










 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع.  

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 )غير مدققة(  

 2022يونيو  30



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكثفة المجمعة المعلومات المالية المرحلية مراجعة حول مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 دارة اإلس ادة أعضاء مجل إلى حضرات الس

 ش.م.ك.ع. شركة الفنادق الكويتية 
 

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

المرحليين المكثفين    خسائر والدخل الشاملأو ال  حاألربا  يوبيان،  2022يونيو    30التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"( كما في  

لفتر  المتعلقين به  التاريخ وبياني  المجمعين  المنتهيتين بذلك  الثالثة والستة أشهر  الملكية  اتي  النقدية لتغيرات في حقوق  والتدفقات 

المسؤولة عن إعداد    يه  األم  ة الشركةإن إدار  .بذلك التاريخ  ةأشهر المنتهي  الستةة  لفتر  المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به

إن مسؤوليتنا   .لمرحليالتقرير المالي ا 34رضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وع

 هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
  

 نطاق المراجعة

ق الدولي  منا  قد  للمعيار  وفقاً  م"  2410بمراجعتنا  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  المستقل مراجعة  الحسابات  مراقب  قبل  ن 
في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين  بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية" المتعلق  للمنشأة

الما للمراجعة.  المسؤولين عن األمور  التحليلية واإلجراءات األخرى  المراجلية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات  أقل إن نطاق  عة 

 ً  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقا

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

 النتيجة 
ومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  ب االعتقاد بأن المعللم يرد إلى علمنا ما يستوج   استنادا إلى مراجعتنا، فإنه

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

 ل المتطلبات القانونية والرقابية األخرى ر حوتقري

مراجعتنا،باإل إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  المكثف  ضافة  المرحلية  المالية  المعلومات  المجمعفإن  الدفاتر ة  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  ة 

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

لنظام األساسي  واعقد التأسيس  ل  ، أووالتعديالت الالحقة لهانفيذية  لتا  والئحتهوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1الشركات رقم  

راً مادياً على  على وجه قد يكون له تأثي  2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستة  فترة ، خاللوالتعديالت الالحقة لهماللشركة األم  

 ألم أو مركزها المالي.نشاط الشركة ا
 

مخالفات ألحكام القانون    ةإلى علمنا واعتقادنا وجود أييرد  بما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم  نبين أيضاً أنه، خالل مراجعتنا وحس

على وجه   2022يونيو    30ة في  لمنتهيأشهر ا  الستةبشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة    2010لسنة    7رقم  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدهللا العصيميوليد 

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

  

 

 2022أغسطس  11

 الكويت 



 ة دق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعشركة الفنا
 

 

 المجمعة.المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  12 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 

 المجمع )غير مدقق(المكثف المرحلي  األرباح أو الخسائريان ب

  2022يونيو   30المنتهية في  للفترة
 

 
 

 ي المنتهية ف أشهرالثالثة 
 يونيو 30

 المنتهية في  رأشه الستة
 يونيو 30

 
 2022 2021 

 
2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي

       

 797,278 796,274 3 إيرادات من العقود مع العمالء 
 

1,573,603 1,643,885 

 أتعاب إدارة
 

132,277 81,086 
 

256,756 153,064 

 ر ت تأجيإيرادا
 

296,075 287,983 
 

573,891 573,940 

  
────────── ────────── 

 
────────── ────────── 

 اإليرادات إجمالي 
 

1,224,626 1,166,347 
 

2,404,250 2,370,889 

 
      

 ت تكلفة مبيعا
 

(835,893) (824,495) 
 

(1,648,298) (1,688,950) 

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

 681,939 755,952  341,852 388,733  مجمل الربح
 

      

 مصروفات إدارية 
 

(244,778) (247,461) 
 

(483,114) (480,998) 

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

 ربح التشغيل  
 

143,955 94,391 
 

272,838 200,941 

 
      

 47,280 26,296 4   ىإيرادات أخر
 

56,643 186,389 

 شركة زميلة  نتائج حصة في 
 

(3,686) 15,367 
 

(8,179) 37,549 

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

  الربح قبل الضرائب
 

166,565 157,038 
 

321,302 424,879 

       

 مالة الوطنيةة دعم العمخصص ضريب
 

(4,543) (3,191) 
 

(8,975) (6,357) 

مؤسسة الكويت   حصة)رد(  مخصص

 لتقدم العلمي ل
 

(1,617) (1,382) 
 

(3,010) (3,768) 

 مخصص الزكاة 
 

(1,817) (1,467) 
 

(3,590) (2,733) 

 ضريبة الدخل على العمليات األجنبية 
 

(330) - 
 

(1,066) -     

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

   ربح الفترة
 

158,258 150,998 
 

304,661 412,021 

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

 الخاص بـ: 
      

 مساهمي الشركة األم
 

158,238 151,113 
 

304,654 412,124 

 الحصص غير المسيطرة 
 

20 (115) 
 

7 (103) 

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

  
158,258 150,998 

 
304,661 412,021 

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

المخففة األساسية و السهمية ربح

 فلس2.68   فلس 2.80 5 بمساهمي الشركة األم الخاصة 
 

 فلس   7.30 فلس   5.40

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

 

 

  



 ة دق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعشركة الفنا
 

 

 المجمعة.المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  12 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 ف المجمع )غير مدقق(الشامل المرحلي المكث الدخلبيان 

 2022يونيو   30لفترة المنتهية في ل

 

 أشهر المنتهية في الثالثة 
  يويون 30

 أشهر المنتهية في ة الست
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

 
     

 412,021 304,661  150,998 158,258   ربح الفترة

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

      شاملة أخرى  خسائر

 أوإلى األرباح  تصنيفها شاملة أخرى قد يتم إعادة خسائر 
      الخسائر في فترات الحقة:  

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات   

 (1,968) (20,907)  (70)  (7,687)  أجنبية

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

التي قد يتم إعــادة تصــنيفها   خرىاألشاملة  الخسائر  صافي ال

 (1,968) (20,907)  (70)  (7,687) رات الحقةئر في فتإلى األرباح أو الخسا

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

      

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

التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة  

     - (1,360)      - (1,942) خالل اإليرادات الشاملة األخرى   عادلة منال
 ──────── ────────  ──────── ──────── 

التي لن يتم إعادة تصــنيفها   خرىاألشاملة  ال  الخسائرصافي  

     - (1,360)      - (1,942) باح أو الخسائر في فترات الحقةإلى األر

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

 (1,968) (22,267)  (70) (9,629)   للفترةخسائر شاملة أخرى  

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

 410,053 282,394  150,928 148,629 الشاملة للفترةإجمالي اإليرادات 

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

 الخاص بـ:
     

 410,156 282,387  151,043 148,609 ة األمكمساهمي الشر

 (103) 7  (115) 20 الحصص غير المسيطرة 

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

 
148,629 150,928  282,394 410,053 

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

 

 

 

 

 

  





 

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

 

 

 المجمعة.كثفة المرحلية الم المالية المعلوماتن هذه م اتشكل جزءً  12 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

5 

 

 المجمع )غير مدقق(المرحلي المكثف كية قوق الملحبيان التغيرات في 

  2022يونيو   30 المنتهية في لفترةل

 
  الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 رأس 
 المال 

 احتياطي 
 إجباري  

احتياطي  
 اختياري 

 أسهم 
 خزينة  

 اطي  احتي

 القيمة العادلة 

احتياطي  
تحويل  

عمالت  ال
 جنبية األ

 احتياطي 
 آخر  

 خسائر 
  متراكمة 

الي  ماإلج
 عي لفرا

 الحصص  
 غير المسيطرة  

  مجموع
 حقوق الملكية  

 
 دينار كويتي  كويتي دينار  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 

 304,661 7 304,654 304,654      -      -      -      -      -      -      - الفترة   ربح 

 (22,267)      - (22,267)      -      - (20,907) (1,360)      -      -      -      - ى للفترة ة أخر شامل  خسائر 
 

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

 282,394 7 282,387 304,654      - (20,907) (1,360)      -      -      -      - الشاملة للفترة   اإليرادات   ( الخسائر) جمالي  إ 

 
           

 (282,165)      - (282,165) (282,165)      -      -      -      -      -      -      - (12أرباح )إيضاح    ات يع توز

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

 4,501,228 (279) 4,501,507 (1,164,403) (513,600) (393,876) (126,398) (223,952) 373,015 775,721 5,775,000  2022يونيو   30في  
 

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

 
           

 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  

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

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

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

 410,053 (103) 410,156 412,124      - (1,968)      -      -      -      -      - الشاملة للفترة ادات  )الخسائر( اإلير إجمالي  
 

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

 4,314,525 (125) 4,314,650 (1,251,441) (513,600) (374,943) (125,982) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000 2021يونيو    30في  
 

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

 
 

 



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

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

6 

 

 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2022يونيو  30منتهية في ة اللفترل

  

 المنتهية في  أشهر الستة
 يونيو 30

  
2022 2021 

 
 دينار كويتي  ير كويتنايد إيضاح 

 التشغيلأنشطة 
   

 قبل الضرائب   الربح
 

321,302 418,628 

    الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية: تعديالت لمطابقة
 

  

 استهالك ممتلكات ومعدات 
 

73,243 94,505 

 استهالك عقار استثماري 
 

48,075 47,954 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

57,142 57,544 

 من بيع بنود ممتلكات ومعدات  أرباح
 

(4,585) -      

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  خسائر غير محققة من 
 األرباح أو الخسائر 

 
           12,101 -      

 حصة في نتائج شركة زميلة  
 

8,179 (37,549) 

 إيرادات فوائد 
 

(11,279) (7,687) 

 )رد( مخصصات خسائر االئتمان المتوقعةتحميل 
 

23,600 (33,624) 
  

───────── ───────── 

  
527,778 539,771 

 تعديالت على رأس المال العامل: ال
 

  

 مخزون
 

(319) 884 

 عات مقدماً  مدينون ومدفو
 

(581,813) (578,081) 

 عالقة  أطراف ذات مبلغ مستحق من
 

66,775 (15,408) 

 ومصروفات مستحقة  نوندائ
 

(150,890) (405,275) 

 مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 

(69,705) 28,834 

 
 

───────── ───────── 

 العمليات  في ةالمستخدمالتدفقات النقدية 
 

(208,174) (429,275) 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 

(42,493) (42,820) 

 ضرائب مدفوعة 
 

(10,728) -      
  

───────── ───────── 

 أنشطة التشغيل  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
 

(261,395) (472,095) 
  

───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار 
   

 شراء بنود ممتلكات ومعدات 
 

-      (9,149) 

 شركة زميلة حيازة
 

-      (50,000) 

 ومعدات بنود ممتلكات متحصالت من بيع 
 

4,585 -     

 إيرادات فوائد  
 

11,279 7,687 
  

───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار)المستخدمة في(  الناتجة من صافي التدفقات النقدية
 

15,864 (51,462) 
  

───────── ───────── 

  
  

 أنشطة التمويل
 

  

 توزيعات أرباح مدفوعة 
 

(224,525) -      

 
 

───────── ───────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
 

(224,525) -      

 
 

───────── ───────── 

 
 

  

 في النقد والنقد المعادل   النقصصافي 
 

(470,056) (523,557) 

 ية يل عمالت أجنب صافي فروق تحو
 

(1,394) (1,050) 

 يناير  1النقد والنقد المعادل في 
 

2,810,254 2,214,237 
  

───────── ───────── 

 1,689,630 2,338,804 6  يونيو  30النقد والنقد المعادل في 
  

═════════ ═════════ 



 ك.ع. وشركاتها التابعةشركة الفنادق الكويتية ش.م.
 

 كثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الم

   2022يونيو  30 فترة المنتهية فيولل كما في
 

 

7 

 
 

 معلومات حول الشركة  1
 

المعلومات   بإصدار  التصريح  التم  المالمالية  )مرحلية  ش.م.ك.ع.  الكويتية  الفنادق  لشركة  المجمعة  األم"كثفة  ( "الشركة 

لقرار مجلس إدارة    2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةلفترة  (  "المجموعةيشار إليها معًا بـ "ة )علتاباتها اوشرك وفقاً 

  .2022أغسطس  11بتاريخ الشركة األم 
 

ي  ويتم تداول أسهمها علنا ففيها،  ويقع مقرها  ية عامة تم تأسيسها في دولة الكويت  إن الشركة األم هي شركة مساهمة كويت

 الكويت. ،13009الصفاة،  833 في ص.ب.المسجل الشركة األم  تبويت. يقع مككبورصة ال
 

ة واستيراد تملك وتشغيل وإدارة الفنادق والعقارات التجارية والسكنية وتقديم خدمات التجهيزات الغذائيبتضطلع المجموعة  

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

شركة ذات  وهي  )"الشركة األم الكبرى"(    .ت ذ.م.مبتروبرت للتجارة العامة والمقاوال الشركة األم هي شركة تابعة لشركة  

 مسؤولية محدودة تأسست في الكويت. 
 

ة المجمعة  انات الماليبيعلى ال  2022مايو    17المنعقد في    ةشركة األم أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوياهمو الوافق مس

نة من قبل الشركة األم للسنة المنتهية بذلك التاريخ في توزيعات األرباح المعلتم إدراج . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 .12إيضاح 
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية في  يراتالتغأساس اإلعداد و 2
 

 اإلعداد أساس     2.1

معيار لوفقاً    2022يونيو    30ية في  هأشهر المنت  الستةلفترة    المكثفة المجمعة للمجموعةمرحلية  الالمالية    تم إعداد المعلومات

 .  التقرير المالي المرحلي  34المحاسبة الدولي 
 

 . للشركة األمذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية لمكثفة المجمعة بالدينار الكويتي، التم عرض المعلومات المالية المرحلية اي
 

المجمعة  نضمتتال   المكثفة  المرحلية  المالية  ال  المعلومات  المعلومات واإلفصاحات  الماليةالزمكافة  البيانات    المجمعة  ة في 

  .2021ديسمبر  31كما في للمجموعة وية سنالالبيانات المالية المجمعة ب مقترنة االطالع عليهاويجب  السنوية
 

المرحل المالية  المعلومات  المكثفيإن  المجمعة  إجراء بعض عمليات    قدمت  ةة  تم  السابقة.  بالفترة  يتعلق  فيما  معلومات مقارنة 

 المعلومات المالية للفترة السابقة واإليضاحات حولها مع عرض الفترة الحالية.  لتتوافقإعادة التصنيف 

 

 المجموعة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل الجديدة المعايير      2.2
 

المطبقة في إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في إعداد البيانات  ة  بيات المحاسإن السياس

في  المجمعة  المالية   المنتهية  للسنة  للمجموعة  با2021ديسمبر    31السنوية  تسري  ستثن،  التي  الجديدة  المعايير  تطبيق  اء 

 يق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد. بتطجموعة بال. لم تقم الم2022ير ينا 1اعتباًرا من 
 

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

 للمجموعة. 
 

 3ة لماليللتقارير ا ليعيار الدو تعديالت على الم –المفاهيمي إشارة مرجعية إلى اإلطار 

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

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

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم الثاني"    3مالية  ير الدولي للتقارالبالمعيار  االعتراف  

ا معيار  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  الدولي  والتي  المخصصات    37لمحاسبة 

: الضرائب، إذا تم  21ية للتقارير المالية  الدولت المعايير  رالجنة تفسي لموجودات المحتملة أو تفسير  والمطلوبات المحتملة وا

الدولي   المعايير الواردة في معيار المحاسبة  الكيانات تطبيق  أو تفسير لجنة   37تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من 

التزام حالي قائم  كان    حديد ما إذالتمفاهيمي،  التوالي، بدالً من اإلطار ال، على  21فسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  ت

 في تاريخ الحيازة. 
 

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

 ف بها في تاريخ الحيازة.لالعترا
 

المالية المرحلي المعلومات  التعديالت أي تأثير على  موجودات   المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناكة  لم يكن لهذه 

 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 



 فنادق الكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة ال
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022يونيو  30وللفترة المنتهية في  كما في
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 )تتمة( اسبية للمجموعةاإلعداد والتغيرات في السياسات المحأساس  2
 

 مجموعة )تتمة( الالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل      2.2

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

بنو بند من  أي  تكلفة  أن تخصم من  المنشآت  التعديل على  الممتلكات والمنشآت والميحظر  بيع  د  أي متحصالت من  عدات، 

التي تقصدها    ل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقةصاألصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األ

 في األرباح أو الخسائر. المتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة ب
 

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

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

%" في حالة إلغاء االعتراف بالمطلوبات  10الرسوم ضمن اختبار "نسبة    –ات المالية  األدو  9لية  المعيار الدولي للتقارير الما

 المالية

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

المالي األصليالجديد أو المعدل بصور المبالغ المسددة أو المستلمة ة جوهرية عن شروط االلتزام  . تشمل هذه الرسوم فقط تلك 

الطرف  عن  نيابةً  المقرض  أو  المقترض  قبل  من  إما  المستلمة  أو  المسددة  الرسوم  على  مشتملةً  والمقرض  المقترض  بين  فيما 

 .راف والقياساألدوات المالية: االعت  39محاسبة الدولي اك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار الاألخر. ليس هن
 

على  تعديالت  هناك  يكن  لم  حيث  للمجموعة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  التعديالت  لهذه  يكن  لم 

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 من العقود مع العمالء يراداتاإل 3
 

 ء:العمالمع  دوالعقة الناتجة من مجموعال إيرادات فيما يلي توزيع

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
يونيو   30    

 الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30  

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  غير مدققة 
      

      : نوع البضاعة أو الخدمات 

 1,643,885 1,573,603  797,278 796,274 ديم خدماتإيرادات من تق 

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

   

 

  

 :األسواق الجغرافية 
  

 

  

 1,643,885 1,573,603  797,278 796,274 الكويت

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

   

 

  

 : توقيت االعتراف باإليرادات
  

 

  

 1,643,885 1,573,603  797,278 796,274 لى مدار الوقت خدمات محولة ع

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

 

 إيرادات أخرى  4

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
يونيو   30    

 الستة أشهر المنتهية في 
يونيو   30    

 2022 2021  2022 2021 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

      

 98,144     -      -     - امتياز إيجار
 33,966 35,896  18,168 21,822 خدمات نظافة وصيانة  

 16,000 10,000  10,000 4,000 رسوم نقل شاليه 
 14,493 4,585  14,493 4,290 ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 7,687 11,279  3,199 5,361 إيرادات فوائد
أدوات حقوق الملكية المدرجة  خسارة غير محققة من  

     - (16,052) دلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العا

 

(12,101) -     
 6,779     -      -     - خدمات مهنية 

 9,320 6,984  1,420 6,875 يرادات متنوعة إ
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 26,296 47,280  56,643 186,389 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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   السهمربحية        5
 

احتسـاب   قسمة  ربحية  مبالغ  يتم  عن طريق  األساسية  الفترةالسهم  للشركة  بحاملي  الخاص  ربح  العادية  على    األسهم  األم 

 بحاملي   الخاصالربح  بقسـمة  السهم المخففة  ربحية  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم احتساب  

العادي لاألسهم  لعدد ة  المرجح  المتوسط  زائداً  الفترة  خالل  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  األم  لشـركة 

ت  عدم وجود أدوال  نظًراأسهم عادية.   إلىسيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة    األسهم العادية التي

     والمخففة متطابقة.  السهم األساسيةربحية مخففة قائمة، فإن 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو 30 

 أشهر المنتهية في  الستة
 يونيو 30

 2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 الخاص بمساهمي الشركة األم الفترة  ربح

 412,124 304,654  151,113 158,238 كويتي( )دينار 
      

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

──────── ──────  ──────── ───────── 

 فلس  7.30 فلس  5.40  فلس  2.68 فلس  2.80 )فلس( ربحية السهم األساسية والمخففة 
 

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

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

ح  التصريوبين تاريخ  المرحلية المكثفة المجمعة لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ المعلومات المالية

 دراج ربحية السهم.  إالمكثفة المجمعة بما يتطلب إعادة  هذه المعلومات المالية المرحلية بإصدار
 

 النقد والنقد المعادل   6
 

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

 
  )مدققة( 

 
 يونيو 30 ديسمبر  31 يونيو 30

 
2022 2021 2021 

 
 ينار كويتي د دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 502,319 838,713 913,212 نقد لدى البنك ونقد في الصندوق
 1,250,859 1,971,541 1,425,592 ودائع قصيرة األجل * 

 ───────── ───────── ───────── 

 1,753,178 2,810,254 2,338,804 النقد والودائع قصيرة األجل 
 (27,970)     -     - ساب مكشوف لدى البنكح 

 (35,578)     -     - أشهر   ستة ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق اصلية ألكثر من  
 

───────── ───────── ───────── 

 1,689,630 2,810,254 2,338,804 النقد والنقد المعادل وفقا لبيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

قصيرة  ي *  الودائع  إيداع  متباينة    األجلتم  ما  لفترات  شهر  تتراوح  الفورية   بناءً   أشهر  ستة  إلىبين  النقدية  المتطلبات  على 

   .صلةالاألجل ذات للمجموعة، وتكتسب فوائد بمعدالت ودائع قصيرة 
 

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

، بلغ التسهيل  2022يونيو    30كما في    % فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.2ويحمل فائدة بنسبة  

دينار   372,030:  2021يونيو    30دينار كويتي و  400,000:  2021ديسمبر    31)  دينار كويتي  400,000غير المسحوب  

 .  ي(كويت
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 أسهم خزينة 7

 
  )مدققة( 

 
 يونيو 30 ديسمبر  31 يويون 30

 
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 دينار كويتي( التكلفة ) 
 

═════════ ═════════ ═════════ 

 105,336 92,169 151,421 كويتي(القيمة السوقية )دينار  
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

ك األسهم وفقاً لتعليمات  فترة االحتفاظ بتلخالل    غير قابلة للتوزيعالمحتفظ بها    سهم الخزينةحتياطيات المكافئة لتكلفة أاال  إن

  ل.هيئة أسواق الما
 

 طراف ذات عالقة األ إفصاحات 8
 

ذات  ي األطراف  للمجموعة  مثل  العليا  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  والمساهمين  الزميلة  الشركات  عالقة 

عليها سيطرةً   عليها   ونيسيطر  التي  شركاتالو يمارسون  ي   مشتركةً   أو  ملموساً.  تأثيراً  تسعير  أو  على سياسات  الموافقة  تم 

 المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.  وشروط تلك 
 

دينار   84,755:  2021ديسمبر    31)  2022يونيو    30دينار كويتي في    ال شيء  قدرها بقيمة دفترية    أسهماالستثمار في    كان

 دار من قبل طرف ذي عالقة.  دينار كويتي( م   63,152: 2021يونيو   30وكويتي، 
 

 كما يلي:  إن المعامالت مع األطراف ذات عالقة كانت 

 

2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في    

الستة أشهر المنتهية 
يونيو  30في   

 مساهم رئيسي   

أطراف أخرى ذات  
 2021  * اإلجمالي عالقة  

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

مرحلي المكثف  بيان األرباح أو الخسائر ال

     المجمع  

 305,236 308,522 308,522 - *ود مع العمالءت من عقإيرادا

 65,221 72,055 - 72,055 *أتعاب إدارة 

 (62,327) (52,800) - (52,800) * تكلفة مبيعات 

 (24,548) (23,268) - (23,268) * مصروفات إدارية 

     

 

 
 2022يونيو  30

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2021  

 يونيو 30

 

مساهم  
 2021 اإلجمالي    جمالياإل كات زميلة شر رئيسي 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

      

      رحلي المكثف المجمع بيان المركز المالي الم

 134,334 130,965 64,190 64,190     - مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة 

 42,926 69,705     -     -     - ستحق إلى أطراف ذات عالقة مبلغ م
 

ببيع   قام  المعاملة بمساهم رئيسي سابق  تتعلق  المعامالت ح  حصة*  اإلفصاح عن  األم. ويتم  الشركة  في  تاريخ  الملكية  تى 
 التحويل. 
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات عالقة  8
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

ا موظفو  ايتألف  وموظفي  اإلدارة  مجلس  من  العليا  تخطيط    العليادارة  إلإلدارة  مسئولية  ويتحملون  الصالحية  لديهم  الذين 

 كما يلي:  كان قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا يلاجمإن إ  وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.
 

 

 المنتهية في   أشهرالثالثة 
 يونيو 30

   المنتهية في أشهرالستة  
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  ار كويتي دين

 85,024 88,928  42,512 44,464 قصيرة األجلأخرى رواتب ومزايا 

 7,002 7,447  3,501 3,724 مكافأة نهاية الخدمة  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 
48,188 46,013  96,375 92,026 

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

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

 
 الرصيد القائم كما في 

 

 يونيو  30

2022   

 )مدققة(
 ديسمبر   31

2021   

 يونيو  30

2021   

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    

 26,272 28,777 32,081 لموظفينل ا قصيرة األجل  رواتب ومزاي 

 188,372 198,882 198,423 مكافأة نهاية الخدمة 
 

─────── ───────── ─────── 

 
230,504 227,659 214,644 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

 

 معلومات القطاعات   9
 

مسئول الرئيسي للالتقارير الداخلية المرفوعة  إلىناداً است يتينأعمال رئيس وحدتي إلىالمجموعة  يتم تنظيمألغراض اإلدارة، 

 قرارات التشغيل وهي: عن اتخاذ 
 

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

 والع الغذائية  التجهيزات  التجهيزات  مخدمات  خدمات  تقديم  للمؤسالة:  العاملة  األيدي  وتوفير  الحكومية الغذائية  سات 

 .وغير الحكومية

رة نتائج تشغيل وحدات أعمالها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم داتراقب اإل

 العائد على االستثمارات. إلىتقييم أداء القطاع استناداً 



 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة الفنادق الكويتية 
 

 ل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( إيضاحات حو

   2022يونيو  30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(  قطاعاتالمعلومات  9
 

 المجموعة:  لدى األعمالت يتعلق بقطاعا فيما القطاعات ونتائج داتإيرا حول يعرض الجدول التالي معلومات

 إدارة الفنادق  
 

 خدمات التجهيزات  
 العمالة توريد الغذائية و

 
 المجموع 

 
 يونيو   30

2022   
 يونيو  30

2021 
 

 يونيو   30
2022   

 يونيو  30
2021 

 

 يونيو   30
2022   

 يونيو  30
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 

 دينار كويتي  كويتي دينار  
 

 كويتي   ار دين دينار كويتي 

         

      -      - إيرادات من العقود مع العمالء 
 

1,573,603 1,643,885 
 

1,573,603 1,643,885 

 153,064 256,756 اتعاب إدارة 
 

-      -      
 

256,756 153,064 

 573,940 573,891 إيرادات تأجير 
 

-      -      
 

573,891 573,940 

 166,407 49,606 إيرادات أخرى  
 

7,037 19,982 
 

56,643 186,389 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
880,253 893,411 

 
1,580,640 1,663,867 

 
2,460,893 2,557,278 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

         

 (489,442) (511,939) لفة مبيعات  تك
 

(1,136,359) (1,199,508) 
 

(1,648,298) (1,688,950) 

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

(6,827) 38,241 
 

(8,179) 37,549 

 (306,114) (350,044) مصروفات إدارية  
 

(133,070) (181,135) 
 

(483,114) (487,249) 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 

 97,163 16,918   القطاعاتح رب
 

304,384 321,465 
 

321,302 418,628 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
         

 (47,954) (48,075) استهالك عقار استثماري 
 

-      -      
 

(48,075) (47,954) 

 (49,400) (50,746) ت ومعدات  استهالك ممتلكا
 

(22,497) (45,105) 
 

(73,243) (94,505) 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

 
(98,821) (97,354) 

 
(22,497) (45,105) 

 
(121,318) (142,459) 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 
════════ ════════ 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

   2022يونيو  30 نتهية فيوللفترة الم كما في
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 ت )تتمة( معلومات القطاعا 9
 

 للمجموعة:  األعمالطلوبات قطاعات وميعرض الجدول التالي موجودات  
 

 

 إدارة

  الفنادق 

 خدمات التجهيزات 
توريد  الغذائية و

 المجموع العمالة 

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 الموجودات
   

 6,694,721 1,559,168 5,135,553   2022يونيو  30
 ═════════ ═════════ ═════════ 

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

 6,498,766 1,649,371 4,849,395   2021يونيو  30
 

═════════ ═════════ ═════════ 
    

 المطلوبات  
   

 2,193,493 609,792 1,583,701 2022يونيو  30

 
═════════ ═════════ ═════════ 

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

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 2,184,241 817,299 1,366,942   2021يونيو  30

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

في   المجموعة  موجودات  كافة  تقع  الجغرافية،  للمواقع  وتبالنسبة  األوسط.  الشرق  اإلمنطقة  كافة  عمليات   يراداتنتج  من 

 يتم تنفيذها في هذه المنطقة.   التي نشطةتيجة األن المجموعة
 

     والتزامات محتملةمطلوبات  10
 

 مطلوبات محتملة  10.1

المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتفي تاريخ     1,226,922  بنكية لعمالئها بمبلغ  ات أداء، قدمت المجموعة ضمانالمرحلية 

من   دينار  1,782,150  :2021يونيو    30و كويتي  ر  دينا  1,551,867:  2021ديسمبر    31)كويتي  دينار   وليس  كويتي( 

 ية.جوهرالمتوقع أن ينشأ عنها مطلوبات 
 

 التزامات 10.2

يونيو    30و    يدينار كويت  663,443:  2021ديسمبر    31)   يدينار كويت  657,880غ  لدى المجموعة التزامات رأسمالية تبل

  طلبات التشغيلية لفندق شرم الشيخ في مصر.مت( تجاه التجديدات واليدينار كويت 763,508: 2021
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   11
  

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

 .تاريخ القياس
 

 مي للقيمة العادلةالجدول الهر

 أسلوب التقييم:  حسبواإلفصاح عنها  لموجوداتها ومطلوباتهال الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة دوتستخدم المجموعة الج
 

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

   أه: أساليب تقييم يكون به2المستوى المدخالت والذي يمثل  أقل مستوى من  العادلة ملحوًظا بشكل ميا  القيمة  ة لقياس 

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

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

والدائنين التجاريين والمطلوبات  ن لودائع قصيرة األجل والمدينين التجاريياإلدارة إلى أن القيمة العادلة للنقد وا تشير تقديرات

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

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

 .3المستوى  ضمنغير مدرجة مصنفة  أسهمفي استثمارات لدى المجموعة  العادلة  مةتمثل الموجودات المالية المقاسة بالقي



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

 المجمعة )غير مدققة(  ل المعلومات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حو

 2022يونيو  30منتهية في وللفترة ال كما في
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية   11

 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 

 3من المستوى ضالقيم العادلة  مطابقة

التالي   الجدول  اللجمي  مطابقةيوضح  المصع  للبنود  العادلة  القيمة  في  المستوى  حركات  فترة    3نفة ضمن  ونهاية  بداية  بين 

 : فة المجمعةمات المالية المرحلية المكثمعلوال
 استثمارات في أسهم غير مدرجة  

2022 

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم

العادلة من خالل 
الشاملة اإليرادات 

 خرى األ

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم

لعادلة من خالل ا 
 الياإلجم األرباح أو الخسائر

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    

 84,755 75,736 9,019 يناير 1كما في 

 (1,360) - (1,360) ملة األخرى إليرادات الشاة ضمن اإعادة القياس المسجل 

 (12,101) (12,101) - األرباح أو الخسائرة ضمن إعادة القياس المسجل 

 ───────── ───────── ───────── 

 71,294 63,635 7,659 يونيو  30 كما في

 

 

═════════ ═════════ ═════════ 

 
 استثمارات في أسهم غير مدرجة  

2021 

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم 

العادلة من خالل 
الشاملة اإليرادات  

 خرىاأل 

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم 

العادلة من خالل 
 اإلجمالي باح أو الخسائراألر 

 دينار كويتي ينار كويتيد  دينار كويتي 

    

 64,246 56,171 8,075 يناير 1كما في 

 944 - 944 ملة األخرى إليرادات الشاة ضمن اإعادة القياس المسجل 

 19,565 19,565   - األرباح أو الخسائرة ضمن إعادة القياس المسجل 

 ───────── ───────── ───────── 

 84,755 75,736 9,019 ديسمبر  31كما في 

 

 

═════════ ═════════ ═════════ 

 
 استثمارات في أسهم غير مدرجة  

2021 

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم 

العادلة من خالل 
الشاملة اإليرادات  

 خرىاأل 

موجودات مالية 
ة مدرجة بالقيم 

العادلة من خالل 
 اإلجمالي األرباح أو الخسائر

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي  

    

 64,246 56,171 8,075 يناير 1كما في 

   -   -   - ملة األخرى إليرادات الشاة ضمن اإعادة القياس المسجل 

   -   -   - األرباح أو الخسائرة ضمن إعادة القياس المسجل 

 ───────── ───────── ───────── 

 64,246 56,171 8,075 يونيو  30كما في 

 

 

═════════ ═════════ ═════════ 

 



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

 المجمعة )غير مدققة(  ل المعلومات المالية المرحلية المكثفةإيضاحات حو

 2022يونيو  30منتهية في وللفترة ال كما في
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  11
 

  :لتقييم الموجودات المالية المستخدمة غير الملحوظة المدخالت الجوهرية تفاصيل

تقوم المجموعة بتحديد   .السوق إلىتقييم يستند  تخدام أسلوبباس المدرجةسهم غير األفي  العادلة لالستثماراتتم تقدير القيمة 

واحتساب مضاعف التداول المناسب المالي  والحجم والرفع    األعمالقطاع    إلىمقارنة )األقران( استناداً  الشركات العامة ال

الشركات   الحجم بينق في  السيولة والفرو  انعداماعتبارات مثل  مقابل  الحقاً    خصم المضاعفللشركة المقارنة المحددة. ويتم  

 شركة. المعلومات والظروف الخاصة بال إلىتناداً المقارنة اس
 

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

العادلة للقيمة  ال  الهرمي  التسويق  لضعف  الخصم  الذمعدل  حددته  والمجموعي  في  سيأخذه  ي  ذة  السوق  في  المشاركون 

%.  5المدخالت بنسبة    هذهة أيًضا بإجراء تحليل الحساسية بواسطة تغيير  قامت المجموع بار عند تسعير االستثمارات.االعت

 العادلة.  ةاستنادًا إلى هذا التحليل، لم يتم مالحظة أي تغيرات جوهرية في القيم
 

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

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

  المكثفة المجمعة الالحقة.
 

 توزيعات أرباح        12
 

ال الجمعية  األموافقت  الشركة  لمساهمي  السنوية  في    عمومية  أ  2022مايو    17المنعقدة  بواقع  على توزيعات  نقدية   5رباح 

: ال شيء(. وقد قامت الشركة األم 2020) 2021ديسمبر  31دينار كويتي للسنة المنتهية في  282,165فلس للسهم بإجمالي 

ويتم  دين  224,525بدفع   كويتي  البالغ    عرضار  المتبقي  أرباح    57,640الرصيد  كتوزيعات  كويتي  الدفع  دينار  مستحقة 

 ة.مستحقالمصروفات الن ويدائنالضمن 


