
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ع.شركة الفنادق الكويتية ش.م.ك.

 وشركاتها التابعة
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 مستقلالحسابات ال مراقبتقرير 

 السادة المساهمين  حضرات إلى

  ش.م.ك.ع. الفنادق الكويتيةشركة 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
  

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

والدخل   األرباح أو الخسائروبيانات  2020ديسمبر  31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

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

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المجمعة، بما في ذلك
 

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

وفقاً  وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ 2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

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

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

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

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

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

. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي الحالية للفترة

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

 له. 
 

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

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

التي تم تنفيذها لمعالجة  تدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات ليانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات ا ية في البالماد

 األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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 لراقب الحسابات المستقتقرير م

 دة المساهمين ات الساإلى حضر

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين 
 

موجودات   إجمالي% من 14ي وتمثل دينار كويت 873,823التجارية المدينة  رصدة، بلغت األ2020ديسمبر  31كما في 

 المجموعة. 
 

خبرتها السابقة فيما إلى  ر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين باستخدام مصفوفة مخصصات تستندموعة خسائمجتحدد ال

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

 انية التي تتشارك فيها وعدد أيام التأخير. صائص المخاطر االئتمخ مجموعات بناءا علىإلى  التجاريين
 

وتعقد عملية احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، فإن هذا االمر يعتبر من أمور التدقيق المدينين التجاريين ونظراً ألهمية 

 ة. الرئيسي
 

 تي قمنا بها عدة إجراءات من بينها:قيق الت التدإجراءاتضمنت 
 

 المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مقارنتها بالبيانات التاريخية  معقولية االفتراضاتم ييتققمنا ب

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

 ر تقادم المدينين، ء ودقة المعلومات المدرجة في تقريفاالختبار استي -على أساس العينة –اءات عملية خاذ إجرقمنا بات 

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

 تدقيق الخاصة بنا، و  الة وحتى تاريخ إتمام إجراءات الحقا لنهاية السن تاوعوما اذا تم استالم أي مدف -على أساس العينة

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

 لية المجمعة. حول البيانات الما  24رقم  يضاحلمخاطر االئتمان وتعاملها مع هذه المخاطر في اإل
 

 2020سنة للمجموعة ل ويلتقرير السنجة في ات أخرى مدرامومعل
دة في التقرير إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الوار

على تقرير  انلها. لقد حصلبات حوالحسا ات المالية المجمعة وتقرير مراقب، بخالف البيان2020سنة السنوي للمجموعة ل

ير السنوي بعد تاريخ الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقر قبتقرير مرا م، قبل تاريخاألارة الشركة مجلس إد

 الحسابات. تقرير مراقب
 

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

ؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا  مجمعة، فإن مسالات المالية تدقيقنا للبيانلق بعتفيما ي

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

األعمال التي قمنا بها على  إلى  ، استناداً علومات األخرىلمية في هذه اوجود أي أخطاء مادإلى  . وإذا ما توصلنامادية بشأنها

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

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

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
اً للمعايير الدولية للتقارير المالية،  ورة عادلة وفقبص ية المجمعةهذه البيانات المال ضر سؤولة عن إعداد وعإن اإلدارة هي الم

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

 ناتجة عن الغش أو الخطأ. 
 

مبدأ رة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس قد تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم ،ةجمعنات المالية المعند إعداد البيا

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

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

 اإلجراء. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 قمنا بما يلي: 
 

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

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

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

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

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

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

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

 اإلدارة.  قبل 
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 ب الحسابات المستقلتقرير مراق 

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( دقيق البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن ت
 

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

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

وجود عدم تأكد مادي،  إلى  حالة التوصل عمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفيول قدرة المجموعة على متابعة أح

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

ر لنا عليها حتى تاريخ تقريتدقيق التي حص أدلة الإلى  تند نتائج تدقيقناتعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تس

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

 أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا  البيانات المتضمنة فيها بما فيتقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها و

 يانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. كانت الب
  

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

اء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبد رأي حول البيانات

 عن رأي التدقيق.  فقطللمجموعة ونتحمل المسؤولية 
 

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

 لرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات االهامة بما 
 

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

ات المتخذة جراءاإلإلى  ا باإلضافةتنتؤثر على استقالليرة معقولة أنها قد تي نرى بصوال ىخرت واألمور األة العالقابكاف

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

يق كل األمور األكثر أهمية في تدقومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تش

الية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب ت المالية المجمعة للسنة الحالبيانا

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

وقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا  عنه في تقريرنا ألنه من المتم اإلفصاح أن أمرا ما يجب عدإلى 

 اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين 

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

 ىرقابية األخحول المتطلبات القانونية والرتقرير 

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

أننا قد حصلنا على كافة  إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، و

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

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

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

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

ً على نشاط وجه قد يكون له تأثيراً مادي على 2020ر ديسمب 31ل السنة المنتهية في وللنظام األساسي للشركة األم، خال ا

 الشركة األم أو مركزها المالي.  
 

 ً   7ألحكام القانون رقم  اتمخالف ة أي وجوديرد إلى علمنا ، لم علمنا واعتقادنا ه إليوحسبما وصل ، أنه خالل تدقيقنا نبين أيضا

تي قد يكون لها تأثير وال 2020ر ديسمب 31ل السنة المنتهية في ، خاللقة بهالمتع ئحوالواليئة أسواق المال بشأن ه 2010لسنة 

 مادي على أعمال الشركة األم أو على مركزها المالي. 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر 

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ 

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021مارس  29

 الكويت



 كاتها التابعةر. وشك.عش.م.ة كويتي ق الشركة الفناد
 

 

 معة.ية المجالتشكل جزًءا من هذه البيانات الم 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 الخسائر المجمعأو  بيان األرباح

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

    

 5,534,906 3,990,340 4 ءات من عقود مع عمالإيراد

 ةإدار أتعاب
 

281,155 767,128 

 461,883 498,787 6 ات التأجير إيراد افي ص
  

────────── ────────── 

 ات  يراداإل
 

4,770,282 6,763,917 

  
  

 (5,297,890) (3,703,210) 5  المبيعاتتكلفة 
  

────────── ────────── 

 مجمل الربح
 

1,067,072 1,466,027 

  
  

 (1,355,044) (976,518) 7 ية إدارمصروفات 

 مصروفات بيع وتوزيع
 

(164,392) (650,444) 
  

────────── ────────── 

  تشغيل خسارة 
 

(73,838) (539,461) 
    

 (435,283) (44,695) 8 مصروفات أخري

 شركات زميلة ائجحصة في نت
 

39,850 (1,390) 
  

────────── ────────── 

 ضرائب خسارة قبل الال
 

(78,683) (976,134) 
    

 ضريبة الدخل على العمليات األجنبية
 

-     (8,902) 
  

────────── ────────── 

 ة السنةخسار
 

(78,683) (985,036) 
  

══════════ ══════════ 

 الخاصة بـ:
 

  

 مساهمي الشركة األم
 

(76,990) (984,132) 

 الحصص غير المسيطرة
 

(1,693) (904) 
  

────────── ────────── 

  
(78,683) (985,036) 

  
══════════ ══════════ 

  
  

 فلس (17.44) ( فلس1.36) 9 صة بمساهمي الشركة األم خسارة السهم األساسية والمخففة الخا
  ══════════ ══════════ 

 

 

 



 كاتها التابعةر. وشك.عش.م.ة كويتي ق الشركة الفناد
 

 

 معة.ية المجالتشكل جزًءا من هذه البيانات الم 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المجمع 

  2020 ربمديس 31للسنة المنتهية في 

  
  2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي  

    

 (985,036) (78,683)  السنة خسارة
  ───────── ───────── 

    شاملة أخرى اتإيراد

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

 9,631 851  بيةنجأ فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات

  ───────── ───────── 

الخسائر في أو  األرباحإلى  االشاملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفه اتيرادصافي اإل 

 9,631 851  فترات الحقة 

  ───────── ───────── 

    

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

ات الشاملة  يرادبالقيمة العادلة من خالل اإل المصنفةالملكية حقوق  أدواتصافي الخسائر من 

 (13,290) (28,870)  األخرى

 
 ───────── ───────── 

الخسائر في أو  األرباحإلى  صافي الخسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها

 (13,290) (28,870)  فترات الحقة
  ───────── ───────── 

    

 خسائر شاملة أخرى للسنة
 (28,019) (3,659) 

  ───────── ───────── 

 (988,695) (106,702)  لشاملة للسنةإجمالي الخسائر ا

  ═════════ ═════════ 

 الخاص بـ:
   

 مساهمي الشركة األم
 (105,009) (987,791) 

 الحصص غير المسيطرة
 (1,693) (904) 

  ───────── ───────── 

  (106,702) (988,695) 
  ═════════ ═════════ 

 

 

  





 كاتها التابعةر. وشك.عش.م.ة كويتي ق الشركة الفناد
 

 

 معة.ية المجالتشكل جزًءا من هذه البيانات الم 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي المجمع 

 2020ديسمبر  31كما في 
 

 2020 2019 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاحات

    

 الموجودات 
   

 موجودات غير متداولة 
   

 3,040,205 2,585,969 10 ممتلكات ومعدات  
 500,693     - 11 ستخدام ت حق اال ا دوموج

 13,711     - 12 موجودات غير ملموسة  
 128,056 168,988  استثمار في شركات زميلة 
 36,945 8,075 13 استثمارات في أوراق مالية 

  
────────── ────────── 

  
2,763,032 3,719,610 

  
────────── ────────── 

 موجودات متداولة   
   

 108,139 11,053   مخزون 
ً  مدينون  2,089,295 1,335,782 14 ومدفوعات مقدما

 38,900 56,171 13 استثمارات في أوراق مالية 
 1,463,565 2,249,815 15 النقد والنقد المعادل

  
────────── ────────── 

  
3,652,821 3,699,899 

  
────────── ────────── 

 مجموع الموجودات 
 

6,415,853 7,419,509 
  

══════════ ══════════ 

 حقوق الملكية والمطلوبات 
   

 حقوق الملكية 
   

 5,775,000 5,775,000 16   رأس المال 
 716,137 716,137 17 احتياطي اجباري  
 313,431 313,431 17 احتياطي اختياري   

 (223,952) (223,952) 18 أسهم خزينة  
 (97,112) (125,982) 17 احتياطي القيمة العادلة  

 (373,826) (372,975) 17 احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 (513,600) (513,600) 17 احتياطي آخر  
 خسائر متراكمة  

 
(1,663,565) (1,586,575) 

  
────────── ────────── 

 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  
 

3,904,494 4,009,503 
 الحصص غير المسيطرة  

 
(22) 1,671 

  
────────── ────────── 

 إجمالي حقوق الملكية  
 

3,904,472 4,011,174 
  

────────── ────────── 

 مطلوبات غير متداولة  
   

 908,769 779,971 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 397,351     - 11 مطلوبات عقود تأجير 

  
────────── ────────── 

  
779,971 1,306,120 

  
────────── ────────── 

 مطلوبات متداولة  
   

 1,987,882 1,731,410 20 دائنة أخرى   أرصدةدائنون تجاريون و
 114,333     - 11 مطلوبات عقود تأجير 

  
────────── ────────── 

  
1,731,410 2,102,215 

  
────────── ────────── 

 إجمالي المطلوبات 
 

2,511,381 3,408,335 
 

 
────────── ────────── 

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

6,415,853 7,419,509 
  

══════════ ══════════ 

 
 
 
 
 
 

 أحمد يوسف الكندري
 ةداررئيس مجلس اإل

   



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

 
 

 جمعة.الم ه البيانات الماليةمن هذ تشكل جزًءا 27إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 
 رأس 

 لمالا
احتياطي 
 اجباري

احتياطي 
 اختياري

 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 

 القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

 بيةأجن

 احتياطي 
 آخر

خسائر  
 متراكمة

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
 غير المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتييد يتدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

            

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

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

 (28,019)     - (28,019)     -     - 851 (28,870)     -     -     -     - ات شاملة أخرىإيراد )خسائر(  

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

شاملة  ات ال يراد اإل ائر( خس ل ا إجمالي ) 

 (106,702) (1,693) (105,009) (76,990)     - 851 (28,870)     -     -     -     - للسنة 

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

 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 2020ديسمبر   31في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

            

 4,999,869 2,575 4,997,294 (602,443) (513,600) (383,457) (83,822) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000  2019يناير    1كما في  

 (985,036) (904) (984,132) (984,132)     -     -     -     -     -     -     - خسارة السنة  

 (3,659)     - (3,659)     -     - 9,631 (13,290)     -     -     -     - شاملة أخرى  ات إيراد (  خسائر ) 

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

ات الشاملة  يراد إجمالي )الخسائر( اإل

 (988,695) (904) (987,791) (984,132)     - 9,631 (13,290)     -     -     -     - للسنة 

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

 4,011,174 1,671 4,009,503 (1,586,575) (513,600) (373,826) (97,112) (223,952) 313,431 716,137 5,775,000  2019ديسمبر    31في  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 هذه البيانات المالية المجمعة. نم اجزءً شكل ت 27لى إ  1 يضاحات المرفقة منإن اإل
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 بيان التدفقات النقدية المجمع
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   2020  2019 
 دينار كويتي ار كويتيدين إيضاحات 

    أنشطة التشغيل

 (976,134) (78,683)  الخسارة قبل الضرائب

    تعديالت لمطابقة خسارة السنة بصافي التدفقات النقدية:  
 449,460 405,308 10 استهالك ممتلكات ومعدات 

 264,725 19,088 11 حق االستخدام   أصل استهالك  
 1,523 2,057 12 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (186,752) 45,675  من بيع بنود ممتلكات ومعدات)ربح(   / خسارة  
     - (11,448) 11 ء االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التاجير لغاربح من إ 
    - 11,654 12 ر ملموسة موجودات غي شطب 
 310,300     - 12 قفليات ب  إلغاء االعتراف خسارة  

 195,797 137,148 19 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 37,588 151,586 14 تجاريين ينين ال للمد   ة قعتو مخصص خسائر االئتمان الم 

 89,826 40,238  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة  
 242,499     - 12 انخفاض قيمة قفليات 

 (15,677) (19,949) 8 ات فوائد إيراد 
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من   أدوات ة غير المحققة من  رالخسا   / الربح( ) 

 32,500 (17,271)   ائرخس ال   أو  األرباح خالل  
 49,698 3,923 11 فوائد لمطلوبات تأجير 

 7,058 2,918  ئد للديون والقروضفوا 
 1,390 (39,850)  حصة في نتائج شركات زميلة 

     - (63,469) 8  حكومية    ة منح 
  ───────── ───────── 

  588,925 503,801 

    تعديالت على رأس المال العامل:
 56,989 56,848  نزو مخ 

 (248,006) 601,927  مدينون ومدفوعات مقدما 
 (117,872) (256,262)  دائنة أخرى    أرصدةدائنون تجاريون و 

 
 ───────── ───────── 

 194,912 991,438  ت التدفقات النقدية الناتجة من العمليا
 (77,766) (265,946) 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

     - 63,469 8  م منح حكومية ال است 
  ───────── ───────── 

 117,146 788,961  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار
 (210,199) (22,147) 10 شراء بنود ممتلكات ومعدات 

 (15,234)     - 12 غير ملموس  أصل شراء  
 475,606 25,400  ود ممتلكات ومعدات من بيع بن صالت  ح مت ال 

 314,000     -  المتحصالت من بيع حقوق تأجير 
 194,078     -  المتحصالت من بيع قفليات 

 (105,000)     -  مدفوعات لشراء استثمارات في شركة زميلة  
 15,677 19,949  مستلمة    ات فوائد إيراد 

 (33,822) (1,756)   ة االجل  ر صي ق   صافي الحركة في ودائع
  ───────── ───────── 

 635,106 21,446  أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة من  
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل 
 (7,058) (2,918)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (303,432) (22,554)  ات التأجير مبلغ مطلوب  أصل سداد جزء من  
  ───────── ───────── 

 (310,490) (25,472)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 
  ───────── ───────── 

 441,762 784,935  د والنقد المعادل صافي الزيادة في النق 
 11,339 (441)  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية  

 976,642 1,429,743   يناير  1النقد والنقد المعادل في  
 

 ───────── ───────── 

 1,429,743 2,214,237 15 ديسمبر  31النقد والنقد المعادل في  
  ═════════ ═════════ 



 ابعةلتتها اشركالكويتية ش.م.ك.ع. ونادق اشركة الف
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةحاإيض

 2020ديسمبر  31 تهية فيلسنة المنول كما في
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 معلومات حول الشركة والمجموعة 1
 

 معلومات حول الشركة  1.1

عة )يشار م"( وشركاتها التابالشركة األ") ع..م.ك.تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة الفنادق الكويتية ش

ً بـ"المجموعة"( للسنة ا ً لقرار مجلس  2020ديسمبر  31لمنتهية في إليها معا  ة الشركة األم في  إداروفقا

 ويحق للمساهمين تعديل هذه البيانات المالية المجمعة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.. 2021 ارسم 29
 

 2020مايو  31اعها المنعقد بتاريخ لعمومية السنوية للشركة األم خالل اجتمفي الجمعية ا ماألركة اعتمد مساهمو الش

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

 . خيهية بذلك التارللسنة المنت
 

سهمها علنا في كويت ويتم تداول أم تأسيسها ويقع مقرها في دولة الة تكويتية عامة هممسا م هي شركةإن الشركة األ

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

 اتخدم نية وتقديمة الفنادق والعقارات التجارية والسكإدارتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في تملك وتشغيل و

المماثلة داخل وخارج   عمالوالمعدات واالستثمار في األ المعمرة والمكائن ائية واستيراد السلع االستهالكيةلغذلتجهيزات اا

 الكويت. 
 

تم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة أدناه. كما تم عرض معلومات حول العالقات مع األطراف األخرى ذات  

 .23عالقة للمجموعة في االيضاح 
 

 وعةمجمومات حول العلم  1.2
 

 الشركات التابعة (أ
  

 تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي: 

 

  كية %الملحصة   

 االسم   األنشطة الرئيسية
 بلد

  2019   2020 التأسيس

      

      مملوكة مباشرة من قبل:

 لتجهيزات الغذائيةت اخدما  %99.54 %99.54 تالكوي الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية ش.م.ك. )مقفلة( 

ش.م.ك.  شركة الصفاة لخدمات التجهيزات الغذائية

  %99 %99 تالكوي )مقفلة(

 خدمات التجهيزات الغذائية

 وتوريد العمالة

 ة فنادق إدار  %99.9 %99.9 مملكة البحرين شركة معفاة  –ة الفنادق دارشركة سفير الدولية إل

منتجعات والة الفنادق اردإلة دوليشركة سفير ال

 ذ.م.م. )"دبي"(
اإلمارات 

 ة عقود فنادق إدار  %100 %100 العربية المتحدة

      شرة مملوكة بصورة غير مبا

كة سفير للخدمات المساندة ش.م.ك. )مقفلة( رش

)مملوكة بصورة غير مباشرة من خالل الشركة  

 توريد عمالة  %99.7 %99.7 الكويت الكويتية للتجهيزات الغذائية(

بصورة غير شركة رامو التجارية ذ.م.م. )مملوكة 

من خالل شركة الصفاة لخدمات التجهيزات  مباشرة

  %99.9 %99.9 الكويت  ش.م.ك. )مقفلة(( الغذائية

تصنيع وتجارة المعجنات 

 والمخبوزات
 

 الشركات الزميلة  (ب

 بر:سمدي 31في يوضح الجدول التالي الشركات الزميلة للمجموعة كما 
 

 الرئيسية  األنشطة حصة الملكية %  بلد التأسيس االسم 

  2020   2019  

 %50 %50 تونس  شركة أبو نواس للسياحة والخدمات

والسفر لسياحة خدمات ا

 ذات الصلة 

Caf Café Company W.L.L. خدمات تجهيزات غذائية %50 %50 الكويت 

 



 عةكاتها التابشرش.م.ك.ع. و ركة الفنادق الكويتيةش
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 لهامة  ا يةحاسبأساس اإلعداد والسياسات الم      2
 

 عداداس اإلأس 2.1
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات في أوراق متم إعداد البيانات الما ً للقيمة لية المجمعة وفقا الية وفقا

 العادلة.  
 

 تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضا العملة الرئيسية للشركة األم. 
 

ً للمعامالية المجمعة للمجموالبيانات ال ادعدإ تم يير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة عة وفقا

 الدولية. 
 

معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة. تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة  المجمعةالبيانات المالية  تقدم

 الحالية. تم إجراء إعادة التصنيف لتحسين جودة المعلومات المقدمة.نيف في الفترة تص المع  وإعادة عرضها لتتوافق
 

 ع س التجميأسا  2.2
 

. تتحقق السيطرة 2020ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في  للشركة االمتتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية 

مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون يرة من دات متغائفي ع وقحقلها يكون أو  عندما تتعرض المجموعة لمخاطر

لى تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر لديها القدرة على التأثير ع

 لمجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة: ا
 

 ية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  ق الحالي الحقوفيها )أر ثملمستالسيطرة على الشركة ا

 بالشركة المستثمر فيها(الخاصة 

 حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيهاأو  التعرض لمخاطر 

 تهاداائلى عالقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير ع 
  

راض وعندما تحتفظ ك افتراض بأن السيطرة تنشأ من أغلبية حقوق التصويت. ولدعم هذا االفتمة، هناصورة عاب

ستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة  حقوق مماثلة للشركة المأو  المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت

 فيها بما في ذلك: لمستثمرلشركة اا على اتهطرى سيالمعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مد
 

 ين في الشركة المستثمر فيهاالترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخر 

  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وجود إلى  كانت المعلومات والظروف تشيرلة إذا ا في حاثمر فيهستلمكة اتعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشر

من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على  أكثر أو  تغيرات في عامل واحد

إدراج  . ويتم عةابالت لسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركةا

بيعها خالل السنة في أو  تم حيازتهاات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي يرادت والمطلوبات واإللموجوداا

عة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة  البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجمو

 التابعة.
 

ات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير  يرادد اإلمن بنو وكل بندر ائالخسأو  تتعلق األرباح

لضرورة على  رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند اإلى  طرة حتى إن أدى ذلكالمسي

ستبعاد كافة  ويتم ا مجموعة.سبية للحالمات االبيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياس

ات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة يرادملكية واإلالموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق ال

 ء المجموعة بالكامل عند التجميع.بالمعامالت فيما بين أعضا
 

قوق ملكية. إذا فقدت المجموعة  عاملة حطرة، كمقد السيف  ونة، ديتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابع

ودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص غير الموج تستبعدالسيطرة على شركة تابعة، فإنها 

ر ائالخسأو  خسارة ناتجة في بيان األرباحأو  المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم االعتراف بأي ربح

 بأي استثمار محتفظ بها وفقًا للقيمة العادلة.  عتراف يتم اال المجمع.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
 

 والتفسيراتالجديدة والمعدلة المعايير 

ينــاير  1 بعــدأو  نوية التــي تبــدأ فــيالســ تسري للفترات تعديالت التي لاو اييرعض المعب بتطبيق ل مرةوأل المجموعةقامت 

  تعديل صدر ولكن لم يسر بعد.أو  تفسيرأو  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر الي معيار .2020
 

  عمال: تعريف األ3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
ات كي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجــودأنه ل 3مالية الر قاريالتعديل على المعيار الدولي للتيوضح 

جوهري يتجمعان معاً لكي تتحقق قدرة الحصول على المخرجات.  إجراء، ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وأعمالك

 لوصولات المطلوبة لءارجواإلون أن تشتمل على كافة المدخالت قد تتحقق د عمالذلك، أوضح التعديل أن األإلى  إضافة

المخرجات. لم يكن لهذه التعــديالت تــأثير علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة ولكنهــا قــد تــ ثر علــى الفتــرات إلى 

 .عمالالمستقبلية في حالة قيام المجموعة بإبرام أي عمليات لدمج األ
 

 الجوهريةيف المعلومات عرت :8ي ومعيار المحاسبة الدول 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
أو  تقدم التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية وفحواه كالتالي: "تعتبر المعلومات جوهرية في حالــة إذا كــان حــذفها

إخفائهــا مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن يــ ثر علــى القــرارات التــي يتخــذها المســتخدمون أو  اعــدم صــحة التعبيــر عنـهـ 

تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشــأة المحــددة إلى  غرض العام استنادالمالية ذات الا اتبياناألساسيون لل

 التي قامت بإعدادها".

 

حجــم المعلومــات ســواء أكانــت معروضــة أو  كونها جوهرية يتوقف على طبيعةتوضح التعديالت أن اتصاف المعلومات ب

ة. ويعتبر عدم صحة التعبير عــن المعلومــات أمــراً يانات الماليفي سياق الب ىرخأ وماتمجتمعة مع معلأو  بصورة منفردة

لرئيســيون. لــم يكــن لهــذه جوهرياً إذا كان من المتوقع أن ي ثر بصورة معقولة على القرارات التــي يتخــذها المســتخدمون ا

 ى المجموعة.ير مستقبلي علأثت ا أيالتعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة وليس من المتوقع أن يكون له
 

   2018مارس  29المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  طاراإل

المتطلبات الواردة فــي أي معيــار. أو  المفاهيم الواردة به المفاهيمال يتجاوز أي من أو  ال يمثل معياراً  المفاهيمي طارإن اإل

ة في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعــداد محاسبة الدوليالر عاييالمفاهيمي هو مساعدة مجلس م طارإن الغرض من اإل

علــى  طــرافاأل معايير على وضــع سياســات محاســبية مماثلــة حينمــا ال يوجــد معيــار مطبــق وكــذلك مســاعدة كافــةهذه ال

 استيعاب وتفسير المعايير. 
 

راف بــالموجودات معــايير االعتــ  لككــذثــة والمفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديــدة ويقــدم تعريفــات حدي طاريتضمن اإل

 لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. والمطلوبات ويوضح أيضاً بعض المفاهيم الهامة. 
 

   19-: امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
ديل علــى تعــ  - 19-ة بفيــروس كوفيــدامتيازات التــأجير المتعلقــ  2020مايو  28ة الدولية في سبحاالم أصدر مجلس معايير

عقود التأجير. تمنح التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشــادات المعيــار الــدولي  16المعيار الدولي للتقارير المالية 

تأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وبــاء س امتيازات العكي بما بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير 16للتقارير المالية 

 19-ه مبرًرا عمليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيــروس كوفيــد. نظًرا لكون19-كوفيد

ييــر فــي أي تغ باحتســابر يــاالختبهــذا ا يقــوموالممنوح من الم جر يمثل تعديال لعقد التــأجير أم ال. يقــوم المســتأجر الــذي 

ا  19-وفيدجة عن امتياز التأجير المتعلق بكمدفوعات التأجير النات بنفس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدو  أي تغييــر وفقــً

  .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

، كمــا يمســمح بــالتطبيق 2020يونيــو  1بعــد أو  بــدأ فــيلســنوية التــي تا عةلمجميسري التعديل على فترات البيانات المالية ا

 المجمعة للمجموعة.البيانات المالية المبكر. لم ينتج عن هذا التعديل تأثير جوهري على 
 

 :39 ومعيار المحاسبة الدولي 9والمعيار الدولي للتقارير المالية  7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ئدةلخاصة بمعدل الفاح المعايير االصأ

: المالية دواتاأل 39ومعيار المحاسبة الدولي  المالية دواتاأل 9تقدم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 يرمعايح الأصال أعمالعدداً من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط التي تتأثر مباشرةً ب االعتراف والقياس

حاالت عدم تأكد حول توقيت و/أو مبلغ التدفقات النقدية إلى  حصالالفائدة. وتتأثر عالقة التحوط إذا أدى األ قة بمعدللمتعلا

حيث  المالية للجامعةالبيانات أداة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على أو  المتحوط لهالمعايير للبند إلى  دةالمستن

 الفائدة. ات تحوط لمعدلقعالأية أنه ليس لديها 
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 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4
 

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

ديالت تأثير جوهري لتع. ومع ذلك ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق اية المفعولارس تصبحتطبيق تلك المعايير عندما 

 أدائها المالي. أو  على مركزها
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –المفاهيمي  طاراإلإلى  إشارة مرجعية

 – عمالدمج األ 3رير المالية دولي للتقاالر معياتعديالت على ال 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 
إعداد وعرض   إطارإلى  . والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعيةالمفاهيمي طاراإلإلى  إشارة مرجعية
  2018الصادر في مارس  المفاهيمي للتقارير المالية طاراإلإلى  مرجعية بإشارة 1989الصادر في سنة  البيانات المالية

 ة به.ي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقأن يطرأ أ وند
 

لتجنب  3بالمعيار الدولي للتقارير المالية الواردة  كما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية استثناًء من مبادئ االعتراف

ملة التي وبات المحتطللمت واالخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزاماأو  إصدار األرباح

الضرائب، في   21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أو  37تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 حالة تكبدها بصورة منفصلة.  
 

لتقارير ل ليدوالر وفي نفس الوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيا

 إعداد وعرض البيانات المالية. إطارإلى  قة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعيةالمتعل 3المالية 
 

 وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ في المجمعة تسري التعديالت على فترات البيانات المالية
 

 دي على المجموعة. لتعديالت تأثير ماأن يكون ل عقتوالم ليس من
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -لمقصود الستخدام اتحصالت قبل اوالمنشآت والمعدات: المالممتلكات 

الممتلكات والمنشآت  16الدولي  ة تعديالت على معيار المحاسب 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

، والتي تمنع المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت من بيع بنود ام المقصودقبل االستخدت الصح: المتاتعدوالم

بذلك  د من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول فة بيع أي بنمعدات من تكلالممتلكات والمنشآت وال

ة. بدالً من ذلك، تسجل دارقبل اإل المقصودة منة يقرطيل بالشغلتزا لالموقع والحالة الضرورية ألن يكون جاهإلى  صلاأل

 سائر.الخأو  رباحلبنود ضمن األالمنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك ا
 

 ثربأيقه وال بد من تطب 2022يناير  1بعد أو  السنوية التي تبدأ فيالمجمعة يسري التعديل على فترات البيانات المالية 

بعد بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام  أو  والمعدات المتاحة لالستخدام في الممتلكات والمنشآت  بنودرجعي على 

  مرة.لتعديل ألول المنشأة بتطبيق ا
 

 .المجموعةعلى  تأثير مادي ن لهان يكوأ ليس من المتوقع لتعديالتا هذهن إ
 

%" في حالة إلغاء االعتراف 10رسوم ضمن اختبار "نسبة ال –لية ماال تدوااأل 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 طلوبات الماليةبالم

المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس على عملية إعداد  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 

ل توضيحات حول الرسوم التي ن التعديضميت. 9ية معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المال

عن   المعدل بصورة جوهريةأو  تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد

 المستلمة فيما بين المقترض والمقرضأو  ي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددةصلشروط االلتزام المالي األ

المقرض نيابةً عن الطرف األخر. تطبق المنشأة هذا أو  المستلمة إما من قبل المقترضأو  م المسددةعلى الرسو ةً ملمشت

بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق أو  المتبادلة فيأو  التعديل على المطلوبات المالية المعدلة

 التعديل ألول مرة.
 

مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022يناير  1بعد أو  سنوية التي تبدأ فيبيانات المالية المجمعة الال ى فتراتعلل تعدييسري ال

بعد فترة البيانات المالية المجمعة السنوية  أو  المتبادلة فيأو  المالية المعدلة  ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات

 ول مرة. أل يللتعدالتي تقوم فيها المنشأة بتطبيق ا
 

 من غير المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.  
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 السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 غير المسيطرة  حصصوحيازة ال عمالدمج األ 2.5.1

وفقًا لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة  ة الحيازةتكلف استق زة.يقة الحياباستخدام طر عماليتم المحاسبة عن دمج األ

، تختار عمالالعادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أية حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج لأل

يمة ي قافص فيحصة بنسبة ال أو غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلةصص المجموعة قياس الح 

 ية.داررج ضمن المصروفات اإلالموجودات المحددة للشركة المشتراة. يتم تحميل تكاليف الحيازة كمصروفات وتد
 

الية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف  الم، فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات أعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة 

قتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. ويتضمن هذا فصل  اال وفظرالية وط التعاقدالمناسب وفقاً للشرو

 تضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.المشتقات الم
 

لمقابل ال يتم إعادة قياس ابالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.  عماليتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من عمليات دمج األ

حقة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالنف مصالل محتمال

، ويتم قياسه بالقيمة العادلة  اليةالم دواتاأل 9التزام في أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية أو  أصلك

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية أو  باحألرا فية عادلالقيمة المع إدراج التغيرات في  ل . ويتم قياس المقاب9الخسائر طبقا

انات مالية بي وفقاً للقيمة العادلة في تاريخ كل 9المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .رسائالخأو  احمجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة ضمن األرب
 

ً بالتكلفة تي تي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والقيمة المدرجة للحصص غير المسيطرة وأي )الم قياس الشهرة مبدئيا

المطلوبات المقدرة(. إذا كانت صص ملكية محتفظ بها سابقاً عن صافي القيمة للموجودات المحددة التي تم حيازتها وح

تعيد المجموعة تقييم مدى صحة تحديد ل، زتها تتجاوز مجمل المقابل المحوياح تملتي موجودات االقيمة العادلة لصافي ال

المقدرة، كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم الموجودات التي تم حيازتها وكافة المطلوبات 

ها عن ازتلة لصافي الموجودات التي تمت حيادلعا قيمةزيادة ال إلى اف بها في تاريخ الحيازة. إذا انتهت إعادة التقييماالعتر

 الخسائر.  أو  مجمل المقابل المحول، يتم إدراج الربح في األرباح
 

الشهرة ضمن إحدى وحدات إنتاج النقد، ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتم إدراج م إدراج عندما يت

الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية. يتم أو  فترية للعملية عند تحديد الربحلدا مةالقيتبعدة في الشهرة المرتبطة بالعملية المس

 قد.النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج الن ةعلى أساس القيمقياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة 
 

ً وف أعمال يتم مبدئياً قياس االلتزام المحتمل في عملية دمج المسجل وفقا لمتطلبات  بلغالعادلة. ويتم قياسه الحقا بالم تهيملق قا

المبلغ المسجل مبدئياً ناقصاً  أو  لةحتملة والموجودات المحتمالمخصصات والمطلوبات الم 37أحكام معيار المحاسبة الدولي 

 ى. علأ مايهأ اتيراداإلاإلطفاء المتراكم )متى كان ذلك مالئما( المدرج وفقا لمتطلبات االعتراف ب
 

 لةاستثمار في شركات زمي 2.5.2

موس هو القدرة على المشاركة في  الشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها. إن التأثير المل

  ت.ياساى هذه السالسيطرة المشتركة علأو  ثمر فيها، دون ممارسة السيطرةقرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المست
 

  شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يسجل في يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة

ً بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية لال ستثمار لكي يتم إدراج التغيرات في حصة  االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا

اج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة إدرالزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم ة ركلشات اافي موجودالمجموعة من ص

 اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.أو  ؤهاالدفترية لالستثمار وال يتم إطفا
 

رض أي تغير في ع تمي يلة.شركة الزمالخسائر المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الأو  يعكس بيان األرباح

ذلك  إلى  اإلضافةات الشاملة األخرى للمجموعة. بيرادخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإلاأل ات الشاملةيراداإل

متى كان ذلك  تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات، عند حدو  تغير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة،

تبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت اس يتم رات في حقوق الملكية المجمع.غيلتا بيانباً، ضمن مناس

 .الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة  بين المجموعة والشركة
 

 ثليمو جمع،ائر المخسالأو  خسائر الشركة الزميلة في مقدمة بيان األرباحأو  يدرج إجمالي حصة المجموعة في أرباح

 صص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. الحالخسارة بعد الضرائب وأو  الربح
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 )تتمة(  لةاستثمار في شركات زمي 2.5.2

يد ما إذا كان من الضروري تسجيل أية خسارة انخفاض في القيمة ة بتحدوعجمالم تقوم لكية،قة حقوق المبعد تطبيق طري

غرض تحديد فيما ة لبشأن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة. تجري المجموعة تقديًرا في تاريخ البيانات المالية المجمع

ا حد  ذلك، تحتسب المجموعة م ذا. فإزميلةكة ال مار في الشرإذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستث

مبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم تسجيل الخسارة كـ "حصة في  مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بين ال

 الخسائر المجمع.أو  بيان األرباح في نتائج شركات زميلة"
 

بقي بقيمته العادلة. كما يدرج ياس وتسجيل أي استثمار متبقة جموعم الم، تقوركة الزميلةعند فقد التأثير الملموس على الش

لبيع في ت االفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصال

 .الخسائرأو  األرباح
 

 ات يراداالعتراف باإل 2.5.3

العميل بقيمة تعكس المقابل إلى  الخدماتأو  ء عند نقل السيطرة على البضائعلعمالا معقود الع ات منيرادباإلراف يتم االعت

أنها تعمل إلى  تقديم الخدمات. وانتهت المجموعةأو  عالحصول عليه مقابل نقل البضائها في أحقيتالذي تتوقع المجموعة 

إلى  الخدمات قبل تحويلهاأو  بضاعةالى علة طيها تسيطر بصورة نمث إناتها حيإيرادات كمنشأة أساسية في جميع ترتيب

 العميل.
 

 ات.يرادايير االعتراف المحددة التالية أيضاً قبل االعتراف باإلمعيجب الوفاء ب
 

 بيع بضاعة 
ميل، ويكون الع إلى صلالسيطرة على األ في الفترة الزمنية التي ينتقل خاللهاات من بيع البضاعة يرادتراف باإلاالعيتم 

 يوًما عند التسليم. 90إلى  30تسليم المعدات. تتراوح فترة االئتمان العادية من د عندةً ذلك عا
 

ود تمويل جوهرية والمقابل تأثيرات تغير المقابل النقدي وأي بن سعر المعاملة لبيع البضاعة، تراعي المجموعة يدعند تحد

 وجد(.)إن العميل إلى  ي والمقابل المستحقغير النقد
 

  يرتغالم ( المقابل1
ا الحق في الحصول عليه مقابل لهإذا كان المقابل في العقد يتضمن مبلغ متغير، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل الذي 

طرأ يده حتى يكون من المحتمل بدرجة كبيرة أال يغير في بداية العقد وتقيويتم تقدير المقابل المتالعميل. إلى  تقديم البضاعة 

س لي مة وحتى يتم البت الحقاً في عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير.ات المتراكيراداإل لغمبب اتاديرأي رد جوهري لإل

 لدى المجموعة عقود تتضمن حق االرجاع وخصومات على الكميات. 
 

 جوهري ( بند التمويل ال2
ي  ضمن المعيار الدولة ليالعماستخدام المبررات ا. ببشكل عام تتسلم المجموعة دفعات مقدما قصيرة االجل من عمالءه

التعهد نتيجة التأثيرات المترتبة على بند التمويل اذا  بل، ال تقوم المجموعة بتعديل المبلغ الذي يمثل مقا15للتقارير المالية 

 أو ةواحدكون سنة لمقابل سياد االعميل عند سدإلى  د ان تكون الفترة بين تقديم البضاعة المتعهد بهاكانت تتوقع في بداية العق

 المجموعة أي دفعات مقدمة طويلة األجل من العمالء.م تستلم لاقل. 
 

 ة داراإل أتعاب
تها. تتضمن هذه الخدمات تطوير إدارت التي تتولى راية معينة تتعلق ببعض العقاإدارمقابل مهام  أتعابتتسلم المجموعة 

فردي يتكون من  أداءالخدمات التزام  ل هذهمثت ادق.الفن ةإدارو ىلجدوات ايب ودراساستراتيجية التسويق وبرامج التدر

ذا في  اخحد كبير ولها نفس طريقة التحويل خالل مدة العقد. وإلى  مجموعة من الخدمات المميزة اليومية تعتبر متماثلة

ا اءبنوية متسا ات على فتراتراديإك تعاباالعتبار استفادة العميل من الخدمات خالل مدة العقد بالتساوي، تسجل هذه األ

 مرور مدة زمنية معينة.  على
 

 ات من تقديم خدمات إيراد
دفوعات بشكل عام عند  لمبمرور الوقت واستحقاق ا  داءات من تقديم الخدمات عندما يتم استيفاء التزام األيرادتسجل اإل

 مة. ل تقديم الخدا قبعات مقدمانجاز الخدمات وقبولها من العميل. تتطلب بعض العقود سداد دف
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات ااإل اسأس 2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 )تتمة(ات يراداالعتراف باإل 2.5.3

 ات تأجير إيراد
لمخاطر والمزايا افة اات بصفتها الم جر في عقود التأجير التشغيلي التي ال تتضمن تحويل كإيرادتكتسب المجموعة 

 العميل. إلى  رأجار المستعقالكية المتعلقة بمل
 

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

ف المباشرة يليه. تسجل التكاليلتشغات ايرادنظرا لطبيعة اإل المجمع الخسائرأو  ات في بيان األرباحيرادويدرج ضمن بند اإل

المتبع على نفس األساس  التأجيروض والترتيب لعقد االيجار التشغيلي كمصروف على مدى فترة فاي التالمتكبدة ف يةدئالمب

 ات التأجير. إيرادلتسجيل 
 

 منح حكومية  2.5.4

. قةرفالم اللتزام بكافة الشروطوسيتم ا حةلمنم ايتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استال

ات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل إيرادببند المصروفات، يتم تسجيلها ك عندما تتعلق المنحة

ها تسجيلما، يتم  أصل التكاليف ذات الصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق المنحة ب

 ذي الصلة.   صلاإلنتاجي المتوقع لأل مرلعار اات بمبالغ متساوية على مد إيرادك
 

إلى  هماإدراجوالمنحة بالقيم االسمية ويتم  صلعندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية، يتم تسجيل األ

  على ذي الصلة  صلالك مزايا األاستهنمط  إلى ، استناداً صلالخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألأو  األرباح

 متساوية. اط سنوية قسأ
 

 الضرائب 2.5.5

   لميحصة مؤسسة الكويت للتقدم الع
لشركة األم وفقاً للحساب المعدل  % من ربح السنة الخاص بمساهمي ا1تحتسب حصة م سسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 

شركات الزميلة والتابعة  ال ن م اتاديرلى أنه يجب استبعاد اإلنص عذي يلا ة الم سسة إدارقرار أعضاء مجلس إلى  استناداً 

 االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة. إلى  ة والتحويلدارومكافأة أعضاء مجلس اإل
 

  ضريبة دعم العمالة الوطنية
  2000لسنة  19قانون رقم ا للوفق م% من ربح السنة الخاص بالشركة األ2.5تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 

 . 2006لسنة   24ر المالية رقم زيو قرارو
 

  الزكاة

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

 .2007ديسمبر  10اعتبارا من 
 

 الضرائب على الشركة التابعة األجنبية
وتحتسب طبقًا لقانون الضرائب ائب على العمليات في مصر ضرالبية على الشركة التابعة األجندخل ة البتمثل ضري

 هذه الدولة.ه بالمعمول ب
 

الجهات الضريبية. إن إلى  سدادهأو  استرداده من تقاس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل للسنة الحالية بالمبلغ المتوقع

الصادرة في تاريخ البيانات المالية أو  طبقةلما تلك خدمة في احتساب المبلغ هيلمستئب ااقوانين الضرأو  معدالت الضريبة

 ات خاضعة للضريبة. إيرادتعمل بها المجموعة وتكتسب فيها  لتيالمجمعة، في الدول ا
 

  توزيعات األرباح 2.5.6

لقانون الشركات، تم  بقا ة. طعتسجل المجموعة التزام بسداد توزيعات األرباح عندما تخرج عن نطاق رغقة المجمو

ة الستوي. يسجل المبلغ المقابل مباشرة وميقبل المساهمين في اجتماع الجمعية العم زيع عند الموافقه عليه من تواليح بالتصر

 في حقوق الملكية. 
 

انات المالية البيريخ ايخ البيانات المالية المجمعة وتم اإلفصاح عنها كحد  بعد تألرباح للسنة بعد تاريتم اعتماد توزيعات ا

 المجمعة. 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات ااإل ساسأ 2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 النقد والنقد المعادل  2.5.7

بنوك والودائع ى الز لدجمالي المجمع من النقد في الصندوق والنقد غير المحتال يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز

هرية تتعلق بالتغير في القيمة مبالغ معلومة من النقد والتي تتعرض لمخاطر غير جوإلى  الهتحوياألجل التي يسهل  قصيرة

 اقل.  أو  أشهر 3ية مدتها أصلولها فترات استحقاق 
 

دى البنوك النقد غير المحتجز لوق ولصنداألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد في دل يتكون النقد والنقد المعا

 ة النقد لدى المجموعة. إداريتجزأ من ف الموضح أعاله، حيث يعتبر جزءا ال االجل وفقا للتعرية يرع قصوالودائ
 

 الحقاالعتراف المبدئي والقياس ال-المالية  دواتاأل 2.5.8

 حقوق ملكية لمنشأة أخرى. أداةأو  ي نشأة والتزام ماللم مالي أصلاألداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه 
 

 ية اللمات اأ( الموجود

 اف المبدئي والقياس عتراال
كمدرجة بالقيمة أو  يتم تصنيف الموجودات المالية، عند االعتراف المبدئي، كموجودات مالية مقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة

 الخسائر.أو  ن خالل األرباحلة ملعاداكمدرجة بالقيمة أو  ات الشاملة األخرىيرادالعادلة من خالل اإل
 

المالي ونموذج  صلبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لأللمالية عند االعتراف المجودات اموالنيف يعتمد تص

ي تالأو  مويل جوهريد تالتجارية المدينة التي ال تتضمن بن رصدةتها. باستثناء األدارالذي تستعين به المجموعة إل عمالاأل

ً بقياس األموعة مبمجالقوم لمجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، تمت اقا المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف  صلدئيا

التجارية   رصدةالخسائر. بالنسبة لألأو  ودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحالمعاملة في حالة الموج

قياسها مقابل سعر  ا، فيتميهعللية تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عمأو  ريجوه مويلتتي ال تتضمن بند ال المدينة

 المعاملة.
 

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

تبار خبام تقييهذا الإلى  المبلغ القائم. ويشار أصل على فقط" المبلغ والفائدة أصلتدفقات نقدية تمثل "مدفوعات إلى  ي دي

يف الموجودات المالية ذات تدفقات نقدية وال المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يتم تصن أصل مدفوعات 

ر بغض النظر عن خسائال أو  والفائدة فقط" وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباحالمبلغ  أصلتمثل اختبار "مدفوعات 

 .عمالنموذج األ
 

ة المجموعة للموجودات إدار كيفية إلى  ة الموجودات المالية فهو يشيرإدارالمجموعة المستخدم في  أعمال جوذنمبة لبالنس

ية  لنقداما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات  عمالالمالية بغرض إنتاج تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

  عاً. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمنما همكلي أو بيع الموجودات الماليةأو  لتعاقديةا

اقدية بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية يهدف لالحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التع أعمالنموذج 

االحتفاظ بها لتحصيل إلى  يهدف أعمالضمن نموذج  ىرخ األملة ات الشايراداإل لقيمة العادلة من خاللة بامقاسلالمصنفة وا

 والبيع.التدفقات النقدية التعاقدية 
 

أو   مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد من خالل اللوائحأو  إن مشتريات

بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة   جدرت ة"(،السوق )"المتاجرة بالطريقة االعتيادي ة فيسائدلاألعراف ا

 .صلبيع األأو  بشراء
 

 القياس الالحق

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

 ( الد تأدواالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة)ين 

 ات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر يرادخالل اإل منة عادلالموجودات المالية المدرجة بالقيمة ال

 الدين(  أدواتالمتراكمة )

  أو   ات الشاملة األخرى مع عدم إعادة إدراج األرباحيراد بالقيمة العادلة من خالل اإل المصنفةالموجودات المالية

 ة(  حقوق الملكي أدواتند إلغاء االعتراف )مة عتراكمالخسائر ال

 الخسائرأو  جودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحوملا 
 
 

 

 



 عةكاتها التابشرش.م.ك.ع. و ركة الفنادق الكويتيةش
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في

 

 

19 
 

 لمحاسبية الهامة )تتمة( عداد والسياسات اأساس اإل 2
 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة 2.5
 

 )تتمة( الحقلقياس الي وامبدئلاالعتراف ا- المالية دواتاأل 2.5.8
 

 )تتمة(أ( الموجودات المالية 
 

 )تتمة( لالحقا اسقيال
 

 الدين(  أدواتالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )ودات المأ( الموج
وتتعرض لالنخفاض في  يتم الحقًا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي 

 .انخفاض قيمتهأو  تعديلهأو  صلاف باأللغاء االعترإ تمما يالخسائر عندأو  األرباح والخسائر في األرباحدراج إم يت .ةالقيم
 

 المدينة األخرى.   رصدةتتضمن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة للمجموعة المدينين التجاريين واأل
 

 الدين(  أدواتات الشاملة األخرى )يرادإلل اخال نب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة م
إعادة تقييم أو  ات الفوائدإيرادسجل ات الشاملة األخرى، تيراد ادلة من خالل اإلين المدرجة بالقيمة العلدا اتدوألبالنسبة 

ساب ة احتريقفس طنالخسائر ويتم احتسابها بأو  الرد في بيان األرباحأو  تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة

ات الشاملة األخرى. عند يرادعادلة المتبقية في اإلالتغيرات في القيمة ال جلتس. طفأةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة الم

 الخسائر. أو  األرباحإلى  ات الشاملة األخرىيرادالتغير المتراكم في القيمة العادلة من اإل إلغاء االعتراف، يعاد إدراج
 

اريخ البيانات لشاملة األخرى كما في تا اتاديرإلدين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا أدوات عة أيجموالم ىليس لد

 المالية المجمعة. 
 

 ملكية(حقوق ال أدواتات الشاملة األخرى )يرادالل اإلج( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ

ق قوح واتدأغير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم ك نحو على رعند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختا

معيار المحاسبة ات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا ليرادمن خالل اإل العادلة ملكية مصنفة بالقيمة

على أساس كل أداة على  نيف التص وتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديدالمالية: العرض،  دواتاأل 32الدولي 

 حدة. 
 

الخسائر. وتسجل توزيعات األرباح أو  األرباحإلى  المالية لموجوداته ارباح والخسائر لهذاألج إدراال يتم أبدا إعادة 

تفيد المجموعة من هذه  الخسائر عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تسأو  بيان األرباح ات أخرى فيإيرادك

الشاملة األخرى.  ات يراداإل سجل هذه األرباح فيت ة،لحالالمالي. وفي هذه ا  صلكاسترداد لجزء من تكلفة األالت متحصلا

 ات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.يرادإلحقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا أدواتإن 
 

 الخسائر أو  األرباح خاللمن  ةد( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادل
الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع  أو  األرباح لقيمة العادلة من خاللباة مدرج تدرج الموجودات المالية ال

 الخسائر. أو  ت في القيمة العادلة في بيان األرباحتسجيل صافي التغيرا
 

دلة  عااليمة المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقارت اخت يتتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم الت

ات أخرى  إيراديتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في حقوق الملكية كاألخرى.  الشاملة اتيرادمن خالل اإل

 .ما يثبت الحق في المدفوعاتعندالمجمع  ئرالخساأو  األرباحفي بيان 
 

  إلغاء االعتراف
أو  المالي صلمالي )أو جزء من األ أصلللمجموعة( ب معمجي الف )أي االستبعاد من بيان المركز المالعترااال يتم إلغاء

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

 أو صلت النقدية من األالحقوق في استالم التدفقا تنتهي ، 

 لمستلمة دفقات النقدية التا بدفعتتحمل التزاًما أو  صلالنقدية من األ فقاتالتدفي استالم  المجموعة بتحويل حقوقها تقوم

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

 صلمزايا الهامة لأللر وامخاطفة الاظ بكااالحتفأو  )ب( ال تقوم المجموعة بتحويلأو  صلامة لألالمخاطر والمزايا اله

 .صلاألى علطرة ولكنها فقدت السي
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  )تتمة( عترافء االإلغا
تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"، أو  ما أصلقدية من م التدفقات النتالاسفي  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها

أو  لمجموعة بتحويلم اتق إذا لمإذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك.  تقوم المجموعة بتقييم ما

  صل ألي تسجيل االمجموعة فر تمتس، لصولم تفقد السيطرة على األ صلخاطر والمزايا الهامة لألالم كافةتفاظ بحاال

م المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم . وفي تلك الحالة، تقوصلالمحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األ

 وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. حقوقس الأساس يعكتزام المرتبط به على المحول واالل صلقياس األ
 

الحد األقصى  أو  صلية لألصلالمحول بالقيمة الدفترية األ صلمان على األأخذ شكل ضستمرة التي تلما يطرةيتم قياس الس

 قابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل. للم
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

خالل  العادلة من  مةقيبال الدين غير المدرجة أدواتتمان المتوقعة بالنسبة لجميع االئائر مخصص لخستسجل المجموعة 

لنقدية التعاقدية المستخدمة طبقا للعقد وكافة الفرق بين التدفقات اإلى  الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعةأو  باحاألر

ات  ي. تتضمن التدفقصلمعدل الفائدة الفعلية األإلى  ريبيةة تقبنسبمخصومة  ع المجموعة استالمها،التدفقات النقدية التي تتوق

ي تمثل جزءا ال يتجزأ التحسينات االئتمانية األخرى التأو  النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بهاالتدفقات ية المتوقعة قدلنا

 من الشروط التعاقدية. 
 

لتعرض للمخاطر االئتمانية التي لم تحد  فيها زيادة ت الحاالبالنسبة ى مرحلتين. ئتمان المتوقعة عليتم تسجيل خسائر اال

التعثر المحتملة  ة عن أحدا  خسائر االئتمان الناتج خاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصم فييرة كب

االئتمانية التي  خاطرللم ت التعرضبالنسبة لحاال شهًرا(.  12دة مل شهًرا القادمة )خسائر االئتمان المتوقعة 12خالل الـ 

المتوقعة على   ذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب مخصص لخسائر االئتمانمنن ئتماحدثت فيها زيادة كبيرة في مخاطر اال

 مر األداة(.لتعرض، بصرف النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عر المتبقي لمدى العم
 

ئتمان المتوقعة. االر خسائدات العقود، تقوم الشركة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب موجوين والتجاري بالنسبة للمدينين

خسائر  إلى  ذلك تسجل مخصص خسائر استنادان وبدال من غيرات في مخاطر االئتماوبالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع الت

إلى  تندبإنشاء مصفوفة مخصصات تسركة الش ية. قامتاألداة في تاريخ كل بيانات مالاالئتمان المتوقعة على مدى عمر 

 القتصادية.مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة ائتمان ويتم تعديلها االر خسائخبرتها التاريخية في 
 

 المطلوبات المالية ب(
 

 االعتراف المبدئي والقياس 
أو  وبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباحكمطلئي، بداف الميتم تصنيف المطلوبات المالية، عند االعتر

 تحوط في عملية تحوط فعالة، متى كان ذلك مناسبًا. أدواتكمشتقات مصنفة كأو  دائنينأو  وسلف ضورقأو  الخسائر
 

فيات والقروض لسوال األخرى الدائنة رصدةالدائنين التجاريين واألو مطلوبات التأجيرية للمجموعة المطلوبات المال تتضمن

 . بما في ذلك الحسابات المكشوفة لدي البنوك
 

الدائنين. مالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة وبات الطللمفة اتسجل كا

مطلوبات التأجير، حيث أنها ال تقع ياس مبدئي وقراجع السياسة المحاسبية المتعلقة بعقود التأجير لالطالع على االعتراف ال

 .9ة ليمار الضمن نطاق المعيار الدولي للتقاري
 

 القياس الالحق 

 ئتين: فإلى  ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية
 

 الخسائرأو  مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 فأةلفة المطمطلوبات مالية مدرجة بالتك 
 

الخسائر والمطلوبات المالية المدرجة  أو  باحرألا خالللم تقم المجموعة بتصنيف أي التزام مالي كمدرج بالقيمة العادلة من 

 باطا بأنشطة المجموعة. بالتكلفة المطفأة تعتبر األكثر ارت
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 مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
ً بالمجموعة األكثرهي  فئةهذه الإن  ائدة التي تحمل ف يات والقروضبعد االعتراف المبدئي، يتم الحقا قياس السلف .ارتباطا
الخسائر عندما يتم استبعاد و أ باحروالخسائر في األ رباحطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وتسجل األالم كلفةبالت

 المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 
 

عتبر جزءا ال يتجزأ تي تف الالتكاليو أ عالوة على الحيازة والرسومأو  متحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خص
 الخسائر المجمع. أو  رباحبيان األبند تكاليف التمويل في ت تحعلي إطفاء معدل الفائدة الفمن معدل الفائدة الفعلي. يدرج 

 

 دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و
مات تم تسلمها، سواء خدأو  ضائعاء بمستقبل لقالدائنة األخرى عن مبالغ ستدفع في ال رصدةواأل الدائنون التجاريونيتم قيد 

 لم تصدر. أو  صدرت بها فواتير من قبل المورد
 

 اف ترعالا غاءلإ
  انتهاء صالحية استحقاقه.أو  إلغاؤهأو  يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات

 

بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي  أو  لفة بشكل كبير،بشروط مخت مقرضمن نفس العند استبدال التزام مالي حالي بآخر 
راف بالتزام جديد، ويدرج ي واالعتصلالتعديل كإلغاء االعتراف بااللتزام األأو  لة هذا التبديلماعم يتم بشكل جوهري،
 .المجمع الخسائرأو  الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح ةالفرق في القيم

 

 لية الما دواتاألج( مقاصة 

في بيان المركز المالي المجمع فقط عندما  لمبلغا فيج صاجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدريتم إ
تحقيق أو  صة المبالغ المعترف بها وتوجد نية لتسوية هذه المبالغ على أساس الصافييكون هناك حق قانوني يلزم بمقا

 ن واحد. في آبات مطلووتسوية الالموجودات 
 

 أسهم خزينة 2.5.9

المجموعة ولم يتم إعادة   كة األم التي تم إعادة شرائها من قبلشرللدرة أسهم الخزينة من األسهم الخاصة المص تتكون
  لتكلفة جحبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة حيث يتم إدراج المتوسط المرتم المحاسإلغائها بعد. يأو  إصدارها 

الناتجة إدراج األرباح  تمي زينةإصدار أسهم الخ المعاد شرائها في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادةسهم األ
قابل للتوزيع، كما يتم تحميل الخسائر عتبر غير ضمن حساب منفصل في حقوق الملكية )احتياطي أسهم الخزينة( والذي ي

ثم   المرحلةالحساب، ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح  لذلكائن صيد الدلر المحققة على نفس الحساب في حدود ا
لخسائر لمقاصة ا االجباري. تستخدم األرباح المحققة الحقاً عن بيع أسهم الخزينة أواًل  ي ثم االحتياطيارتياالخاالحتياطي 

ً في االحتياطيات واألرباح  لتوالي.  ال يتم دفع أية توزيعات لى انة عخزيسهم الياطي أواحت المرحلةالم قتة المسجلة سابقا
ً وتخفيض متوسط تكلفة إلى  األرباحم سهار أأسهم الخزينة. وي دي إصدأرباح نقدية عن  زيادة عدد أسهم الخزينة نسبيا
 جمالي تكلفة أسهم الخزينة. ثير على إالسهم بدون التأ

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  2.5.10

إلى   دةعاد يستنخدمة لجميع موظفيها طبقا لقانون العمل الكويتي. إن استحقاق هذه المكافأة ة النهايمكافأة ة مجموعتقدم ال
التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم  لخدمة. إنالراتب النهائي للموظف وطول مدة الخدمة وإلى إتمام الحد األدنى من فترة ا

 .  لخدمةترة اتسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى ف
 

عية كنسبة من ينات االجتماأملتمة لالم سسة العاإلى  بتقديم مساهماتأيًضا للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة سبة بالن
 لتي تحمل كمصروفات عند استحقاقها.ساهمات وامرتبات الموظفين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه الم

 

 المخصصات  2.5.11

ه من  استداللي( ناتج عن حد  وقع من قبل، كما أنأو  ي )قانونيلدى المجموعة التزام حال تقيد المخصصات عندما يكون
غ االلتزام بصورة مبل قياسويمكن م استخدام موارد تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزاإلى  هر الحاجة تظن مل أالمحت

يسجل  عقد تأمين، أي بموجب ،بالكاملالمخصص أو  جزء من المخصصرداد ة استعندما تتوقع المجموع موثوق فيها.
يتم عرض المصروف المتعلق بأي مخصص في  .عللفباكدا منفصل ولكن فقط عندما يكون االسترداد م  أصلاالسترداد ك

 بعد أي استرداد.  افي بالصالمجمع  الخسائرأو  األرباحبيان 
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 ة( )تتمساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أ 2
 

 حاسبية الهامة )تتمة( ات المسياسلا 2.5
 

 )تتمة(المخصصات  2.5.11

فقاً المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وخصم م يتيا، إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماد
ص نتيجة مرور الوقت عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخص لما هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.

 يل. وكتكاليف تم
 

 العمالت األجنبية  2.5.12

كل شركة في المجموعة  الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم. تقوم  ينارلدباوعة تعرض البيانات المالية المجمعة للمجم
ية.  سركة باستخدام تلك العملة الرئيبتحديد العملة الرئيسية لها، كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل ش

 األرباحإلى  الخسائر المعاد تصنيفهاأو  رباحاألس تعك أجنبية عمليةدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع تستخ
 خدام هذه الطريقة.  الخسائر المبلغ الناتج عن استأو 
 

 رصدةالمعامالت واأل
لكل منها وفقاً لسعر الصرف الفوري   ةئيسيالر من قبل شركات المجموعة بالعملة يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية

 مرة.  ألول افترلالعفي تاريخ تأهل المعاملة 
 

ً لسعر الصرف الفوري في  إلى  ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية العملة الرئيسية وفقا
 الخسائر. أو  ويل البنود النقدية في األرباححتأو  وية. وتسجل الفروق الناتجة من التستاريخ البيانات المالية المجمعة

 

ة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ  ية التي تقاس من حيث التكلفالنقدر غينود يتم تحويل الب
ً لل تخدام أسعار سة باجنبيقيمة العادلة بإحدى العمالت األالمعامالت المبدئية. كما يتم البنود غير النقدية التي تقاس وفقا

ائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها الخس أو حرباالصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تعامل األ
ة للبند )أي أن فروق التحويل الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادل أو  ة بما يتفق مع االعتراف باألرباحبالقيمة العادل

الخسائر تدرج أيضاً أو  األرباحأو  ىخراألة ملاالشات يرادتدرج أرباحها وخسائرها وفقا للقيمة العادلة ضمن اإل يالت بنودلل
 الخسائر على التوالي(. أو  رباحاألأو  ات الشاملة األخرى يرادضمن اإل

 

أو  ات )أو جزء منها(إيرادأو  تمصروفاأو  أصلعتراف المبدئي بالافوري الذي سيستخدم عند عند تحديد سعر الصرف ال
تقوم فيه ريخ الذي بل مسدد مقدما، فإن تاريخ المعاملة هو التاتعلق بمقام دير نقالتزام غيأو  أصلعند إلغاء االعتراف ب

غ دة مبالد مقدما. في حالة وجود عشأ عن ذلك المقابل المسدااللتزام غير النقدي الذي نأو  صلالمنشأة باالعتراف المبدئي لأل
 مستلم من الدفعات مقدما.أو  مدفوعغ بلكل مة مقدما، فيجب على المجموعة تحديد تاريخ المعاملة لمستلمأو  فوعةمد
 

خ البيانات المالية موجودات والمطلوبات المتعلقة بعمليات اجنبية بسعر التحويل السائد في تاريتحويل ال عند التجميع، يتم
مالت. عالميخ الك العمليات وفقا لسعر الصرف السائد في تارخسائر المتعلقة بتالأو  احكما يتم تحويل بيانات األربمعة المج

ت الشاملة األخرى. عند بيع عملية اجنبية، يعاد ايراداإل ل عند التجميع ضمنتسجل فروق التحويل الناتجة من التحوي
 خسائر. الأو  احاألربإلى  جنبيةلق بالعملية األلة األخرى المتعات الشاميرادتصنيف بند اإل

 

القيمة الدفترية للموجودات إلى  ديالت على القيمة العادلةتعي ة وايتم التعامل مع أي شهرة ناتجة من حيازة عملية اجنبي
لفوري في قا لسعر الصرف اة من الحيازة كموجودات ومطلوبات لعملية اجنبية ويتم التعامل معها وفجلناتمطلوبات اوال

 . عةمجمال ةالبيانات الماليتاريخ 
 

  ممتلكات ومعدات 2.5.13

 . ةانخفاض في القيم أياالستهالك المتراكم و اً صقانفة تدرج الممتلكات والمعدات بالتكل
 

 ة المقدرة للموجودات كما يلي:الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيقسط ة الاحتساب االستهالك بطريق يتم
 

  سنة  25- 10 ة مستأجر علي أرضمباني 
  سنة  15 - 3 مكائن ومعدات وأثا 
  تواسن  10 – 4 تحسينات على عقارات مستأجرة  وديكورات 
 سنوات      8 – 3 سيارات 
 

تستهلكها بشكل منفصل بناًء  المجموعةى فترات زمنية، فإن ت علمعدابدال أجزاء كبيرة من الممتلكات والعندما يجب است
عند   ئرالخساأو  األرباحح والصيانة األخرى في صاليتم االعتراف بجميع تكاليف األ نتاجية المحددة. على أعمارها اإل

المعني إذا تم استيفاء  صلاأللفة بعد استخدامه في تك صلالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األ تضمينم يت. بدهاتك
 معايير االعتراف للمخصص. 
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 محاسبية الهامة )تتمة( والسياسات الساس اإلعداد أ 2
 

 حاسبية الهامة )تتمة( ات المالسياس 2.5
 

 ()تتمة  ممتلكات ومعدات 2.5.13

عند عدم توقع منافع أو  عند البيعالممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم إلغاء االعتراف به  دنب إن

بة بالفرق محتس)ال صلخسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألأو  أي أرباحبيعه. تدرج أو  اقتصادية مستقبلية من استخدامه

 .صلالخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف  باألأو  ( في بيان األرباحلصأل ية لبين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفتر
 

كل سنة مالية ويتم تعديلها على   مراجعة القيم التخريدية و األعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهايةيتم 

 ك مناسباً. ن ذلى كاأساس مستقبلي، مت
 

 موجودات غير ملموسة  2.5.14

لمبدئي. تتمثل تكلفة ر الملموسة التي يتم حيازتها بصورة منفصلة بالتكلفة عند االعتراف اات غيودوجالم قياس يتم

يتم ئي، لمبدمتها العادلة في تاريخ الحيازة. بعد االعتراف اقي في عمالالموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها في دمج لأل

 ً  اء متراكم وأي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. طفإ  أيإدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا
 

 غير محددة.أو  نتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنها محددةيتم تقييم األعمار اإل
 

نتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لغرض تحديد اإل عمارلملموسة التي لها أعمار محددة على مدى األات غير االموجود تطفأ

تم مراجعة فترة وأسلوب غير الملموس قد تنخفض قيمته. ي صلأن األإلى  لقيمة في حالة وجود ما يشيرا فيفاض االنخ

في رات لتغيل. إن ا نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة على األقغير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في  صلاإلطفاء لأل

يتم المحاسبة عنها  صلمستقبلية المتضمنة في األنافع االقتصادية اللما هالكالنمط المتوقع الستأو  العمر اإلنتاجي المتوقع

ي التقديرات المحاسبية. يتم ل تغيير فترة وأسلوب اإلطفاء، متى كان ذلك مناسباً، حيث يتم معاملتها كتغيرات فمن خال

ضمن  المجمع  الخسائرأو  حبااألرودات غير الملموسة التي لها أعمار محددة في بيان لموجاء لاالعتراف بمصروف اإلطف

  .ةفئة المصروفات التي تتسق مع وظيفة الموجودات غير الملموس
 

ً لغرض تحديد انخفاض ال تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة  ولكن يتم اختبارها سنويا

للموجودات غير الملموسة مراجعة العمر اإلنتاجي  تمي نقد.على مستوى وحدة إنتاج الأو  إما على أساس إفرادي وياً ة سنالقيم

زال م يداً، وإن لم  ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا للتأكد مما إذا كان تقييم األعمار االقتصادية غير المحددة ما 

 .  محدد يتم على أساس مستقبليإلى  نتاجي من غير محدداإل لعمريكن ذلك فإن التغير في تقييم ا
 

ال يتوقع أو  إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عندما يتم بيعها )أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة( متي

  صل اف باألعترء االخسائر ناتجة من إلغاأو  بيعها. تدرج أي أرباحأو  اأي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه

 .المجمع الخسائرأو  ( في بيان األرباحصلمة الدفترية لأل قياليع و)المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت الب
 

 على مدار عشر سنوات.حق االمتياز يتم إطفاء 
 

د لعقوذه اهع أساسية في اطار عقود تأجير تشغيلي. يجوز تجديد قدمت المجموعة مدفوعات لمستأجرين للحصول على مواق

لتي لها اعمار إنتاجية غير محددة. تدرج ك، يتم تقييم القفليات اذلل تيجةبدون تكلفة للمجموعة. ونأو  تكلفة محدودة مقابل

ع السياسة المحاسبية النخفاض القفليات بالتكلفة دون احتساب اإلطفاء ولكن يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة. راج

 ية.  لمالقيمة الموجودات غير ا

 

 المخزون   2.5.15

 يمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل.  لقا فيصاو أ يتم تقييم المخزون بالتكلفة
 

 المحاسبة عنها كما يلي: يتم اليةمكانه وحالته الحإلى  إن التكاليف المتكبدة في الوصول بكل منتج
 

 س المتوسط المرجح.فة الشراء على أساالمواد الخام: تكل 

 إلى   غير المباشرة للتصنيع استنادًات فامصرود المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة من الالبضائع الجاهزة: تكلفة الموا

 الطاقة التشغيلية العادية ولكن باستثناء تكاليف االقتراض.
 

ً أي تكاليف مقدرة ضرورية  عمالسياق األمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر ضمن القيافي صإن  العادي ناقصا

 إلجراء البيع.
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 ( مةتت) هامةأساس اإلعداد والسياسات المحاسبية ال 2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 2.5.16

 نخفض ما قد تأصالحديد ما إذا كان هناك أي م شر على أن تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لت
ر ، تقوم المجموعة بتقديصلالقيمة السنوي لأل اضخفر انعند ضرورة إجراء اختباأو  ته. فإذا ما توفر مثل هذا الم شرقيم

اج النقد ناقصاً إنت وحدةأو  صلهو القيمة العادلة لأل صل. إن المبلغ الممكن استرداده لألصلالمبلغ الممكن استرداده لأل
ي ما لم يكن ردف أصل ستخدام أيهما أعلى ويتم تحديد المبلغ الممكن استرداده لكلء االأثناقيمته أو  التكاليف حتى البيع

ً لتدفقات نقدية مس صلاأل مجموعات الموجودات أو  تقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجوداتمنتجا
قد انخفضت   صلممكن استرداده، يعتبر األغ اللمبلوحدة إنتاج النقد عن اأو  ما صلالقيمة الدفترية ألاألخرى. عندما تزيد 

 سترداده. ن امكلماغه مبلإلى  قيمته ويخفض
 

القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع أو  ناء االستخدامثحدة انتاج النقد هو القيمة اأو  صلأل ان المبلغ الممكن استرداده ل
ل معد القيمة الحالية باستخدام إلى  ت النقدية المستقبلية المقدرةدفقاالت ، تخصمهما أعلى. عند تقييم القيمة أثناء االستخدامأي

. لغرض اختبار االنخفاض في صلللقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باأليعكس تقييمات السوق الحالية م خص
ستخدام المستمر والتي اال ة من إنتاج التدفقات النقديإلى  مجموعة موجودات ت دي غرأصإلى  القيمة، يتم تجميع الموجودات

مجموعات الموجودات األخرى  أو  ىية الناتجة من الموجودات األخرقدلنات اتكون مستقلة بشكل كبير عن تلك التدفق
 )"وحدة إنتاج النقد"(.

 

جل . تسوحدة انتاج النقد قيمته الممكن استردادهاأو  صللألتسجل خسارة انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية 
الدفترية تلك التي  لقيمة لقيمة بحيث أال تتجاوز اا اضانخفالخسائر، ويتم رد خسائر أو  سائر انخفاض القيمة في األرباحخ

 كان يمكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم تسجيل أي خسائر النخفاض القيمة.
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة  2.5.17

يكن احتمال التدفق الصادر   لما ها مت المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنابوطلال يتم إدراج الم
 أمراً مستبعداً.للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية 

 

د  ر اوالولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون احتمال التدفق  ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع
 للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمراً مرجحا. 

 

 تطاعالقا وماتمعل 2.5.18

ات وتكبد تكاليف. تستخدم إيرادالتي ينتج عنها اكتساب  عمال إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األ
ت التشغيل التي لها نفس السمات اعاقط. ويتم تجميع داءرد وتقييم األلتشغيل لتوزيع المواة المجموعة قطاعات اإدار

 عمالء وإعداد تقارير حولها كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.الة وفئ االقتصادية والمنتجات والخدمات
 

 متداولة وغير متداولة إلى  والمطلوباتدات موجوتصنيف ال 2.5.19

على تصنيفها كمتداولة/غير متداولة. يحدد  ي بيان المركز المالي المجمع بناءً جودات والمطلوبات فتعرض المجموعة المو
 كمتداول عندما: صلاأل

 

 ة؛استهالكه في إطار دورة التشغيل العاديأو  تكون نية لبيعهأو  المتوقع تحقيقه نمن يكو 
 ون محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة؛كي 
 لمجمعة؛ أوشهًرا بعد فترة البيانات المالية اققه خالل اثني عشر يكون من المتوقع تح 
 االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهًرا على  أو  لادالتبنقد معادل ما لم يكن محتجًزا من أو  يكون في شكل نقد

 ة المجمعة.ماليت الاألقل بعد فترة البيانا
 

 ة. يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداول
 

 يحدد االلتزام كالتزام متداول عندما:
 

 متوقع تسويته في إطار دورة التشغيل العادية؛ليكون من ا 
 ؛سية لغرض المتاجرةساأ صورةيكون محتفًظا به ب 
 جمعة ؛ أوالم اليةينبغي تسويته خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة البيانات الم 
 لمالية ايانات ام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد فترة البال يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتز

 المجمعة. 
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات كغير متداولة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      2.5
 

 قياس القيمة العادلة 2.5.20
دفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في المأو  ام أصلم من بيع بأنها السعر المستل تعرف القيمة العادلة
 نقل االلتزام:أو  صلفتراض حدو  معاملة بيع األاإلى  ند قياس القيمة العادلةستي ياس.السوق في تاريخ الق

 

 االلتزام، أو أو  صلفي السوق الرئيسي لألالنقل أو  البيع 
 االلتزام. أو  صلاألكثر مالءمة لأل لسوقفي افي ظل غياب السوق الرئيسي، النقل  أو البيع 
 

 السوق األكثر مالءمة. أو  الرئيسي قوسلا لىإ يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

عند تسعير االلتزام باستخدام االفتراضات التي يمكن للمشاركين في السوق استخدامها أو  صللأل ةيتم قياس القيمة العادل
 هم االقتصادية المثلى.لمشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصلحأن اراض  االلتزام، بافتأو  صلاأل
 

نافع اقتصادية من خالل استخدام  مغير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج  صللعادلة لأل ا مةالقييراعي قياس 
بأعلى   صلألدم ايستخارك آخر في السوق من المحتمل أن شمإلى  من خالل بيعهأو  بأعلى وأفضل مستوى له، صلاأل

 وأفضل مستوى له. 
 

تحقيق أقصى   فر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، معتوي التي تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف و
 ستخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.ا
 

االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن  أو  ا العادلةهقيمتتم قياس الموجودات والمطلوبات التي يتصنف كافة 
والذي يمثل أهمية لقياس القيمة أقل مستوى من المدخالت إلى  ة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً يملقهرمي لالجدول ال

 العادلة ككل: 
 

  ماثلة؛المطلوبات المأو  للموجوداتعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة : األسعار الم1المستوى 
  لحوًظا بشكل  : أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة م2المستوى

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

األسعار المعلنة في السوق. وتستخدم إلى  ية المسعرة في أسواق نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوعالمال تدواالنسبة لألب
 أسعار البيع للموجودات وأسعار الشراء للمطلوبات. 

 

 لتدفقاتاأو  ار مماثلالقيمة السوقية الستثمإلى  د القيمة العادلة بالرجوعالمالية غير المسعرة، يتم تحدي دواتبالنسبة لأل
 أسعار المتداولين.  أو  نماذج التقييم المناسبة األخرىأو  النقدية المخصومة

 

ت والمطلوبات المالية المسجلة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا بالنسبة للموجودا
أقل مستوى إلى  قييم التصنيف )استنادًاإعادة تهرمي عن طريق نت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات في الجدول الكا

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

ودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ألغراض افصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموج
 تزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة وفقا للمبين أعاله.االلأو  صلرتبطة باألوالمخاطر الم

 

 معلومات القطاعات 2.5.21
ن ات وتكبد تكاليف. إإيرادالتي ينتج عنها اكتساب  عمالي أنشطة األل فقطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمإن ال

إلى   تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة داءألتقييم اة المجموعة لتوزيع الموارد وإدارقطاعات التشغيل المحددة من قبل 
 مسئولي اتخاذ قرارات التشغيل. 

 

ر حولها تقاري ت التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداديتم تجميع قطاعا
 اعات يمكن رفع تقارير حولها.كقط

 

 مجمعةالالية البيانات الم فترةأحداث بعد  2.5.22
بإصدارها حول ظروف وقعت  ولكن قبل تاريخ التصريح المجمعة معلومات بعد فترة البيانات المالية المجموعةإذا استلمت 

ت المعلومات ت ثر على المبالغ المسجلة في  بتقييم ما إذا كان المجموعة، ستقوم المجمعة في نهاية فترة البيانات المالية
بحيث تعكس أي  المجمعة نات الماليةبتعديل المبالغ المسجلة في البيا المجموعة. وستقوم وعةة للمجملمجمعاالبيانات المالية 

ك الظروف تحديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلإلى  ، باإلضافةالمجمعة تعديالت بعد فترة البيانات الماليةإلى  ت دي أحدا 
، لن تقوم المجمعة عديالت بعد فترة البيانات الماليةتإلى  يفي ضوء المعلومات الجديدة. في حالة وقوع أي أحدا  ال ت د

لديها، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة الحد  الذي ال  المجمعة نات الماليةسجلة في البيابتغيير المبالغ الم المجموعة
َ بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم متى كان ذلأو  تأثيره المالي تعديالت وتقديرإلى  ي دي  . ك ممكنا
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  رأجيالتعقود  2.5.23

الحق في  نص علىن العقد يأي إذا كاتأجير.  عقد على ويينطأو  يمثلالعقد  ا كانما إذبتقييم قد عالد بدء عن مجموعةالوم تق
 دي.قنمقابل  لقاء وقتال منرة لفت محددال لصام األالسيطرة على استخد

 

 المجموعة كمستأجر

وعقود   األجلقصيرة أجير الت عقودجير باستثناء التأفة عقود نسبة لكابال اسلقياو افالعترل دية طريقة فر مجموعةالتطبق 
وجودات حق ير ومأجت التد مدفوعاابتسجيل مطلوبات التأجير لسد مجموعةالقامت ت منخفضة القيمة. داتأجير الموجو

 .ةالتي تمثل حق استخدام الموجودات األساسيتخدام االس
 

 دامخت حق االستوداموج  
دام(. يتم تخساألساسي لال صلوافر األجير )أي تاريخ تلتأد اء عقبد خحق االستخدام في تاريموجودات  مجموعةالتسجل 

أي إعادة  مقابل انخفاض القيمة، ويتم تعديلها  خسائرو تراكماقًصا أي استهالك مقياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ن
ية المبدئف لي، والتكالالتأجير المسج م مبلغ مطلوباتحق االستخداات وجودفة متكلتتضمن ر. التأجيمطلوبات لقياس 
تكن  لمما  .ء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستلمةقبل تاريخ البدأو  أجير التي تمت فيت، ومدفوعات الة المتكبدةالمباشر

وجودات ، يتم استهالك مجيراية مدة عقد التأالم جر في نه صلل معقول من الحصول على ملكية األمتأكدة بشك مجموعةال
أيهما  للموجوداتومدة عقد التأجير مقدر الثابت على مدى العمر اإلنتاجي الاس القسط ها على أسحق االستخدام المعترف ب

 . أقصر
 

فاض قيمة  انخ 2.5.16 فقرة  المحاسبية في اتجع السياسرااض في القيمة. نخفالل تخدامودات حق االستتعرض موج
 . ت غير الماليةالموجودا

 

 مطلوبات التأجير 
عين سدادها تلية لمدفوعات التأجير التي يلحااسة بالقيمة اقمطلوبات التأجير الم عةمومجفي تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل ال

 عتها( ناقًصا أي ة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيثابتالفوعات مدالير لتأجت اامدفوع تتضمن .مدة عقد التأجيرعلى مدى 
نات وجب ضماسدادها بم ، والمبالغ المتوقعسعرأو  م شرإلى  جير المتغيرة التي تستندتأتحقة ومدفوعات الحوافز تأجير مس

بصورة   مجموعةرسته من قبل المما  كدمراء الالشة خيار مدفوعات التأجير أيًضا سعر ممارس القيمة التخريدية. تتضمن
يتم  لخيار اإلنهاء. مجموعةممارسة ال تعكسجير إذا كانت مدة عقد التأجير معقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأ

رط شال أو لحد ها اع فيي يقفي الفترة التمصروفات كسعر أو  م شرإلى  ال تستندة التي المتغير تسجيل مدفوعات التأجير
 . ي يستدعي حدو  السدادالذ
 

في تاريخ بدء التأجير في حالة  د معدل االقتراض المتزاي مجموعة، تستخدم الالية لمدفوعات التأجيرعند احتساب القيمة الح
 التأجير بسهولة. ي عقدف الفائدة المتضمن معدلكانية تحديد إمم دع
 

لتأجير المسددة. مقابل قيمة مدفوعات ا وتخفيضه فائدةالم كس تراكعيللتأجير بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات ا
في  أو  تغير في مدة التأجيرأو  بات التأجير في حالة وجود تعديلمطلوة الدفترية لدة قياس القيمعا ذلك، يتم إإلى  فةباإلضا
 ساسي.األ صلفي التقييم لشراء األأو  هابطبيعتجير الثابتة ات التأمدفوع

 

 ضة القيمةت منخفوعقود الموجودا األجلقصيرة  جيرتأود العق 
تي تبلغ )أي عقود التأجير ال األجلعلى عقود التأجير قصيرة  األجلإعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة  مجموعةبق التط

الموجودات ير تأج قدعال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بوبدء اريخ الأقل من تأو  شهًرا 12مدتها 
يتم إدراج مدفوعات التأجير على عقود . منخفضة القيمةالتي تعتبر  يةالمكتبت القيمة على عقود تأجير المعدامنخفضة 

ت على مدى فترة بساس القسط الثات على أة القيمة كمصروفاات منخفضير الموجودوعقود تأج األجلالتأجير قصيرة 
 التأجير.

 

 كمؤجر  المجموعة
يتم تصنيفها  صلبملكية األالهامة المرتبطة مزايا الر وبموجبها بنقل كافة المخاط مجموعةتقوم التي ال أجير اللتقود اإن ع

درج ضمن رات التأجير وتم مدى فت قسط الثابت علىلى أساس الالناتجة ع لتأجيرا اتإيرادكعقود تأجير تشغيلي. يتم احتساب 
اء التفاوض ثنة أالمتكبد كاليف المبدئية المباشرةلتضاف الية. تالتشغي بيعتهابسبب ط سائرخالأو  األرباحبيان في  اتيراداإل

س على نف يها على مدى فترة التأجيرويتم تسجل الم جر صلالقيمة الدفترية لألإلى  ب لهترتياللتشغيلي وحول عقد التأجير ا
 . تأجيرال اتإيرادأساس 

 

 ها.تساباك ةفتر في اتإيرادات المحتملة كيجارتمسجل اإل
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 3
 

ً للمعايير الدولية للتقارير الم  أحكاموضع  ةدارمن اإل الية يتطلبإن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا

 فصاحاتبات واإلوالمطلووالمصروفات والموجودات  اتيرادوافتراضات ت ثر على المبالغ المسجلة لإلت قديراوت

إلى  قد ي ديالمرفقة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات 

 متأثرة في الفترات المستقبلية. المطلوبات الأو  وداتفترية للموجمادي على القيمة الد ديلتع راءجطلب إنتائج تت
 

  حكاماأل 3.1

تلك التي تتضمن   بغض النظر عنالتالية،  حكاماأل ةدار المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلسياسات طبيق الت في إطار

 ة: لمجمعالمدرجة في البيانات المالية اتقديرات،  والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ 
 

 الية نيف الموجودات المتص
الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله   عمالوذج األقييم نمتإلى  اتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استناد

  المبلغ القائم. راجع  أصلط على المبلغ والفائدة فق أصل المالي تمثل مدفوعات  صلوتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لأل

 مزيد من المعلومات. الطالع على الت المالية لتصنيف الموجودا 2.5.7 حإيضا
 

 ع العمالء التي تتضمن بيع بضاعةعقود ملامن  اتيراداإل
  يم البضاعة ة هو نقطة تسلمجموعئيسي للالر داء لتزام األا ء، يعتبرالعمالإلى  ع البضاعةالمتعلقة ببي اتيراداإل سجيلعند ت

تمتع تالي الميل على السيطرة على البضاعة المتعهد بها وبالمنية التي يحصل فيها العترة الزالفمثل تالعميل حيث إلى 

 .ون عوائقد  عةام البضازايا استخدبم
 

 أساس االستمرارية  
موعة لديها  قناعة أن المج علىهي رية ومبدأ االستمرا أساسعلى  هاأعمالة تابعمبتقييم قدرة المجموعة على ة داراإلقامت 

عوامل  أيوجود ب ى علمعل ةداراإل تكنذلك، لم إلى  ضافة باإلا في المستقبل القريب. ه أعمالة أصل مة لمود الالزالموار

فقد ، لتاليوباارية. ستمردأ االمب أساسها على أعمالة تابععلى م حول قدرة المجموعة اكاً جوهريً ش رثيقد تمادي  تيقن عدم

 الستمرارية.ا دأس مبلبيانات المالية المجمعة على أساد اعداإتم 
 

 التقديرات واالفتراضات 3.2

المصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ تتعلق بة التي يسفيما يلي االفتراضات الرئي

ات ي على القيمة الدفترية للموجودل مادتعدي إجراءتتسبب في  جوهرير يأثتالبيانات المالية المجمعة والتي لها 

المتاحة عند إعداد البيانات  شرات مالإلى  تستند تقديرات وافتراضات المجموعة. طلوبات خالل السنة المالية الالحقةوالم

 قفي السو نتيجة للتغيراتالظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية  مع ذلك قد تتغيرالمالية المجمعة. و

 .وعة. تنعكس هذه التغيرات ضمن االفتراضات عند حدوثهاة المجمسيطرخارج نطاق  الناتجة الظروفأو 
 

 نة األخرىالمدي رصدةألواين يتجارالمدينين لل متوقعةتمان المخصص خسائر االئ
بالتكلفة المطفأة. الدين المدرجة  أدواتتقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االتمان المتوقعة المرتبطة ب

يخ تارإلى  لوضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت الحتساب انخفاض القيمة استناداا أحكام وعةالمجمتستخدم 

 .مجمعة المستقبلية في نهاية كل فترة بيانات ماليةالسابق وظروف السوق الحالية والتقديرات  موعةالمج
 

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

خسائر إلى  ادًااستن من ذلك تقوم بتسجيل مخصص خسائر ن، وبدالاالئتماالتغيرات في مخاطر  بعتبت المجموعة تقوم

بإنشاء مصفوفة  وعةالمجم. كما تقوم مجمعة بيانات ماليةكل  في تاريخ داةاالئتمان المتوقعة على مدى عمر األ

دية. قد االقتصاالبيئة تعلق بالمدينين وخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل عوامل تبة سابقال ةالخبر إلى مخصصات تستند

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

 عمر غير المحددذات ال األخرى الموجودات غير الملموسةوغير المالية بخالف الشهرة  انخفاض قيمة الموجودات
ات ذألخرى اغير الملموسة  تموجوداالوف الشهرة غير المالية بخالات دة الموجومض قيام انخفبتقيي مجموعةال تقوم

الذي   حددالم صلواأل مجموعةالخاصة بال ظروفمن خالل تقييم المجمعة بيانات مالية لمحدد في تاريخ كل ر غير االعم

ن هذا  يتضم .صللأل هرداد تاس كنممال المبلغ حديدتيتم  القيمة، فاض في ة وجود انخانخفاض القيمة. في حالإلى  ي ديقد 

والتي تتضمن عددًا من التقديرات واالفتراضات  تخدام،االس أثناءقيمة ابات الحسأو  عيبة العادلة ناقًصا تكاليف الالقيم

 الرئيسية.
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 (تتمة) مةوالتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها حكاماأل 3
 

 ( ةتتم) اتالتقديرات واالفتراض 3.2
 

 اإلنتاجية للموجودات عمارييم األقت

والمعدات والموجودات  متلكاتمللتهالك واإلطفاء ذات الصلة االس ومصروفرة اإلنتاجية المقد عماراأل المجموعةتحدد 

بعض و أ ارات التقنيةوهري نتيجة االبتكل جاإلنتاجية بشك عمارغير الملموسة ذات العمر المحدد لديها. يمكن أن تتغير األ

أو  المقدرة سابقًا، رعمااألأقل من اإلنتاجية  عمارا تكون األا  األخرى. ستزداد رسوم االستهالك واإلطفاء عندمألحدا

أو  ااستبعادهغير االستراتيجية من الناحية الفنية التي تم أو  تخفيض قيمة الموجودات المتقادمةأو  عندما سيتم شطب

 يعها.ب
 

 قياس القيمة العادلة 
ط(. ويتضمن ذلك سوق نشأسعار  المالية )عندما ال تتوفر لها دواتلتحديد القيمة العادلة لألأساليب تقييم  ةدارخدم اإلتست

 ة داراإل تستندمالية. لا داةوضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركون في السوق في تسعير األ

ة. وفي هذه مدائفرة بصورة كان، إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوماإلقدر البيانات الملحوظة إلى  تراضاتهافا في

العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم  ةستخدام أفضل المعلومات المتاحة. قد تختلف القيمبا ةاردوم اإلالحالة، تق

 انات المالية المجمعة.يبالقها في معاملة متكافئة في تاريخ يتحق
 

 عمالء  العقود مع المن  اتإيراد 4
 

  :عمالءلاعقود مع الالمجموعة من  اتإيراد وزيعت التالييوضح الجدول 
 

 
 2020ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 
 المجموع    منتجات مخبوزات   زات غذائية يتجه

 
  تيويدينار ك دينار كويتي  دينار كويتي

    الخدمة  أو    بضاعة ال  نوع 

 3,830,489      - 3,830,489 خدمات قديم  ت  من   ات إيراد 

 159,851 159,851      - بيع بضاعة 
 

───────── ───────── ───────── 

 
3,830,489 159,851 3,990,340 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

    األسواق الجغرافية 

 3,990,340 159,851 3,830,489 الكويت دولة  

 ═════════ ═════════ ═════════ 

     ات يراد توقيت االعتراف باإل

 159,851 159,851      - زمنية معينة    فترة  مقدمة في بضاعة  

 3,830,489      - 3,830,489 على مدار الوقت   قدمة مات م خد 
 

───────── ───────── ───────── 

 
3,830,489 159,851 3,990,340 

 
═════════ ═════════ ═════════ 
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 ( تتمةات من العقود مع العمالء )إيراد 4
 

 
 2019ديسمبر  31منتهية في ة الللسن

 
 المجموع    بوزات  تجات مخمن تجهيزات غذائية  

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي

    الخدمة أو    نوع البضاعة 

 4,697,948     - 4,697,948 خدمات م  من تقدي   ات إيراد 

 836,958 836,958     - بيع بضاعة 
 ───────── ───────── ───────── 

 
4,697,948 836,958 5,534,906 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    األسواق الجغرافية 

 5,534,906 836,958 4,697,948 الكويت دولة  

 ═════════ ═════════ ═════════ 

     ات يراد باإلتوقيت االعتراف 

 836,958 836,958     -   معينة   زمنية   ةفتر   مقدمة في بضاعة  

 4,697,948     - 4,697,948  على مدار الوقت    قدمة خدمات م 
 

───────── ───────── ───────── 

 
4,697,948 836,958 5,534,906 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

 مبيعاتتكلفة  5
 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 1,221,800 555,811  ف كمصرو  ة مخزون مسجل تكلف 

 3,506,390 2,829,937 تكاليف موظفين 

 166,720 122,332 (10 إيضاح مصروف استهالك ) 

 402,980 195,130 تكاليف مباشرة أخرى
 

───────── ───────── 

 3,703,210 5,297,890 
 

═════════ ═════════ 

 

 يرتأج اتإيرادصافي  6

 2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 983,690 1,009,417 تأجير   ات إيراد 

 (269,854) (258,643) مصروفات تأجير 

 (251,953) (251,987) أخرى    ات غيل عقار فات تشمصرو 
 ───────── ───────── 

 498,787 461,883 
 ═════════ ═════════ 

 

ستخدمه لكويت بمنتجع الضباعية، والذي تي دولة ا ستأجر فمن عقار م حققمال يجاررئيسية اإلبصورة يمثل ذلك 

، ادهتمدي األم، وطلبت الشركة 2012يل برأ 22 بتاريخانونا قنتهت ا اليةمع وزارة الم يةالمجموعة حاليا بناءا على اتفاق

ان  ةداراإل رىتالمالية المجمعة. هذه البيانات بيح تاريخ التصر فيائي هن وزارة المالية لم تصدر قرارها النأال إ

أجير لتا  تاإيرادتسجل  ق الملكية. وبالتالي،لقة بحالمجموعة تتعرض بصورة جوهرية لكافة المخاطر والمزايا المتع

 الخسائر المجمع. أو  في بيان األرباحالعقار المستأجر من  محققةال
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 يةإدار اتمصروف  7

 
2020 
 ويتير كدينا

2019 
 ر كويتيدينا

   

 573,604 413,203 ينموظفيف تكال

 209,938 212,321 استهالك  مصروف

 211,804 108,917 نيةرسوم مه

 88,312 30,197 جلاألرة قصيير وف يتعلق بعقود تأجمصر

 271,386 211,880 ية أخرىإدارمصروفات عمومية و

 ───────── ───────── 

 976,518 1,355,044 

 ═════════ ═════════ 
 

 أخرى اتمصروف  8

 
2020 

 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

    

 186,752 (45,224) ربح من بيع ممتلكات ومعدات (خسارة)

 (310,300)     - راف بقفلياتاالعت خسارة من إلغاء

 (242,499)     - انخفاض قيمة قفليات

ة العادلة من  القيمب فةحقوق ملكية مصن أدواتة من محققر يغ (خسائر)أرباح 

 (32,500) 17,271 الخسائرأو  خالل األرباح

     - (11,654) شطب موجودات غير ملموسة

 (89,826) (40,238) الحركة ومتقادم مخزون بطيء مخصص

 (37,588) (151,586) قعةخسائر االئتمان المتو مخصص

     - 11,448 جيردام ومطلوبات التأحق االستخودات موجربح من إلغاء االعتراف ب

 15,677 19,949 ات فوائد إيراد

 12,000 56,000 اتشاليهرسوم نقل 

     - 63,469 حكومية منح

     - 15,670 جنبيةح تحويل عمالت أرباصافي أ

 24,569    - استرداد مطلوبات

 38,432 20,200 تنوعة أخرىات مإيراد 

 ───────── ───────── 

 (44,695) (435,283) 

 ═════════ ═════════ 

 

 مساعدة حكومية* 

ي فــ  ةالخاصــ  شــركاتلمســاعدة الت تــدابير يــ لكوا لــةدوحكومــة  تخــذتا، 19-يــدكوف جائحةولة للتخفيف من تأثير افي مح

إلى  ة تصلالخاص لمدطاع الق يفة كويتيى العاملة الحكومية المقدمة للقولالمساعدة ا بيرتداه الهذل وتشم .الجائحة ةهمواج

 .2020 بريلعتباًرا من أاي تسر أشهر ةست
 

 20 ية الــدولعيــار المحاســبلم افقًــ و( : ال شــيء2019) ويتيكــ  اردينــ  63,469 قــدره مبلغب ليماالدعم ال المحاسبة عنيتم 

علــى ، "رىأخــ ات إيــراد" كـ رئالخساأو  حارباأل في وتسجيله ،"المساعدة الحكومية إفصاحاتية وحكومح الحاسبة المن"م

 تكاليف الموظفين ذات الصلة. اتفورمص مجموعةفيها ال سجللفترات التي تى مدى اعل تماثلأساس م
 

 مالسه ربحية 9
 

علــى المتوســط العــاديين  األمبمســاهمي الشــركة  ةالســنة الخاصــ  خســارةالسهم األساســية بقســمة  يةمبالغ ربحيتم احتساب 

 ةالخاصــ  ارةالخســ لســهم المخففــة عــن طريقــة قســمة ا يةربحساب الل السنة. يتم احتدية القائمة خالعا سهمالمرجح لعدد األ

لمتوسط المرجح لعــدد ئداً اية القائمة خالل السنة زاالعاد سهمجح لعدد األوسط المرعلى المتالعاديين  األمبمساهمي الشركة 

عــدم وجــود ل انظــرً عاديــة.  أســهمإلــى  المخففة ادية المحتملةالع سهمالعادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األ سهماأل

 ثلة. السهم األساسية والمخففة متما خسارةفة قائمة، فإن مخف أدوات
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 (تتمة) ربحية السهم          9

 
2020 2019 

   

 (984,132) (76,990) )دينار كويتي( األمخاصة بمساهمي الشركة سنة الخسارة ال
 ══════════ ══════════ 

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

 (17.44) (1.36) )فلس( ة والمخففةالسهم األساسي ربحية
 ══════════ ══════════ 
 

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

ة المجمعــة وتــاريخ البيانــات الماليــ  محتملة بين تاريخعادية  أسهمأو  عادية أسهمأخرى تتضمن ت أي معامال م اجراءلم يت

 . البيانات المالية المجمعةهذه التصريح ب



 لكويتية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةاادق لفنكة اشر
 

 عة جمبيانات المالية المات حول الإيضاح

 2020سمبر دي 31 ية فيلسنة المنتهول كما في
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 ومعداتممتلكات  10

 

 مبنى على
 مستأجرة  أرض

 مكائن

 ومعدات وأثاث

على  حسيناتت
 ت مستأجرةعقارا

 ات وديكور
 

 سيارات
ية رأسمال أعمال
 يذ نفقيد الت

 
 المجموع

 دينار كويتي دينار كويتي كويتيار ندي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي 

       التكلفة:

 13,918,987 63,355 952,907 1,110,095 7,535,613 4,257,017  2019يناير    1في  

 210,199      - 25,200 67,404 117,595      - إضافات  

      - (63,355)      -      - 63,355      - تحويالت

 (6,933,886)      - (475,854) (269,166) (5,758,557) (430,309) مستبعدات

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

 7,195,300      - 502,253 908,333 1,958,006 3,826,708  2019ديسمبر    31في  

 22,147      - 500 2,936 12,991 5,720 إضافات  

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

 6,762,851      - 390,299 756,595 1,783,529 3,832,428  2020ديسمبر   31في  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       االستهالك

 10,350,667      - 843,227 973,008 7,075,520 1,458,912  2019يناير    1في  

 449,460      -  82,898  57,493 146,601  162,468 للسنة   االستهالك رسوم  

 (6,645,032)      - (501,868) (285,378) (5,590,023) (267,763) مستبعدات

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

 4,155,095      - 424,257 745,123 1,632,098 1,353,617  2019  ديسمبر   31في  

 405,308      - 47,423 57,501 147,376 153,008 للسنة ك  ستهال اال رسوم  

 (383,521)      - (112,452) (82,033) (189,036)      - مستبعدات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

       الدفترية:صافي القيمة  

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

 3,040,205      - 77,996 163,210 325,908 2,473,091  2019ديسمبر    31في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 ابعة.م.ك.ع. وشركاتها التلكويتية ششركة الفنادق ا
 

 ة المجمعةانات الماليات حول البياحإيض
 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 مة(تتممتلكات ومعدات ) 10
 

 االستهالك
 الخسائر المجمع كما يلي:أو  بيان األرباحدرج في وزيع االستهالك المتم تي

 

2020 2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي
   

 166,720 122,332 مبيعات تكلفة

 209,938 212,321   يةإدارت مصروفا

 53,464 62,072 ات تأجيرإيراد صافي 

 19,338 8,583 مصروفات بيع وتوزيع
 

───────── ───────── 

 

405,308 449,460 
 

═════════ ═════════ 

 

 معدات ممتلكات و مستبعدات
ي كويت ناريد 71,075قدرها  ةدفتري قيمةصافي  إجماليومعدات ب، قامت المجموعة ببيع بنود ممتلكات 2020 سنةفي 

نار كويتي(. تم دي 475,606 :2019دينار كويتي ) 25,400 بمبلغمقابل نقدي لقاء ويتي( دينار ك 288,854 :2019)

يتي( دينار كو 186,752 : أرباح بمبلغ2019دينار كويتي ) 45,675بمبلغ  هذه  المستبعداتالخسائر من  صافي يلتسج

  .خسائرالأو  رباحاألان بي ( األخرى فيتافورالمصات )يرادكجزء من اإل
 

 ـجرةمقام على ارض مستاالقصاح عن القيمة العادلة لمبنى 
التنفيذية لقانون " من الالئحة المالية األوراق"تداول  11العقارت المبينة في الكتاب رقم ءات تقييم رتلتزم المجموعة باج

تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" من ات المحلية المصنفة قارء تقييمات للعاجراتطلب تي تالمال، وال أسواقهيئة 

هما بنك محلي والمعتمدين شريطة أن يكون أحد من خبراء التقييم العقالي المستقلين المسجلين األقلعلى يين اثنين خالل تع

 ر. في االعتبا األقلتقييم خذ الأويتم 
 

خبراء اها بناءا على تقييمات أجر 2020ديسمبر  31رة كما في أجم على ارض مستديد القيمة العادلة للمبنى المقاتم تح

 دينار كويتي(.  2,461,000: 2019دينار كويتي ) 2,401,000ة بالسوق بمبلغ م طريقة المقارنداالتقييم العقاري باستخ
 

في القيمة العادلة   انخفاض( جوهريإن االرتفاع )االنخفاض( في السعر المقدر للمتر المربع فقط سوف ي دي الى ارتفاع )

 موازي.   أساسللعقار على 
 

 التأجير عقود 11
 

  ، التيالمستخدمة في عملياتها (إدراية بانيوم افذ البيع بالتجزئةأي منلعقارات )د نوب ة لدى المجموعة عقود تأجير لعد

مكفولة لديها  التأجيرعقود ة بموجب التزامات المجموع إن. سنوات عشرو ةخمس نيب ام بصفة عامة هاتتراوح مدة تأجير

الموجودات عن  التنازل ة عامةصفب لمجموعةا ظر علىيمح. جودات المستأجرةلموا ملكية في  جرالممقابل حق بضمان 

 من الباطن. ها تأجيروة تأجرسالم
 

ات  وعة إعفاءل. تطبق المجم أقأو  شهًرا 12 تبلغ رتأجي  فتراتب  سياراتللممتلكات وال تأجيرالعقود بعض لدى المجموعة أيًضا 

 ه.هذ تأجيرلعقود البالنسبة منخفضة القيمة"  عقد تأجير الموجودات" و "جلاألقصير   جيرتأد عق"لـ  االعتراف
 

 رية لموجودات حق االستخدام المسجلة والحركات خالل السنة: ة الدفتي القيميلفيما 

 

2020 2019 

 

 ويتيدينار ك دينار كويتي
   

 1,508,691 500,693 ايرين 1كما في 

 (264,725) (19,088) استهالكمصروفات 

 (743,273)      - عداتتبمس

      - (481,605) *ات حق االستخدامإلغاء االعتراف بموجود
 

───────── ───────── 

 500,693      - ديسمبر 31كما في 
 

═════════ ═════════ 
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 تمة()ت التأجير عقود 11
 

 والحركات خالل السنة:  مطلوبات التأجيرل الدفترية قيمةفيما يلي ال
 

 

2020 2019 

 

 يتيدينار كو دينار كويتي
 

  

 1,508,691 511,684 يناير 1 يف كما

 49,698 3,923 ةفائد تراكم

 (303,432) (22,554) مدفوعات

 (743,273)      -  مستبعدات

      - (493,053) إلغاء االعتراف بمطلوبات التأجير*
 

───────── ───────── 

 511,684      - مبرديس 31كما في 
 

═════════ ═════════ 

 397,351      - متداولةر غي

 114,333      - متداولة
 

 .24.2 إيضاحي مطلوبات التأجير فحليل استحقاق ت عن احفصيتم اإل
 

ة المتعلقة ستأجرتابعة وإخالء جميع المباني المخابز في شركة اًرا بوقف عمليات المقر ةدار، اتخذت اإليةسنة الحالخالل ال * 

ح ارباأل تقدر. ابلةقلما تأجيرلوبات الاالستخدام ومط ات حقموجودالمجموعة  لم تسجل، جة لذلكيات األساسية. نتيبالعمل

خرى  ات األيراداإلدينار كويتي كجزء من  11,448الخسائر بمبلغ أو  األرباحفي  إلغاء االعتراف المسجلمن  ةالناتج

 (.8)إيضاح 
 

 ائر المجمع:خسالأو  رباحفي بيان األ فيما يلي المبالغ المسجلة

 

2020 2019 

 

 دينار كويتي يدينار كويت
 

  

   

 264,725 19,088 االستخدام حقت داوجومك استهال مصروف

 49,698 3,923 تأجيرالمطلوبات ل ةائدف وفصرم

 810,613 740,010 رة األجلبعقود تأجير قصي تعلقي مصروف

     - 11,448 دات حق االستخدام جوموو ت التأجيرمطلوبابلغاء االعتراف ربح من إ
 

───────── ───────── 

 1,125,036 774,469 الخسائر المجمعأو  احن األربالمبلغ المسجل في بيا إجمالي
 ═════════ ═════════ 

 

 1,114,045: 2019دينار كويتي ) 762,564 بمبلغ تأجيرلعقود ال صادرةدية نق تدفقات اليإجمكان لدى المجموعة 

بقيمة ال شيء  تأجيرمطلوبات الدام وتخسحق اال موجوداتلية إضافات غير نقد دينار كويتي(. كان لدى المجموعة أيًضا

 .(2019 سنة يف يتيدينار كو 1,508,691) 2020 سنةفي 
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 سة  غير ملمو موجودات 12

 

 حقوق
 قفليات  ئجار است

 قوقح
  جمالياإل امتياز

 دينار كويتي تيدينار كوي يكويت دينار دينار كويتي 
     

 1,236,557     - 922,557 314,000  2019ر  يناي  1في    

 15,234 15,234     -     - إضافات  

 (818,378)     - (504,378) (314,000) مستبعدات

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 433,413 15,234 418,179     - 2019ديسمبر    31في    

 (433,413) (15,234) (418,179)     - مشطوبال 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
     -     -     -     - 2020ديسمبر   31في  

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

     فاض القيمة: اإلطفاء وانخ 

 175,680     - 175,680     -  2019يناير    1ي  ف 

 1,523 1,523     -     -  للسنة   فاء ط إلا رسوم  

 242,499     - 242,499     - لقيمة انخفاض ا 
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
 419,702 1,523 418,179     - 2019ديسمبر    31في    

 2,057 2,057     -     -  سنة لل   طفاء رسوم اإل

 (421,759) (3,580) (418,179)     - المشطوب
 

───────── ───────── ───────── ───────── 
     -     -     -     - 2020ديسمبر   31  ي ف 

 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     صافي القيمة الدفترية

     -     -     -     -  2020ديسمبر   31في    
 

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 13,711 13,711     -     -  2019  ر يسمب د   31في  

 

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

 القفليات 
عالوة إضافية  العادلة لعقار مماثل دون قيود زائدا  السوق إيجارقيمة ة ويالحال اتيجاراإل قيمة فرق بين ات اليفلالق تمثل

في  عقد التأجيرد تجديلموعة حقوق افس آخر. لدى المجمن قبلللحصول على الموقع  يينحالال مستأجرينمدفوعة لل
. انتقالهعند  التأجير دلم عقالذي يست األقل من المستأجرعلى ي صلوتتوقع قدرتها على استرداد االستثمار األمستقبل لا

يتم تقييم القفليات بصفتها ذات  لك،ذ. ونتيجة لي تكلفة على المجموعةدودة و بدون أبتكلفة مح عقود التأجيرجديد ت يجوز
 محددة. غير  إنتاجية ارأعم
 

واستلمت  ويتيار كيند 504,378قفلياتها المدرجة بمبلغ  سدادالمجموعة بعض المواقع التي سبق  ، اخلت2019في سنة 
 310,300غ تسجيل خسارة بمبل جدد. وبالتالي، تمال من المستأجريندينار كويتي  194,078قدره مبلغ لي إجمامقابل ذلك 

 ريخ. االمنتهية بذلك الت للسنة ترافاالع إلغاءدينار كويتي عند 
 

الطلب  ض انخفاالقة بين عال هاارتباعفي  تاخذو، 2019جرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة السنوي في ديسمبر أ
تم تسجيل خسائر  ةداربناءا على تقييم اإلالقيمة. د تقييم انخفاض عن ،ىعوامل أخربين ، من والقيمة الدفترية هاعلى مواقع

 يةتهع للسنة المنمالخسائر المجأو  في بيان األرباح بشكل منفصلرضها عويتي وكدينار  242,499بلغ بم نخفاض القيمةا
  التاريخ.بذلك 

 

 مالية  اقاستثمار في أور    13
 2020 2019 

 دينار كويتي يدينار كويت 

 :ألخرىا الشاملة  اتيرادة العادلة من خالل اإلمدرجة بالقيم موجودات مالية
  

 36,945 8,075 عرة ر مسغي أسهم
 ───────── ───────── 

   ئر:الخساأو  خالل األرباح يمة العادلة منلقباموجودات مالية مدرجة 

 38,900 56,171 غير مسعرة أسهم
 ───────── ───────── 

 75,845 64,246 رج بالقيمة العادلة(دم)راق مالية أو استمثار في
 ════════ ════════ 
 

 . 25 إيضاحقييم ضمن تالب ساليأل وفقًاالمالية واإلفصاح عنها  دواتمة العادلة لأللقييد اتحدالجدول الهرمي لتم عرض ي
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  ا  دينون ومدفوعات مقدمم 14

 2020 2019 

 يتيدينار كو دينار كويتي 
   

 2,619,694 1,522,773 ون تجاريونمدين 

 (1,013,099) (648,950) المتوقعة ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان 
 ───────── ───────── 
 873,823 1,606,595 

 482,700 461,959 آخرونن  نو مدفوعات مقدماً ومدي 
 

───────── ───────── 

 

1,335,782 2,089,295 
 

═════════ ═════════ 
 

 . لةبصورة معقوتقريبًا  لقيمة العادلةل الً معادريين ن التجادفترية للمدينيفي القيمة الصايعتبر 
 

 مخصص خسائر االئتمانب المتعلق تحليلالمخاطر االئتمان والتعرض لعلقة بالمت فصاحاتاإل 24.1 حيضااإل تضمني

وجودات منخفضة م ضمنال تت ندينيمال أرصدةضمن  خرىألا ات. إن الفئلمجموعةدى ال للمدينين التجاريينمتوقعة ال

 القيمة. 
 

القيمة الدفترية لكل فئة من فئات  عادلعة يلمالية المجمات ايانفي تاريخ البان لمخاطر االئتملتعرض الحد األقصى من اإن 

   المذكورة أعاله. دينينالم أرصدة
 

 :ن يي التجار   للمدينين االئتمان المتوقعة  مخصص خسائر  في  ةفيما يلي الحرك
 

 2020 2019 

 ر كويتينادي دينار كويتي 
   

 976,661 1,013,099 يناير 1في 

 37,588 151,586 الخسائر أو  المسجل في األرباح ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اال

 (1,150) (515,735) محصلة* ر غيخالل السنة ك شطوبةم ونمدين دةأرص
 ───────── ───────── 
 648,950 1,013,099 
 ═════════ ═════════ 

 

عدم  إلى  الم شرات التي تشير تضمند توقع معقول باستردادها. تم وجوعد في حالة  ينتجاريالمدينين ال أرصدة يتم شطب * 

، مع المجموعة المدفوعات سداد برنامج تنفيذ فيالمدين  إخفاق، ، من بين أمور أخرىادوجود توقع معقول باالسترد

 ستحقاق.تاريخ اال منيوًما  730عاقدية لمدة تزيد عن الت مدفوعاتلا اددفي س اقإلخفوا
 

 المعادل دوالنقد النق 15
 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي 
 

  

 537,357 610,778 وك وفي الصندوق النقد لدى البن

 926,208 1,639,037  األجلودائع قصيرة 
 ───────── ───────── 

 2,249,815 1,463,565 

     ناقًصا:

 (33,822) (35,578) هرأشكثر من ثالثة أل يةأصلرة استحقاق فتذات جل ع قصيرة األئادو
 ───────── ───────── 

 1,429,743 2,214,237  ةقديفقات النالنقد والنقد المعادل لغرض بيان التد
 ═════════ ═════════ 

 

ة ريفوبات النقدية الالمتطلإلى  ستنادًاا ة أشهرستإلى  شهر ينا بمتباينة تتراوح ملفترات  األجلة تم إيداع الودائع قصيري

( %2.875لى إ %2.625: 2019)% 1.125إلى  %1 ا بينمتراوح ي فعليط معدل فائدة بمتوسفائدة  حققجموعة، وتللم

 سنوياً. 
 

من تسهيالت ( دينار كويتي 400,000: 2019دينار كويتي ) 400,00 مبلغ ، كان لدى المجموعة2020ديسمبر  31في 

   ر.إشعا للبنك إنهاؤها دون ويمكنت ن سحبها في أي وقحوبة التي يمكالمس ض غيرورقال
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 رأس المال  16

 

 
  سهمعدد األ

 المصرح به والمصدر

 الكاملوع بوالمدف

 2020 2019  

2020   
 دينار كويتي 

2019   
 ي دينار كويت

      

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

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

 االحتياطيات  17
 

 جبارياالحتياطي اإل 17.1

% بحد أدنى من ربح  10 عن تقلال  نسبة تم استقطاع، ياألم ألساسي للشركة د التأسيس والنظام اعقون الشركات ووفقاً لقان

الشركة   ةإدار مجلسمن توصية ء على انب جباريحتياطي اإلاالإلى  ةدارعضاء مجلس اإلأة أة قبل الضرائب ومكافالسن

% من رأس 50نسبة  رصيد االحتياطي تجاوزإذا قتطاع ساال ذاوقف ه األم. يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة األم

ل  س المارأ % من5إلى  تصلسبة أرباح بنزيع توأو  ئرة الخسابادلمالحتياطي إال في ستخدام ا يجوز اوالالمال المصدر. 

زيع. لقابلة للتوا هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات سداد توزيعاتح بفيها الرب يسمحال  في السنوات التي وعالمدف

 اطياالحتيذا هم يتجاوز سنوات التالية بذلك، ما للاي من االحتياطي عندما تسمح األرباح فويتم رد أي مبالغ مخصومة 

 .الشركة األم هاتكبدت سائر التينظًرا للخخالل السنة  استقطاعأي ء تم إجرالم ي صدر.% من رأس المال الم50 بةنس
 

 االختياري االحتياطي 17.2

ى من  % بحد أقص10 عن ال تزيد بةنس جب استقطاع، ياألم ة د التأسيس والنظام األساسي للشركعقوالشركات انون وفقاً لق
 ةالسنوي اتقتطاعساال هوقف هذي االختياري. يجوز اطحتياال إلى  ةدارب ومكافأة أعضاء مجلس اإلائالضرربح السنة قبل 

قيود على توزيع هذا االحتياطي. . ال توجد ةدارإلتوصية من مجلس اموجب ب للمساهمينلجمعية العمومية ا ى قرار بناء عل
  .الشركة األم هاكبدتت سائر التيظًرا للخنخالل السنة  استقطاعء أي لم يتم إجرا

 

 لةاديمة العتياطي القاح 17.3
. يتم ات الشاملة األخرىديرااإل ضمن أسهمتغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في ال تسجيلاختارت المجموعة 

من هذا الغ لمجموعة بتحويل المبم اضمن حقوق الملكية. تقو ىاألخرات الشاملة يراداإلاحتياطي  فييرات تجميع هذه التغ
   .ذات الصلة سهماف باألغاء االعترإلة عند لرحباح الماألرإلى  االحتياطي

 

 العمالت األجنبية تحويلاحتياطي  17.4
ات يرادإلاطرة في للسي الخاضعةاألجنبية  ةشركالناتجة عن تحويل الألجنبية العمالت ا تحويلق عتراف بفرويتم اال

أو  األرباحإلى  تراكممالغ المبل فعادة تصنيإ ل ضمن حقوق الملكية. يتممنفصتجميعها في احتياطي و الشاملة األخرى
  .عند استبعاد صافي االستثمار ئرخساال
 

 راحتياطي آخ 17.5
 السيطرة. فقددون  حتياطي اآلخر تأثير التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعةيمثل اال

 

 الخزينة أسهم 18
 

2020 2019 

 
 يتير كويناد دينار كويتي

   

 1,316,700 1,316,700 سهمعدد األ 

 %2.33 %2.33 لمصدرةا   سهم نسبة األ 

 223,952 223,952 التكلفة )دينار كويتي(

 131,670 72,419 ة )دينار كويتي(مة السوقي القي 
 

ات وفقا لتعليم سهماأل هذهيع خالل فترة حيازة غير متاحة للتوز تفظ بهالمحة الخزينا أسهمة لتكلفة كافئياطيات المإن االحت
 لمال.  ة أسواق اهيئ

 



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

 المجمعةمالية لبيانات الحول اات إيضاح

 2020بر مديس 31 ة فيهيالمنتسنة ولل كما في

 

 

38 
 

 

 مة للموظفين مكافأة نهاية الخد 19
 

 :للموظفين ية الخدمةكافأة نهايعرض الجدول التالي الحركة في مخصص م
 

2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي

   

 790,738 908,769 يناير  1في  

 195,797 137,148 المحمل للسنة 

 (77,766) (265,946) مدفوعات
 ───────── ───────── 
 

779,971 908,769 
 ═════════ ═════════ 

 

 دائنة أخرى  أرصدةتجاريون ودائنون  20
 

2020 2019 

 
 ويتيدينار ك ر كويتيدينا

   

 606,732 272,414 يوناردائنون تج 

 522,482 567,786 غير مكتسبة  ات إيراد 

 6,215 6,309 قةضرائب مستح 

 78,208 23,315 مالءمن ع دًما ة مق دفع 

 299,980 216,628 موظفين دائنو 

 44,498 76,098 ينات مستردةتأم

 429,767 568,860 ن ئنون آخرو مصروفات مستحقة أخرى ودا 
 ───────── ───────── 
 

1,731,410 1,987,882 
 ═════════ ═════════ 
 

 :الهعأ رةالمذكو وبات الماليةالمطل أحكامما يلي شروط ويف
 

  يوماً. 60ة رائدة ويتم تسويتها عادة خالل فتفل تحم ال ريينتجاال الدائنين أرصدةإن 

  أشهر. ستة  بلغتاستحقاق ا متوسط فترة الدائنة األخرى ال تحمل فائدة وله رصدةاألإن 
 

  .24.2 إيضاحة، راجع مخاطر السيولة لدى المجموع ةإدارحول إجراءات  اتالتوضيحالطالع على ل
 

 مات القطاعات معلو 21
 

تخاذ  المسئول عن اإلى  لتقارير الداخلية المقدمةاإلى  ناداً ة است ساسيوعة في ثالثة قطاعات أالمجمم تظ، تنةداراض اإلألغر

 : قرارات التشغيل
 

 والشاليهات الفنادق ةإدارإمتالك وتشغيل و :نادقالف ةإدار. 

  سســاتم لاإلــى  الــةات الغذائيــة وتوريــد العميــزالتجهخــدمات ديم تقــ :  وتوريــد العمالــةالغذائيــة  هيــزاتالتجخدمات 

 حكومية وغير الحكومية.لا

 ي لتكنولوجيا المعلومات.دارالدعم اإل علومات:جيا المات تكنولوخدم 
 

موارد وتقييم ال وزيعتحول ات ض اتخاذ القرارغرها بصورة منفصلة لأعمالل وحدات بمراقبة نتائج تشغي ةدارتقوم اإل

 ت.مارالى االستثالعائد ع إلى  اتالقطاع أداء. يستند تقييم داءاأل
 

 

 

 

 

 



 التابعة ركاتها.م.ك.ع. وشتية شادق الكويشركة الفن
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 مة()تتقطاعات المعلومات  21
 

 المجموعة:   أعمالات فيما يتعلق بقطاعات ونتائج القطاع اتإيرادرض الجدول التالي المعلومات حول يع

 

  الفنادق   ةإدار
ريد وتو يةلغذائا التجهيزات خدمات 

 ا المعلومات ولوجيت تكنخدما  لة  العما
 

 مجموع ال

 

2020 2019  2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي   ي دينار كويت  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   كويتي   دينار  دينار كويتي 

            ات يراداإل

 461,883 498,787      -     -      -     -  461,883 498,787 تأجير ال اتإيراد صافي 

 5,534,906 3,990,340  157,372 281,650  5,377,534 3,708,690      -     - الءعمالع د معقوالمن  اتإيراد

 767,128 281,155      -     -      -     -  767,128 281,155 ةإدار أتعاب

 15,676 19,949      -     -      -     -  15,676 19,949 د ات فوائإيراد

 

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

 

799,891 1,244,687  3,708,690 5,377,534  281,650 157,372  4,790,231 6,779,593 

 

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

            المصروفات 

 (1,386,507) (555,811)      -     -  (1,386,507) (555,811)      -     -  جل كمصروفستكلفة مخزون م

     - (11,654)      -     -      - (11,654)      -     - ات غير ملموسةشطب موجود

 (1,390) 39,850      -     -  (7,870) 39,735  6,480 115 في نتائج  شركة زميلة  حصة

 (242,499)     -      -     -  (242,499)     -      -     - فلياتة قانخفاض قيم

 (8,902)     -      -     -      -     -  (8,902)     - بضرائ

 (7,058) (2,918)      -     -  (7,058) (2,918)      -     - ديون وقروضل تمويل اليفتك

 (49,698) (3,923)      -     -  (49,698) (3,923)      -     - تأجيرات لوبمطل ةائدف مصروف

 (37,588) (151,586)      -     -      - (45,884)  (37,588) (105,702) ر االئتمان المتوقعة ائمخصص خس

 (89,826) (40,238)      -     -  (89,826) (40,238)      -     - مخصص مخزون بطئ الحركة ومتقادم

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

 (985,036) (78,683)  28,847 42,102  (960,776) 34,091  (53,107) (154,876) اتربح القطاع ة()خسار

 

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

 7,419,509 6,415,853  20,073 20,724  2,644,599 1,482,807  4,754,837 4,912,322  الموجودات

 

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

 3,408,335 2,511,381  62,823 13,485  1,860,579 992,037  1,484,933 1,505,859 طلوبات الم

 

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

            :ىأخر إفصاحات

دات حق جودات وموتلكات ومعاستهالك مم
 (714,185) (424,397)  (163) (272)  (471,425) (173,917)  (242,597) (250,208) خداماالست

 128,056 168,988      -     -  97,130 136,866  30,926 32,122 استثمار في شركة زميلة

 210,199 22,147  648 799  189,259 13,657  20,292 7,691 تداممتلكات ومع شراء



 التابعة اكاتهوشر.ع. .كة ش.مويتي شركة الفنادق الك
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 طلوبات محتملةم 22
 

بمبلغ لبعض العقود  داءألمقابل اا مالءهعإلى  ت بنكيةمانات المجموعة ضمد، قالبيانات المالية المجمعةفي تاريخ 

  ة.يماد وباتمطلعنها  جتينع أن وقوليس من المت(. دينار كويتي 1,832,764 :2019دينار كويتي ) 1,019,700
 

 ذات عالقةطراف األ إفصاحات 23
 

العليا  ةداري اإلوموظف ةدار إللس اين وأعضاء مجييسالشركات الزميلة والمساهمين الرئفي ألطراف ذات عالقة ا تمثلت

ً أو  مشتركةً  سيطرةً  يمارسون عليهاأو  يسيطرون عليها التي شركاتالللمجموعة و  وافقة على سياساتالميتم  .تأثيراً ملموسا

   . األمة ركالش ةارإدمن قبل المعامالت  هذهتسعير روط شو
 

 جمع: ر المالخسائأو  حرباة في بيان األج مدرفيما يلي المعامالت مع أطراف ذات عالقة ال
 

 
 المساهم
 الرئيسي  

 أطراف أخرى
 2019 2020 ت عالقةذا

 ي يتدينار كو دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 

     

 256,153 90,148     - 90,148 ةإدار أتعاب

 (105,600) (105,600) (105,600)     - تة مبيعاتكلف

 (82,415) (62,029) (62,029)     -   يةإدارمصروفات 
 

شركة دينار كويتي( من قبل  88,900: 2019دينار كويتي ) 63,152في أوراق مالية بمبلغ  اتاالستثماربعض  ةإداريتم 

 ة.كترضعة للسيطرة المشخا
 

 العليا ةداراإل ومكافأة موظف

يط أنشطة ة تخط وليمسو ممن لديهم صالحيةالعليا  ةداروموظفي اإل ةدارمجلس اإلضاء أعالعليا  ةدارو اإلظفمو تضمني

 كما يلي: عليالا ةدارالقائمة المتعلقة بموظفي اإل رصدةلمعامالت واألقيمة اإجمالي   نالمجموعة وتوجيهها ومراقبتها. كا
 

 

 ت للسنةالمعامال مقي
  يسمبرد 31ة في المنتهي

  رصيد القائمال

 ديسمبر 31كما في 

 
2020 2019  2020 2019 

 
 دينار كويتي  كويتي  دينار  كويتي  ردينا ر كويتي نادي

      

 40,999 25,564  224,989 202,645  األجلقصيرة  موظفينرواتب ومزايا 

 212,070 180,420  19,830 16,765 دمة لخا يةمكافأة نها
 ───────── ─────────  ───────── ───────── 

 
219,410 244,819  205,984 253,069 

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

: ال 2019) 2020ديسمبر  31ية في للسنة المنته ةدارمكافأة أعضاء مجلس اإل صرفب األمالشركة  ةإدارلم يوصي مجلس 

 . األمللشركة  ةع الجمعية العمومية السنويمافي اجت المساهمين موافقةإلى   هذه التوصية عض. تخء(شي
 

  اليةالم دواتألمخاطر ا ةإداروسياسات أهداف  24
 

لحدود  المراقبة المستمرة وفقاً هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس و ةإدارأنشطة المجموعة ولكن يتم  في تكمن المخاطر

ح ر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األربااطالمخ ةرإداقة في ابط األخرى. إن هذه الطريو الضطر وخاالم

عرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به. تتعرض المجموعة لمخاطر  تلية اموعة مسئولجويتحمل كل فرد بالم

اطر أسعار مخجنبية وعمالت األالأسعار الفائدة ومخاطر  رمخاطإلى  سملتي تنقا ر السيولة ومخاطر السوقمان ومخاطاالئت

ط اإلستراتيجي الخاصة  لتخطياة من خالل عملي تلك عمال األاطر مراقبة مخ في سياسة المجموعة  تمثلت .سهماأل

 بالمجموعة.
  

هذه المطلوبات ن مض الرئيسي الغرن إ ن الدائنين والمصروفات المستحقة.تتكون المطلوبات المالية األساسية للمجموعة م

 باشرةتحقق مت، المعادلد والنقد والنق نيمالية مثل المدينموجودات عدة مجموعة. لدى المجموعة العمليات هو تمويل الية الم

 . من عملياتها
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 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

 

41 
 

 

 )تتمة( المالية دواتألمخاطر ا ةإدارأهداف وسياسات  24
 

المخاطر.   ةدارإاتيجية استر عتمادوا ر المخاط ةدارإل شاملالالمنهج وضع عن  ملةاالمسئولية الك األمالشركة  ةإدار تتولى

 :أدناه زاجبإيضحة فئات المخاطر الموكل فئة من  ةدارإد سياسات بمراجعة واعتما ةداراإلتقوم 
 

 ئتمانمخاطر اال 24.1

 ا ي ديمعميل مع م ممبرعقد أو  مالية أداةبموجب  تهاالتزامب طرف مقابل عن الوفاءعجز ن مخاطر االئتمان هي مخاطر إ

المدينين صورة رئيسية من بويلية أنشطتها التشغ الناتجة منض المجموعة لمخاطر االئتمان رتتع ة.يمال ةرخسا تكبدإلى 

 في ذلك الودائع لدى البنوك.  بما يةالتمويل تهاشطنأالمدينة األخرى و رصدةريين واأللتجاا
 

فئة من  لكل يةلدفتراالقيمة  يعالجمعة المالية الم ناتريخ البياخاطر االئتمان في تالمالحد األقصى من التعرض إن 

 الموجودات المالية: 

 
2020 2019 

 
 ويتيدينار ك ويتيدينار ك

   

 636,807 724,954 ى البنوك لد دنق

 804,253 1,508,916  األجلودائع قصيرة 

 1,606,595 873,823 تجاريونمدينون 

 242,888 304,261 مقدًما(  عات و ثناء المدف استب ) ون آخر مدينون  
 

───────── ───────── 

 
3,411,954 3,290,543 

 
═════════ ═════════ 

 

  األجلودائع قصيرة الو لدى البنوك رصدةاأل
مثل م سسات تمقابلة األطراف الحيث إن  محدودة ةت المالياسسالم ولدى البنوك  رصدةاألمن إن مخاطر االئتمان الناتجة 

،  ذلكإلى  ضافةباإلعالمية. ن المائتف االمحددة من قبل وكاالت التصنياسبة مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية من

ك الكويت نانات بلضمارية( للودائع في البنوك المحلية )بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات الج المبالغ أصلخضع ي

ً للقاالمركزي  لة الكويت والذي أصبح سارياً  دو بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في  2008لسنة  30 نون رقمطبقا

 . 2008نوفمبر  3  منراً ااعتب
 

راً  شه 12على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  األجلوالودائع قصيرة  بنوكلدى الانخفاض قيمة النقد قياس تم 

 مرتبطة بمخاطرة والودائع قصير بنوكلدى الخاطر. ترى المجموعة أن النقد ملل تعرضالقصيرة للقاقات حتعكس االسوي

  .المقابلة ئتمانية الخارجية لألطرافت االفاالتصنيإلى  داستناائتمان منخفضة ا
 

 تجاريون مدينون
  ة دار أخذ اإلتن ذلك، ى الرغم ملعميل. ع  ردية لكلسمات الفبالإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية 

المرتبطة  التعثر مخاطر بما في ذلك يها،قاعدة العمالء لد طر ائتمانمخا ىتبارها العوامل التي قد ت ثر علي اعف أيضا

د نين من خالل تحديمديمن الالناتجة المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان . تحد عميلال يعمل بهابالقطاع والدولة التي 

 .  ليالتوا على الشركاتو األفرادر للعمالء من هثالثة أشتبلغ  سدادرة فتل  ألقصىحد اال
 

أو  العمالء أرصدةسنوات ولم يتم شطب أي من  ثال لتعامل مع المجموعة على مدى ة باقام أغلبية عمالء المجموع

ع العمالء وفقا ييتم تجمللعمالء،  ئتمانيةراقبة المخاطر االد مالبيانات المالية المجمعة. عن في تاريخ قيمتها انخفاض

ة، حكومي جهاتأو  نية، سواء كانت شركاتقانومنشآت أو  افرادً أ مثلوني كانوا ما إذا لكبما في ذ االئتمانية همخصائصل

  ية سابقة.بات مالوالتاريخ التجاري مع المجموعة ووجود أي صعو
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 )تتمة( يةالمال اتدوألمخاطر ا ةإدارت أهداف وسياسا 24
 

 مة()تت ئتماناطر االمخ 24.1
 

 )تتمة( تجاريون مدينون
الطرف   وفقًا لفئةد ووموجودات العق نسبة للمدينين التجاريينبالن االئتماالتعرض لمخاطر  فإن، 2020مبر ديس 31في 

 لي:كما يكان المقابل 
 

2020 2019 

 
 ويتيدينار ك دينار كويتي

   

 88,795 82,546 الء أفراد عم

 617,995 269,712 اتعمالء شرك

 899,805 521,565 حكومة
 ───────── ───────── 

 873,823 1,606,595 
 ═════════ ═════════ 

 

تي دينار كوي 50,000 ثر منأك بمبلغ لها مدينين( يلينمع: 2019) الءعمأربعة ، كان لدى المجموعة 2020ديسمبر  31في 

 يلينعمكان لدى المجموعة القائمة.  ينالمدين أرصدةمن كافة ( %9 :2019)% 32 نسبةتقريبا ويمثل حسابهم  امهنملكل 

% 41نسبة  عن  قليالً  ما يزيدتمثل  تيدينار كوي 100,000 نكثر مأ مبلغب ينمدين دةأرصيهم ( لدعمالء ثالثة: 2019)

ة تراقب عن  اردكن اإلول ين هذهينالمد دةأرصضمانات مقابل جد ال تو .المدينين أرصدةمبالغ  إجماليمن ( 52%: 2019)

 المخاطر. ف منلتخفيل مع ه الء العمالء بانتظام صلأتوتد المدينين على أساس شهري وهي كثب رصي
 

مخصصات لقياس خسائر االئتمان باستخدام مصفوفة  مجمعة قيمة في تاريخ كل بيانات ماليةالاء تحليل انخفاض يتم إجر

ط اأنملمتنوعة ذات ات قطاعات العمالء اخر في السداد لمجموعام التأدد أيعإلى  اتلمخصص. تستند معدالت اقعةالمتو

 الم يدةولزمنية لألموال والمعلومات المعقولة تماالت والقيمة احجحة باالالنتيجة المر الحتسابيعكس ا. الخسائر المماثلة

لظروف االقتصادية  وقعات اوت الحالية والظروفاألحدا  السابقة ول ة في تاريخ البيانات المالية المجمعة حمتاحال

طة نفاذ نة وال تخضع ألنشكثر من سألداد لسفي ا في حالة التأخر ين التجاريينلمدينا شطببصفة عامة يتم  مستقبلية.ال

من  لكل فئةالقيمة الدفترية  دلعالتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يمن اإن الحد األقصى  القانون.

 رصدةألااريين وفيما يتعلق بالمدينين التجن دناه. ال تحتفظ المجموعة بأي ضماأعنها  المالية المفصح موجوداتفئات ال

 بسبب الضمانات. رئمخصص خساتسجيل مقابها لم يتم  تجاريينمدينين  أرصدةليس لدى المجموعة  .المدينة األخرى
 

ساب خسائر االئتمان المتوقعة تحا ديلتع ، تم(19-يدوفك)روس كورونا يائحة ف، بسبب ج27 إيضاحفي عنه  و مفصحهكما 

 .أشهر  6اد تأخر في السدال فترةبلغت  فئة حتى ت في كلوزادت المعدال 2020ديسمبر  31كما في 
 

 صات:تخدام مصفوفة مخصباسلدى المجموعة  المدينين التجاريينعلى ن ماعرض لمخاطر االئتمعلومات حول الت فيما يلي
 
 دالسدا أخر فيتال عدد أيام 

 داولةمت 
 قل من أ

 يوم   90
91 -  180  
 ايوم  

 من  أكثر

 وعالمجم يوما    180

 دينار كويتي دينار كويتي يكويتر دينا دينار كويتي دينار كويتي 2020ديسمبر  31

      

 %42.62 %75.70 %14.57 %1.40     - معدل خسائر االئتمان المتوقعة

د عنترية الدف لقيمةل الكلي اإلجمالي

 1,522,733 852,073 6,947 206,043 457,670 التعثر 

 648,950 645,055 1,012 2,883     - ائر االئتمان المتوقعةخس
 

 
 دخر في السداأعدد أيام الت 

 داولةمت 2019يسمبر د 31
 قل من أ

 يوم  90
91 -  180  
 ايومً 

 أكثر من 

 وعالمجم يوماً  180

 كويتي دينار دينار كويتي يكويتر دينا دينار كويتي يتيودينار ك 

 
     

 %38.74 %80.99 %27.30 %10.97     - ن المتوقعةمعدل خسائر االئتما

عند ترية الدف يمةلقل مالي الكلياإلج

 2,619,694 1,178,632 43,837  424,371 972,854 عثر الت

 1,013,099 954,577 11,968 46,554     - خسائر االئتمان المتوقعة
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 )تتمة( المالية دواتألمخاطر ا ةإدار أهداف وسياسات 24
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اال 24.1
 

 نخروآ دينونم
وال  امنخفضً  ريعتبلة المقاباف األطرتعثر  اطرمخة لمجموعالتعرض غلب أفإن  ،المجمعة الماليةالبيانات  ما في تاريخك

 جوهرية.القيمة ليست ي ففاض نخاالن خسائر أإلى  ةدار، انتهت اإلتاليلاة. وبلغ متأخرمبا تضمن أيي
 

 لة السيو مخاطر 24.2

م ا المالية التي يتطلوباتهفي الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بم ةجه المجموعة صعوبإن مخاطر السيولة هي مخاطر أن توا

 اإلمكانبقدر  كدأالسيولة في الت ةإدار عندمجموعة ال فده تمثليآخر. ي مال أصلم تقديأو  قدياد النتسويتها من خالل السد

خسائر غير  أيدون تكبد غير العادية أو  عند استحقاقها في ظل الظروف العادية ماتهاتزاالب للوفاءلكافية فر السيولة امن تو

 الضرار بسمعة المجموعة. اب ةلمخاطراأو  ةمقبول
 

  من ة المتوقعة صادرة الالتدفقات النقدي قيمة تتجاوز قيمةالمعادل لديها ب لنقدالنقد ومستوى ا على  الحفاظإلى  المجموعةدف ته

ة مخاطر السيولة من إداريوًما القادمة. كما قامت المجموعة ب 60ـ ( خالل الالتجاريين دائنينالمالية )بخالف ت الطلوبامال

 .استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية ائموقابقة وقعة ومطالمتات النقدية الفعلية وفقلتدخالل المراقبة المستمرة ل
 

وتأثير تلك  19-كوفيد ة عن جائحةتجقيود السيولة المستقبلية المحتملة النا اجهةموعة لجموخطوات التي اتخذتها المال تضمنت

 .ة ما يليجمعالخطوات على البيانات المالية الم
 

 يد فجوات ة لتقييم وضع السيولة للمجموعة وتحديتاللاا رً شه 12 الـ فترةل صلمف ةنقدي اتتدفق حليلت ةدارإلأعدت ا

 .السيولة

 قياس  ضمنيتمن خالل وقف عمليات المخابز المملوكة للمجموعة.  خسائر التشغيل د منلحل جراءاتة إداراتخذت اإل

ت  نخفضا، ذلك الوة علىى. عتكاليف الموظفين األخر يضاتتخف جانبإلى  أيًضا إجازة الموظفين فيلاالتك توفورا

فيروس لضرورية نتيجة لير ا الية غلتشغيلية والرأسما  مصروفاتال فاضجانب انخإلى  ،تكاليف الموردين بشكل كبير

 .19-كوفيد
 

ديسمبر  31ي فحوبة ، والتي ال تزال غير مساألخرى التالية يةئتماناال تسهيالتال، تحتفظ المجموعة بذلكإلى  باإلضافة

2020. 
 

 لمكفوغير  دينار كويتي( 400,000: 2019) دينار كويتي 400,000ى البنك بمبلغ لد فوالمكش حسابال لتسهيإن  -

على أي   يةنقطة أساس 200 زائدًا عددك الكويت المركزي بن در عنا الص خصملال الفائدة بمعد سداد ستحقيم . ناضمب

 .مبالغ مسحوبة
 

 اقدية غير المخصومة: عات التفعودمالإلى   نادًااستلمجموعة دى ال يةاستحقاق المطلوبات المال التالي قائمةيلخص الجدول 
 

 
 أقل من

 مجموعال من سنةكثر أ شهًرا  12 – 3 أشهر 3

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي ينار كويتيد 2020 ديسمبر 31

     

 1,163,624     - 887,480 276,144 *دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و

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

 

 

 من أقل
 المجموع من سنةكثر أ شهًرا  12 – 3 أشهر 3

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي 2019ديسمبر  31
 

    

 586,392 451,068 101,493 33,831 التأجير مطلوبات

 1,465,400     - 858,668 606,732 *دائنة أخرى  أرصدةن ووتجاري دائنون
 

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

 

640,563 960,161 451,068 2,051,792 
 

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

 غير المكتسبة  اتيراداإل ثناءباست*
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 )تتمة( المالية دواتألمخاطر ا ةإدارأهداف وسياسات  24
 

 السوق  مخاطر 24.3

سوق. ار المالية نتيجة التغيرات في أسع داةلمستقبلية ألالتدفقات النقدية اأو  القيمة العادلةب لتقاطر لسوق هي مخا إن مخاطر

 .سهمعار األأسالعمالت األجنبية ومخاطر لفائدة ومخاطر سعار االسوق من مخاطر أ مخاطرتتكون 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  24.3.1

  أسعار مالية نتيجة التغيرات في  داةالتدفقات النقدية المستقبلية ألأو  ةل لعادا ةيمقلب القت عار الفائدة هي مخاطرأسر ن مخاطإ

 . السوقبدة الفائ
 

ع ودائالنقد وال بصورة رئيسية من ،لمخاطر أسعار الفائدة مجموعةال عرضن تأ محتملتي من اللالمالية ا دواتتتكون األ

 رىتجارية. وبالتالي، ت التعدبمفائدة  درها وتتبطبيع األجلصيرة قهي  المجموعةلدى ألجل  ودائعالن إ . األجلقصيرة 

 ال.انتيجة التقلبات في أسعار الفائدة محدودً  الجوهريةخاطر الخسائر التعرض لم نإالمجموعة 
 

  يس لدى المجموعة أي مطلوبات تحمل فائدة.لمجمعة، لالية اكما في تاريخ البيانات الم
 

 بيةجنطر العمالت األمخا  24.3.2

تيجة للتغيرات في  مالية ن داةالتدفقات النقدية المستقبلية ألأو  دلةلعاا الت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمةمطر العإن مخا

ال إنها وبالتالي ف ة جوهريةمخاطر العمالت األجنبية بصورلالمجموعة   تتعرضالت األجنبية. لعمالأسعار صرف ا

 .ةلية المجمعاات المريخ البيانتافي  ت األجنبيةالعمالر لمخاط تتعرض
 

  سهممخاطر أسعار األ 24.3.3 

من حاالت عدم التأكد حول القيم ناتجة ال السوقاسة لمخاطر أسعار تعتبر حس المجموعةلدى  أسهمفي ستثمارات الإن ا

  .أسهمة لالستثمارات في تقبليالمس
 

أن التعرض   ةدارموعة. ترى اإلجمات العملي عمتد صةتراتيجية في شركات خااس أسهماستثمارات في بالمجموعة  حتفظت

 المجموعة.  ظروف ظل من هذا النشاط مقبول في الناتجة  السوقلمخاطر أسعار 
 

 64,246 بلغغير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة بم سهماألمخاطر ل تعرضة المجمعة، يقدر الالماليفي تاريخ البيانات 

 . 25 إيضاحمارات في ثاالست هذهساسية للحت االليتي. تم عرض تحويدينار ك
 

 المالية  دواتالقيمة العادلة لأل 25
 

السوق  المشاركين فيين نتظمة بم تفي معامالالمدفوع لنقل التزام أو  أصلبيع عر المستلم لالس بإنهاالقيمة العادلة  تعرف

 في تاريخ القياس. 
 

 لةلقيمة العادالجدول الهرمي ل
 التقييم:  لوبسأل وفقًا هافصاح عنواإل القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتهايد تحدللتالي مي ال الهردولجتستخدم المجموعة ا

 

 وبات مماثلة؛مطلأو  وجوداتة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لمالمعلن: األسعار 1 وىالمست 

  قيمة العادلة ال سلى قيايا عا جوهرريثدخالت والذي يمثل تألمل مستوى من اأساليب تقييم يكون بها أق: 2المستوى   

 ؛ وغير مباشر أو  ملحوًظا بشكل مباشر

  قياس القيمة مدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على من ال بها أقل مستوى أساليب تقييم ال يكون: 3المستوى        

 .  العادلة ملحوًظا
 

التجاريين والدائنين جاريين ينين التوالمد األجل ةيرقصلعادلة للنقد والودائع القيمة ا أن إلى  ةداراإل ديراتتشير تق

 12اوز جال تت) األجلت استحقاق قصيرة نها ذات فتراإحيث  اقريبً ت قيمتها الدفترية عادلوالمطلوبات المتداولة األخرى ت

اف ذات  طرأ( إلى) تحقة منبة للمبالغ المس. بالنسبالسوق الفائدةفي أسعار  ةحركالإلى  دًانااستا د تسعيرها فوريعاأو  (اشهرً 

ن القيمة العادلة ال أإلى  ةدارهت اإل( عند الطلب، انتسدادتواريخ سداد محددة، والتي تستحق القبض )ال هاالقة التي ليس لع

 سمية. عن قيمتها اال تقل
 

 صنفة ضمن المستوىسعرة مغير م أسهمفي  اتتمثل استثمار لمجموعةالدى  مة العادلةقيالاسة بالمقالمالية  جوداتن الموإ

3 . 
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 تتمة( )المالية  دواتالقيمة العادلة لأل 25
 

 التقييم ليبأسا
هذه االستثمارات  فيالمعامالت إجراء تم يال . ق نشطسوخاصة غير مسعرة في  أسهمت ذات في شركا عةتستثمر المجمو

ة رنمة المقات العار المجموعة الشركامايحدد مدير استث ز.راكلملهذه ا سوقال تقييم لوبأسالمجموعة  تستخدم بانتظام.

المناسبة لكل شركة مقارنة محددة.  اولداعفات التمضب ستحويحجم والرفع واالستراتيجية، وال  القطاعإلى  استنادًاقران( أل)ا

على حقائق  ءابناة ركات المقارنشين اللة وفروق الحجم بضعف السيواعتبارات مثل  لقاء خصم المضاعف حينها يتم 

 . الشركةف وظرو
 

  3لمستوى ضمن ا العادلة القيمةمطابقة 
بين بداية ونهاية فترة  3المستوى  ضمنة صنفلة للبنود المدالعحركات في القيمة امطابقة كافة ال يعرض الجدول التالي

 البيانات المالية المجمعة: 

 سعرة مالغير  سهماألي مارات فاالستث 

2020 

مدرجة  يةمالت جودامو
عادلة من خالل بالقيمة ال

الشاملة  اتاديراإل
 ى األخر

مالية موجودات 
بالقيمة  مدرجة

العادلة من خالل 
 المجموع الخسائرأو  األرباح

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 

   

 75,845 38,900 36,945 يناير  1كما في 

 (28,870)      -  (28,870) خرى ألا ملةات الشايرادإلفي اجلة المس قياسة الإعاد

 17,271 17,271      -  الخسائرأو  ألرباحافي جلة لمسا قياسالإعادة 
 

───────── ───────── ───────── 

 64,246 56,171 8,075 ديسمبر  31كما في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 سعرة مالغير  سهماألمارات في االستث 

2019 

جة درملية امجودات مو
ادلة من خالل بالقيمة الع

الشاملة  اتديرااإل
 ى األخر

مالية موجودات 
بالقيمة  مدرجة
دلة من خالل العا

 لمجموعا الخسائرأو  األرباح

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 

   

 121,635 71,400 50,235 يناير  1كما في 

 (13,290)      -  (13,290) ى األخر ات الشاملةاديرفي اإلجلة المس قياسإعادة ال

 (32,500) (32,500)      -  الخسائرأو  ألرباحافي جلة لمسا قياسالإعادة 
 

───────── ───────── ───────── 

 75,845 38,900  36,945 ديسمبر  31كما في 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

الت خجوهرية في المدلحساسية للتغيرات الم وتحليل اييلتقا مة فيالمستخد ية غير الملحوظةالجوهرالمدخالت فاصيل ت

 رميالهول لجدمن ا 3وى المست ضمنلحوظة غير الم

ي  لهرمال من الجدو 3المصنفة ضمن المستوى القيمة العادلة  اتستخدمة في قياسغير الملحوظة المإن المدخالت الجوهرية 

  في  يأخذونهالسوق سن المشاركين في أ لى إ  المجموعة تانته الذي التسويق م لضعفصالخ معدل تتضمن لقيمة العادلة ل

%. 5بنسبة  تنويع هذه المدخالتن خالل رت المجموعة تحليل الحساسية مجأسعير االستثمارات. كما عند ت هماعتبار

  .يةيرات جوهريل، لم يتم مالحظة أي تغهذا التحلإلى  استنادًا

 

 رأس المال  ةإدار 26
  

 : ةلمجموعاال مأسة ر رإداف أهدايلي  فيما

 ويةاالستمرارمبدأ س ها على أساأعمالبعة متاعة على ضمان قدرة المجمو ، 

 ل تسعير المنتجات والخدمات بطريقة تعكس مستوى المخاطر التي ينطوي عليها عائد مناسب للمساهمين من خال مقديت

 .والخدمات ئعبضاتلك ال قديمت
 

ً الن ترية لحقوقلدفمة االقي على أساس ب المجموعة رأس المالتراق يان في ببين ا هو مقد والنقد المعادل كمالملكية ناقصا

 جمع. الم المركز المالي
 

ً سمالية مفروضة خاررأ باتمتطللة مجموعال خضع تال  .جيا
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 )تتمة(رأس المال  ةإدار 26
 

ئص  وخصا الظروف االقتصادية فيراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات هيكل رأس المال وإج ةإدارالمجموعة بتقوم 

رباح األ يعاتتوز بلغيل مه، يجوز للمجموعة تعدتعديلأو  . للمحافظة على هيكل رأس المال األساسية اتجودموالمخاطر 

 .  الديون ليللتق لموجوداتبيع اأو  جديدة أسهمإصدار أو  رد رأس المال للمساهمينأو  همينالمساإلى   المسدد
 

ديسمبر  31في  هيتينن المنتسنتيلا لمال خاللس ارأ ةدارإ إجراءاتأو  تسياساأو  لى أهدافت عيرام إجراء أي تغيت لم

  .2019و 2020
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من  ةمجموعتم تحديد  الوقت،. في ذلك 2019 سنةنهاية  من قرببالمرة ألول  19-فيدكو فيروس ن تفشيع نعالاإل تم

طعة هوبي الصينية.  عاصمة مقا يوه ان هوو يف "السبب مجهولراض "التهاب رئوي أع يهاعللتي تظهر ا عدوىال حاالت

، أعلنت لجنة 2020ر يناي 30يد. في وس الجدا الفيرهذ أنشبة العالمية لصين منظمة الصحنبهت ا ،2019ديسمبر  31في 

المية مية عحالة طارئة ذات أهل "يشكرض أن تفشي المبة مة الصحة العالميلطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظا

ة  لصح ا ةت منظمأعلن ،2020مارس  11في الحين، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم. منذ ذلك و ، مة"لعاحة الصل

 .جائحة يعتبر 19-يدكوفتفشي مية أن العال
 

اء ميع أنحمات في جكوالحضت فرحيث د العالمي. تأثير كبير على االقتصا 19-كوفيد فيروس راءات إبطاء انتشاركان إلج

يد ات المفقودة وسالسل التوريرادتتعامل الشركات مع اإلبينما  ،حجر صحي صارمةراءات وإج رلسفى اا عل رً عالم حظال

 ريجيًا. تد تخفيفكان ال ،عماللألامل اف الكيقاإلتخفيف  دأت البالد فيب بينماو عطلة.الم
 

عدم   فإن حالةجة ذلك، نتيذة متخالة ر الحكوميتدابيوال 19-يديروس كوفف يلتفش لمعروفة بالفعلالتأثيرات اإلى  باإلضافة

األجل  تأثير طويلدى اليكون مقد ير المعروف ما غن وم اط االقتصادي،في النشتسبب تعطل  االقتصاد الكلي التيقن بشأن

  ال عماألومع رض المجتتع حالة هات مختلفة. في في اتجا 19-ع فيروس كوفيدم وضقيتفا يمكن أن  .وعةمجالم أعماللى ع

 . ةالمجموعة لدى السيول دو  ضغط علىسلبية مطولة وح نتائجإلى  دي ذلك، فقد ي نية أطولزم ترةلف 19-ديروس كوفيلف
 

صيات منظمة الصحة  مع تو فقواتبما ي تخذتها،لتي اف عن التدابير االكش هان عليكامراعاة ما إذا  شركاتيجب على ال

يلية، غوالتش يةدارتها اإلفي مجاالمن العدوى  ايةلوقاعم فيها ودوظصحة معلى  طنية، للحفاظالوصحة ال هيئاتالعالمية و

  يد الدقة شدوالتنظيف  لونين يتنقل الذماعدد الع لحد مني مناطق التشغيل لل فتقليل نوبات العمو من المنزلمثل العمل 

 . مالجسحرارة  جةاس درا وقيفيه هالمشتب دوىالع حاالتواختبار  دات الحماية الشخصيةتوزيع معو عملاكن الألم
 

اتخاذ ت في حين أن مجاال .ةجمعالبيانات المالية المإعداد  عند 19-يدفكوتأثير  هااعتبار في مجموعةال خذتأيجة لذلك، نت

  داخل تلك المجاالت. حكاممزيد من األالتطبيق إلى  أدى 19-دكوفير تأثي فإن ير،تتغددة قد ال محال امحكاأل
 

جراء  ، قد يلزم إةجائحال ههذة لوالمالي صاديةلتأثيرات االقتبا المحدودةثة ديحال ةخبروالفاقمة المت 19-كوفيد بيعةطا لظرً ن

 قبل.في المست مجموعةت الباموجودات ومطلو قياس عندديرات لتقى اتغييرات عل
 

 مدينة أخرى أرصدةوتجاريون  مدينون
ذه كانت تتعلق هالمتوقعة.  مانتئر االحديد خسائمة لتالفتراضات المستخدوا بعض المدخالتمراجعة  مجموعةال وجب علىت

ث أن ، حيالمتوقعةن ائتماال سائرفي تقدير خ مجموعةال مستخدمة من قبلالمستقبلية اللتقديرات بتعديل ا ساسيبشكل أ

 بها تفشي ي ثر طرق المختلفة التيال ليعكس تعديلالإلى  المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج التصنيف

 .أنواع مختلفة من العمالءعلى  19-يدوفكوس رفي
 

  إجراء أي تعديل على ذا كان يجب ديد ما إتح اً وبالتالييدات أكثر تأكيانر بمع توف جائحةفي تقييم تأثير ال مجموعةستستمر ال

 .قةالحال البيانات المالية المجمعةتوقعة في فترات ممان الخسائر االئت
 

 الماليةغير ودات جموة المقيفاض انخ
حالية في تحديد بات االقتصادية الالمحتمل للتقل في اعتبارها التأثير مجموعةأخذت ال ،البيانات المالية المجمعةا في تاريخ كم

 وماتمعللاستخدام أفضل ا لحوظة بخالت غير المتطوير المد تموي مجموعةدى الر المالية لالمبالغ المسجلة للموجودات غي

ة البيانات المالياريخ تسعير هذه الموجودات في تها المشاركون في السوق عند فتراضات التي يتخذالال والمتاحة ح

  ت في السوق.سواق متقلبة كما ال تزال المبالغ المسجلة حساسة للتقلباذلك، ال تزال األ ومع .المجمعة
 

استمرار ة بموعقب المجسترا ،لوضعا رعدم استقراار ستمرع امو لبا،س رتأثت قد الموجوداتبعض أن المجموعة ب قرت

  .ثهاند حدوة عغير المالي داتموجولا ههذ قيم كسلة في عذات الص تراضات خدم االفتستكما ستوقعات السوق 

 



 ابعةا التويتية ش.م.ك.ع. وشركاتهلكشركة الفنادق ا
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
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 ار في أوراق ماليةثملالستقياس القيمة العادلة 
جلة للموجودات المالية  المبالغ المس يدوق عند تحدسي الة فلبات الحاليللتقلتأثيرات المحتملة اعتبارها المجموعة في ا أخذت

حة الملحوظة كما في تاريخ المعلومات المتاإلى  ة استنادًادارفضل تقييم أجرته اإلأ غير المسعرة لدى المجموعة، ويمثل هذا

في  ثمارستاللالعادلة  ةلقيمت اما إذا كان كثب تراقب المجموعة عن ،19-كوفيدلتأثير فيروس  البيانات المالية المجمعة. نظًرا

 ي. لسيناريو الحالن في السوق في ظل اكيتمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاروراق مالية أ
 

 ة حكوميةمساعد
جهة موا في  لخاصة ا شركاتال ةعدت تدابير لمسايلكوا  دولةحكومة  تخذتا، 19-كوفيد جائحةولة للتخفيف من تأثير افي مح

أشهر   ةستإلى  صلت في القطاع الخاص لمدةة كويتيلحكومية المقدمة للقوى العاملة الالمساعدة ا بيرتدااله هذ لتشم. والجائحة

 .2020 بريلأاعتباًرا من ي تسر
 

ا  قً فو لدعم الماليا بة عنسيتم المحا .ويتيك ناردي 63,469 قدره مبلغ إجماليعلى  مجموعةال حصلت، الحالية ةسنخالل ال

 كـ رئالخساو أ حارباألفي  وتسجيله، المساعدة الحكومية" اتإفصاححكومية وح ال"محاسبة المن 20 يالدول ةاسبلمحلمعيار ا

 تف الموظفين ذايتكال اتفورمص مجموعةال سجل فيهات ت التيمدار الفتراعلى  متماثلى أساس عل" أخرىات إيراد"

 .2020يسمبر د 31ة بهذه المنحة كما في قالمتعل ينينلمدا أرصدةأو  ة جلالم اتيرادلإلقائم  ال يوجد رصيد .لةالص
 

 االستمرارية مبدأ تقييم 
في الفترات المستقبلية  مجموعةال أعمالعلى  فيروسية تأثير تفشي البشأن كيف وهريةج نيقتعدم  ملواعزال هناك تال 

 12 تبلغ عتبار فترةفي اال ذاألخمع فة ت المختليوهاسينارالعدد من ذج لوة بوضع نمدارت اإلقام ،لذلكلعمالء. وطلب ا

احة وجميع المعلومات المت تصادية الحاليةء الظروف االقضو  في البيانات المالية المجمعة هذهب يحلتصريخ اشهًرا من تار

 للقيودمقدر لال تمالتأثير المحإلى  نموذجال واردة ضمنالات تراضالمستقبلية. تستند االف عوامل عدم التيقنحول المخاطر و

المقترحة من  ةاجهطرق الموجانب إلى  المستهلك،والمستويات المتوقعة من طلب  19-يدكوففيروس ة بالخاص حئللواوا

دى  ل والموارد الماليةولكن بناًء على وضع السيولة  ،قمفاالتفي  19-كوفيدر الفترة. قد يستمر تأثير ة على مدادارإلا

ة أصللديها موارد كافية لمو مجموعةتمظهر التوقعات أن ال ،ةالمجمع ةماليال البياناته ذهب حالتصريي تاريخ ما فك مجموعةال

 31حد كبير ولم يتغير منذ إلى  ستمرارية ال يزال غير متأثرى أساس مبدأ االها علأعمالضع و وجودها التشغيلي وأن

  . ةراريستماال أاس مبدأس ىعل هذه المجمعةلية االبيانات المد  عداتم إ . نتيجة لذلك،2019ديسمبر 

 

 

 




