واستيراد بتضطلع المجموعة   التجهيزات  الفنادق والعقارات التجارية والسكنية وتقديم خدمات  تملك وتشغيل وإدارة 

 المماثلة داخل وخارج الكويت.  األعمالالسلع االستهالكية المعمرة والمكائن والمعدات واالستثمار في 
 

حتى تاريخ الموافقة على هذه المعلومات   2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    ةلم يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

.  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المجمعةاعتماد البيانات المالية  بعد  المالية المرحلية المكثفة المجمعة. وبناًء عليه، لم يتم 

أي تعديالت، والتي قد    2022مارس    31ثالثة المنتهية في  ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لألشهر ال 

 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعةعلى البيانات المالية  السنوية العموميةتكون مطلوبة، لو لم توافق الجمعية 
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 اإلعداد أساس     2.1

معيار  لوفقاً    2022  مارس 31ية في  هأشهر المنت  الثالثةلفترة   إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعةتم  

   .التقرير المالي المرحلي  34المحاسبة الدولي 
 

 . للشركة األمتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي، الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية ي
 

ويجب    السنويةة في البيانات المالية  الزمكافة المعلومات واإلفصاحات ال  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  تتضمنال  

   .2021ديسمبر  31كما في للمجموعة السنوية البيانات المالية المجمعة ب مقترنة االطالع عليها
 

ة المكثفة المجمعة تقدم معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة. تم إجراء بعض عمليات إعادة يإن المعلومات المالية المرحل

 المعلومات المالية للفترة السابقة واإليضاحات حولها مع عرض الفترة الحالية.   لتتوافقالتصنيف 

 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة الجديدة المعايير      2.2
 

 البياناتن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد  إ

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري اعتباًرا  2021ديسمبر   31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المجمعة المالية 

 . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد. 2022يناير  1من 
 

المكثفة المجمعة   ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية  أنهإال    2022من التعديالت ألول مرة في سنة  سري العديد  ت

  للمجموعة.
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية   تستبدل

دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف  2018إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 

مج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني" والتي تنشأ  "د  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

المخصصات والمطلوبات المحتملة   37عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستتحقق ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

: الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. 21ر المالية  والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري

أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية   37يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي  

 ي قائم في تاريخ الحيازة. ، على التوالي، بدالً من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان التزام حال21للتقارير المالية 
 

المحتملة غير مؤهلة لالعتراف    الموجوداتلتوضيح أن    3تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  

 بها في تاريخ الحيازة. 
 

للمجموعة ح المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  تأثير على  التعديالت أي  لهذه  لم يكن هناك موجودات  لم يكن  يث 

 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 
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 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(      2.2
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

بيع   أي متحصالت من  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  بنود  بند من  أي  تكلفة  أن تخصم من  المنشآت  على  التعديل  يحظر 

أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها   األصناف المنتجة 

 دارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة بالمتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. اإل
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود 

 والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.  منتجة من خالل الممتلكات
 

%" في حالة إلغاء االعتراف بالمطلوبات 10الرسوم ضمن اختبار "نسبة    –األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المالية

يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي 

الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما 

ةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن الطرف األخر. ليس  بين المقترض والمقرض مشتمل

 .األدوات المالية: االعتراف والقياس  39هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 
 

جمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على األدوات لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم

 المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 من العقود مع العمالء يراداتاإل 3
 

 ء:مع العمال دوالعقة الناتجة من مجموعال إيراداتفيما يلي توزيع 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

   نوع البضاعة أو الخدمات 

 846,607 777,329 توريدات غذائية وتوريد عمالة

 
═══════ ═══════ 

   األسواق الجغرافية 

 846,607 777,329 الكويت

 ═══════ ═══════ 

   اإليراداتب االعترافتوقيت 

 846,607 777,329 خدمات محولة على مدار الوقت 

 
═══════ ═══════ 

 

  ىإيرادات أخر 4
 

   
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

    2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي     
      

 98,144      -    امتياز إيجار 

 15,798 14,074    خدمات نظافة وصيانة 

 6,000 6,000    رسوم نقل شاليه

الملكية المدرجة  ربح غير محقق من أدوات حقوق 

      - 3,951    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 11,264 5,918    إيرادات فوائد  

 7,903 404    يرادات متنوعةإ
    ───────── ───────── 

    30,347 139,109 

 

   ═════════ ═════════ 
 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022مارس  31وللفترة المنتهية في  كما في
 

 

9 
 

 

 

   السهمربحية        5
 

األم على المتوسط   األسهم العادية للشركة  بحاملي  الخاص  ربح الفترةالسهم األساسية عن طريق قسمة  ربحية  مبالغ  يتم احتسـاب  
األسهم العادية    بحاملي  الخاصالربح  السهم المخففة بقسـمة  ربحية  المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب  

سهم العادية القائمة خالل الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي لشـركة األم على المتوسط المرجح لعدد األل
عدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن  ل  نظًراأسهم عادية.    إلىسيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة  

    السهم األساسية والمخففة متطابقة. ربحية 
 

   
 أشهر المنتهية في  الثالثة

 مارس  31

    2022 2021 
      

 الخاص بمساهمي الشركة األم الفترة  ربح

    )دينار كويتي( 
          

146,416 261,011 

    ═══════════ ═══════════ 

      

 56,433,300 56,433,300    سهم( * أ) المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 
   ═══════════ ═══════════ 

          4.63 2.59    ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

 

   ═══════════ ═══════════ 
 

 .الفترةيراعي المتوسط المرجح لعدد األسهم المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل  * 
 

التصريح وبين تاريخ    المرحلية المكثفة المجمعة  لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية
 دراج ربحية السهم.  إجمعة بما يتطلب إعادة هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم بإصدار

 

 النقد والنقد المعادل   6
 

 ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:  
 

 
  )مدققة( 

 
 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31

 
2022 2021 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 839,640 838,713 937,184 نقد لدى البنك ونقد في الصندوق
 1,247,057 1,971,541 1,671,990 ودائع قصيرة األجل * 

 ───────── ───────── ───────── 

 2,086,697 2,810,254 2,609,174 النقد والودائع قصيرة األجل 
 (35,578)      -      - ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق اصلية ألكثر من ثالثة أشهر  

 
───────── ───────── ───────── 

 2,051,119      2,810,254 2,609,174 المرحلي المكثف المجمع النقد والنقد المعادل وفقا لبيان التدفقات النقدية  
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

قصيرة   *  الودائع  إيداع  متباينة    األجليتم  ما  لفترات  الفورية   بناءً   أشهر  ثالثة  إلىبين شهر  تتراوح  النقدية  المتطلبات  على 

 .  صلةالاألجل ذات للمجموعة، وتكتسب فوائد بمعدالت ودائع قصيرة 
 

دينار كويتي ويحمل    400,000مبلغ    بحوالي  غير مكفول بضمان  حصلت المجموعة على تسهيل حساب مكشوف لدى البنك

بنسبة   المركزي.2فائدة  الكويت  بنك  قبل  المعلن من  الخصم  فوق معدل  في    %  غير  2022  مارس  31كما  التسهيل  بلغ   ،

كويتي  400,000المسحوب   و  400,000:  2021ديسمبر    31)  دينار  كويتي  دينار    400,000:  2021مارس    31دينار 

 .  كويتي(
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 أسهم خزينة 7
  )مدققة(  

 مارس 31 ديسمبر  31 مارس 31 

 2022 2021 2021 
    

 1,316,700 1,316,700 1,316,700  عدد األسهم المحتفظ بها
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 %2.33 %2.33 %2.33 نسبة األسهم المحتفظ بها
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 223,952 223,952 223,952 التكلفة )دينار كويتي( 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 80,319 92,169 161,954 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

فترة االحتفاظ بتلك األسهم وفقاً لتعليمات  خالل    غير قابلة للتوزيعالمحتفظ بها    سهم الخزينةلتكلفة أحتياطيات المكافئة  اال  إن

  هيئة أسواق المال.

 

  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات 8
 

 شركاتالمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وي

تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك    مشتركةً   أو يمارسون عليها سيطرةً   عليها  ونيسيطر  التي أو 

 المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. 
 

دينار   84,755:  2021ديسمبر    31)  2022  مارس  31دينار كويتي في    89,288  قدرهابقيمة دفترية    أسهمإن االستثمار في  

 دينار كويتي( مدار من قبل طرف ذي عالقة.   63,152: 2021 مارس  31وكويتي، 
 

 إن المعامالت مع األطراف ذات عالقة كانت كما يلي:  
 

 
 2022مارس  31

 )مدققة(
 ديسمبر  31

 مارس 31

 
 مساهم رئيسي 

أطراف أخرى  
 2021 2021 اإلجمالي   ذات عالقة *

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

 
     

بيان األربا  أو الخسائر المرحلي المكثف  

     المجمع  

 

 148,833 148,833     - إيرادات من عقود مع العمالء
 

180,004 160,770 

 25,053 177,384 31,372     - 31,372 أتعاب إدارة 

 (26,400) (105,600) (26,400)     - (26,400) تكلفة مبيعات  

 (14,699) (52,781) (13,230)     - (13,230) مصروفات إدارية  

      

      بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 

 190,576 130,965 178,431 178,431     - مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة 

 21,463 69,705 106,057 90,657 15,400 إلى أطراف ذات عالقة مبلغ مستحق 
 

 .زميلةإدارة عليا مشتركين وشركات  وموظف شركات لديها تمثل األطراف األخرى ذات عالقة *
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

الذين لديهم الصالحية ويتحملون مسئولية تخطيط وتوجيه    العليايتألف موظفو اإلدارة العليا من مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  

 ومراقبة أنشطة المجموعة. 
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 )تتمة(  إفصاحات األطراف ذات عالقة 8
 

 )تتمة(  مكافأة موظفي اإلدارة العليا
 

 كما يلي: كان قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا يلاجمإن إ
 

 

 المنتهية في   أشهر الثالثة  
 مارس  31

 
   2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي    

 42,512 44,464    قصيرة األجلأخرى رواتب ومزايا 

 3,501 3,723    مكافأة نهاية الخدمة  

 
   ─────── ─────── 

 
   48,187 46,013 

 
   ═══════ ═══════ 

 

 لي:ان كما يقيمة األرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا ك يلاجمإن إ
 

 الرصيد القائم كما في 

 

 مارس  31

2022   

 )مدققة(
 ديسمبر   31

2021   

 مارس   31

2021   

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 25,918 28,777 33,537 لموظفينل رواتب ومزايا قصيرة األجل  

 184,396 198,882 194,710 مكافأة نهاية الخدمة 

 
─────── ───────── ─────── 

 
228,247 227,659 210,314 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 معلومات القطاعات   9
 

اإلدارة،   تنظيمألغراض  استناداً    إلىالمجموعة    يتم  رئيسية  أعمال  وحدات  للمسئول   إلىثالث  المرفوعة  الداخلية  التقارير 

 الرئيسي عن اتخاذ قرارات التشغيل وهي: 
 

 وإدارة العقار االستثماري والشاليهات إدارة الفنادق: تملك وتشغيل وإدارة الفنادق. 

 وتوفير األيدي العاملة للمؤسسات الحكومية وغير   الة: تقديم خدمات التجهيزات الغذائيةم خدمات التجهيزات الغذائية والع

 الحكومية.

   خدمات تكنولوجيا المعلومات: الدعم اإلداري فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
 

تراقب اإلدارة نتائج تشغيل وحدات أعمالها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم  

 العائد على االستثمارات. إلىتقييم أداء القطاع استناداً 
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 )تتمة(  قطاعاتالمعلومات  9
 

 المجموعة:  لدى األعماليتعلق بقطاعات  فيما القطاعات ونتائج إيرادات حول يعرض الجدول التالي معلومات
 

 إدارة الفنادق  
 

 خدمات التجهيزات  
 العمالة توريد الغذائية و

 
 المجموع 

 
  مارس   31

2022   
 مارس   31

2021 
 

  مارس   31
2022   

 مارس   31
2021 

 

  مارس   31
2022   

 مارس   31
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

         

     -       - العمالء إيرادات من العقود مع 
 

777,329 846,607 
 

777,329 846,607 

 71,978 124,479 اتعاب إدارة 
 

-       -     
 

124,479 71,978 

 285,957 277,816 إيرادات تأجير 
 

-       -     
 

277,816 285,957 

 131,207 30,238 إيرادات أخرى  
 

109 7,902 
 

30,347 139,109 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
432,533 489,142 

 
777,438 854,509 

 
1,209,971 1,343,651 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

         

 (237,824) (244,229) تكلفة مبيعات  
 

(568,176) (626,631) 
 

(812,405) (864,455) 

 (692) (1,352) حصة في نتائج شركة زميلة 
 

(3,141) 22,874 
 

(4,493) 22,182 

 (155,564) (169,021) مصروفات إدارية  
 

(69,316) (77,972 ) 
 

(238,336) (233,536 ) 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 95,062 17,931 قبل الضريبة  ربح القطاعات
 

136,805 172,780 
 

154,737 267,842 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
         

 24,421 24,037 استهالك عقار استثماري 
 

-       -       
 

24,037 24,421 

 30,380 26,436 استهالك ممتلكات ومعدات  
 

11,358 24,171 
 

37,794 54,551 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 
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 معلومات القطاعات )تتمة(  9
 

 للمجموعة:  األعماليعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات 
 

 

 إدارة

  الفنادق 

 خدمات التجهيزات 
توريد  الغذائية و
 المجموع العمالة 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 الموجودات
   

 6,799,472 1,424,366 5,375,106  2022 مارس 31
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 6,828,083 1,616,304 5,211,779 )مدققة(  2021ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 6,361,467 1,543,205 4,818,262  2021 مارس 31
 

═════════ ═════════ ═════════ 
    

 المطلوبات  
   

 2,164,708 614,595 1,550,113 2022 مارس 31

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 2,327,084 633,992 1,693,092 )مدققة(  2021ديسمبر  31

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 2,197,870 881,818 1,316,052  2021 مارس 31

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

الشرق   منطقة  في  المجموعة  موجودات  كافة  تقع  الجغرافية،  للمواقع  اإلبالنسبة  كافة  وتنتج  عمليات   يراداتاألوسط.  من 

 يتم تنفيذها في هذه المنطقة.   التي نشطةنتيجة األالمجموعة 
 

     والتزامات محتملةمطلوبات  10
 

 مطلوبات محتملة  10.1

المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتفي تاريخ     1,450,456  بنكية لعمالئها بمبلغ  ات أداء، قدمت المجموعة ضمانالمرحلية 

كويتي( وليس من   دينار  1,609,400  :2021  مارس  31و دينار كويتي    1,551,867:  2021ديسمبر    31)دينار كويتي  

 ية.جوهرالمتوقع أن ينشأ عنها مطلوبات 
 

 التزامات 10.2

مارس   31و    يدينار كويت  663,443:  2021ديسمبر    31)   يدينار كويت  663,443غ  لدى المجموعة التزامات رأسمالية تبل

  ( تجاه التجديدات والمتطلبات التشغيلية لفندق شرم الشيخ في مصر.يدينار كويت 763,050: 2021
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   11
  

معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ  إن القيمة العادلة هي السعر المستلم لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في  

 .القياس
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 أسلوب التقييم:  حسبواإلفصاح عنها  لموجوداتها ومطلوباتهاتستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة 
 

  النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق 1المستوى 

   العادلة ملحوًظا بشكل 2المستوى القيمة  أهمية لقياس  المدخالت والذي يمثل  أقل مستوى من  تقييم يكون بها  أساليب   :

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

  أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. 3المستوى : 
  

اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للنقد والودائع قصيرة األجل والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات   تشير تقديرات

اثني عشر شهًرا( أو   أقل مناستحقاق قصير األجل )  فترةألنها إما ذات  نظًرا    تقريبًا  قيمتها الدفترية  عادلالمتداولة األخرى ت

 .بالسوق حركة في أسعار الفائدةاللى إ  استنادًا على الفورعاد تسعيرها ي
 

 .3المستوى  ضمنفة غير مدرجة مصن أسهمفي استثمارات لدى المجموعة  تمثل الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 

 

 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022مارس  31وللفترة المنتهية في  كما في
 

 

14 
 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  11
 

  :لتقييم الموجودات المالية المستخدمة غير الملحوظة المدخالت الجوهرية تفاصيل

. تقوم المجموعة بتحديد  السوق إلىتقييم يستند  باستخدام أسلوب المدرجةسهم غير األفي  العادلة لالستثماراتتم تقدير القيمة 

واحتساب مضاعف التداول المناسب المالي  والحجم والرفع    األعمالقطاع    إلىالشركات العامة المقارنة )األقران( استناداً  

الشركات   الحجم بينالسيولة والفروق في    انعداماعتبارات مثل  مقابل  الحقاً    خصم المضاعفللشركة المقارنة المحددة. ويتم  

 المعلومات والظروف الخاصة بالشركة.  إلىستناداً المقارنة ا
 

المستوى  تتضمن   المصنفة ضمن  العادلة  القيمة  الملحوظة المستخدمة في قياسات  الجوهرية غير  الجدول    3المدخالت  من 

االعتبار ي سيأخذه المشاركون في السوق في  ذة وال مجموعي حددته الذ معدل الخصم لضعف التسويق ال  الهرمي للقيمة العادلة 

%. استنادًا إلى 5المدخالت بنسبة    هذهقامت المجموعة أيًضا بإجراء تحليل الحساسية بواسطة تغيير   عند تسعير االستثمارات.

 العادلة. ةهذا التحليل، لم يتم مالحظة أي تغيرات جوهرية في القيم
 

الجوهرية للمخاطر بصورة فردية عندما يتم توفير المزيد من البيانات الموثوق    سوف تستمر المجموعة في تقييم االنكشافات

في فترات المعلومات المالية المرحلية    في القيمة العادلة مطلوبًاوبالتالي سوف تحدد ما إذا كان يتعين إجراء اي تعديل    فيها

  المكثفة المجمعة الالحقة.
 


