










 شركة المصــالح العقــاریة ش.م.ك. (عامة) وشركــاتھــا التابعة
 دولة الكویت

 

 بیان المركز المالي المكثف المجمع (غیر مدقق)
 2018یونیو  30كما في 

 (كافة المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)

4 
 

 
 
 

 
 إیضاح

 یونیو 30
 2018 

   (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
 2017 
 (مدققة) 

 یونیو 30 
 2017 

 (غیر مدققة)
        داتالموجو

 19,772,726  19,565,541   13,939,690 4  ممتلكات ومعدات
 58,610,431  58,241,873   57,720,044 8 عقارات استثماریة

 51,689,940  21,052,714   20,630,962 9 أراٍض وعقارات محتفظ بھا للتطویر
 4,808,936  4,340,890   4,340,890 19 زمیلة اتاستثمــار في شرك

 49,963  30,087   - 7 موجودات غیر ملموسة
 519,514  519,300   -  موجودات مالیة متاحة للبیع

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 
  اآلخــر

 
515,250   - 

 
- 

أو  رباحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األ
 6 سائرالخ

 
1,017,103   1,307,999 

 
1,480,104 

 146,951  127,338   97,591  مخزون
 2,640,823  4,605,351   4,154,477  مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 2,645,055  2,952,564   7,085,446 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 142,364,443  112,743,657   109,501,453  إجمــالي الموجودات

        
        حقوق الملكیة والمطلوبات

        حقوق الملكیة
        الشركة األم ساھميحقوق الملكیة العائدة لم

 23,565,439  23,565,439   23,565,439 20 رأس المال
 8,217,408  8,217,408   8,217,408  عالوة إصدار
 1,085,297  1,085,297   1,085,297  ربح التخفیف
 )2,438,886(  )2,438,886(   )2,438,886( 12 أسھــم خزینة

 4,198,721  4,198,721   4,198,721  احتیاطي اجباري
 4,198,721  4,198,721   4,198,721  احتیاطي اختیاري

 5,463  5,350   (53,801)  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة
 (515,868)  231,305   589,138  احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

 (13,810,722)  )15,676,962(   (17,028,650)  خسائر متراكمة
 24,505,573  23,386,393   22,333,387  الشركة األم ساھميإجمالي حقوق الملكیة العائدة لم

 5,982,760  5,265,202   4,754,477  حصص غیر مسیطرة
 30,488,333  28,651,595   27,087,864  إجمالي حقوق الملكیة

        
        المطلوبات

 65,500,000  65,433,823   63,675,720 10 قروض
 7,500,000  7,500,000   7,500,000 11 التزام تأجیر تمویلي

 446,646  465,436   465,033  مخصص مكافآت نھــایة الخدمة للموظفین
 566,327  549,687   312,512 5 حسابات السحب على المكشوف

 37,686,874  9,966,976   10,285,037  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 176,263  176,140   175,287  توزیعات أرباح مستحقة الدفع

 111,876,110  84,092,062   82,413,589  إجمــالي المطلوبات
 142,364,443  112,743,657   109,501,453  إجمــالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 
 من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.إن اإلیضاحات المرفقة تمثل جزًءا 

 
 

 محمد الصالح
 رئیس مجلس اإلدارة
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