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شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
  

4

(غیر مدقق)المجمع المكثفالمرحليبیان الدخل
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

في أشھر المنتھیةالثالثة
مارس31

20192018
دینار كویتي دینار كویتي إیضاحات

اإلیرادات
5,726,4045,153,850مجمل إیرادات تأجیر

4,247,2614,508,679ضیافةإیرادات 
13,740,50510,145,945إیرادات مقاوالت وخدمات 

967,495914,492إیرادات تشغیل أخرى
────────────────

24,681,66520,722,966
────────────────

تكلفة اإلیرادات
(1,159,931)(1,076,350)تكالیف تشغیل عقارات

(496,788)(498,170)جرةمصروفات إیجار عقارات مستأ
(2,796,286)(2,803,041)تكالیف ضیافة
(957,271)(837,959)استھالك فنادق

(9,859,911)(13,266,092)تكلفة مقاوالت وخدمات 
────────────────

(18,481,612)(15,270,187)
────────────────

6,200,0535,452,779مجمل الربح 
(3,322)(1,410)سائر استثمار خ

(1,696,967)(1,832,742)مصروفات عمومیة وإداریة
(174,835)(166,870)استھالك ممتلكات ومعدات

(66,000)(66,000)مخصص صیانة عقارات مستأجرة
(7,997)-خسارة بیع عقار استثماري

────────────────
4,133,0313,503,658ربح التشغیل 

4,6357,000ربح بیع ممتلكات ومعدات
820,968(299,468)حصة في نتائج شركات زمیلة  

113,68790,084إیرادات فوائد 
101,319,808179,629 (د)إیرادات أخرى 

(203,863)-صافي المخصص المحمل خالل الفترة
(3,760,862)(4,101,429)تكالیف تمویل 

(28,230)(78,652)خسارة تحویل عمالت أجنبیة
────────────────

1,091,612608,384الربح قبل الضرائب 
(92,488)(130,720)6مصروفات ضرائب 

────────────────
960,892515,896ربح الفترة 

════════════════

الخاص بـ:
780,943764,511األممساھمي الشركة 

(248,615)179,949الحصص غیر المسیطرة
────────────────

960,892515,896
════════════════

ربحیة السھم: 
70.730.71الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)-االساسیة والمخففة 

════════════════



شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(غیر مدقق)رحلي المكثف المجمع الشامل المالدخلبیان 
2019مارس31في للفترة المنتھیة 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس 31

20192018
دینار كویتيدینار كویتي

960,892515,896ربح الفترة
────────────────

ایرادات شاملة أخرى:
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة: بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا إلى

(913,929)109,981فروق تحویل عمالت أجنبیة ناتجة من تحویل عملیات أجنبیة 
────────────────

صافي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرى للفترة التي یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا 
(913,929)109,981حلي المكثف المجمع في فترات الحقةالحقاً إلى بیان الدخل المر

────────────────

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في أسھم مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

(26,865)(2,650)الشاملة األخرى
────────────────

صافي الخسائر الشاملة التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف في 
(26,865)(2,650)فترات الحقة

────────────────
(940,794)107,331إجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرى للفترة

────────────────
(424,898)1,068,223اإلیرادات (الخسائر) الشاملة للفترةإجمالي 

════════════════
الخاص بـ: 

747,721377,729مساھمي الشركة األم
(802,627)320,502الحصص غیر المسیطرة

────────────────
1,068,223(424,898)

════════════════



م.ك.ع. وشركاتھا التابعةشركة العقارات المتحدة ش.
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(غیر مدقق)المجمعالمرحلي المكثف الملكیةوق بیان التغیرات في حق
2019مارس31لفترة المنتھیة في ل

رأس 
المال

عالوة 
إصدار أسھم 

احتیاطي 
اجباري 

احتیاطي 
اختیاري 

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة 

احتیاطي 
آخر  

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة 

فائض إعادة 
التقییم

أرباح 
مرحلة 

المجموع 
الفرعي 

الحصص
غیر

المسیطرة

مجموع 
حقوق 
الملكیة

دینار كویتي ویتي دینار كدینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

ینایر 1كما في 
2019118,797,44215,550,69820,511,5262,582,767(14,478,743)491,325(16,357,247)(1,099,697)(16,409,854)37,796,52046,497,681193,882,41823,000,493216,882,911

780,943780,943179,949960,892----------ربح الفترة
(خسائر) إیرادات 

شاملة أخرى 
140,553107,331(33,222)--(30,572)(2,650)-------للفترة 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
إجمالي (الخسائر) 

الشاملة اإلیرادات
780,943747,721320,5021,068,223-(30,572)(2,650)-------للفترة

تحویل استھالك 
ألرض ومبنى 

---63,430(63,430)---------ملك حر
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

مارس 31كما في 
2019118,797,44215,550,69820,511,5262,582,767(14,478,743)491,325(16,357,247)(1,102,347)(16,440,426)37,733,09047,342,054194,630,13923,320,995217,951,134

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



م.ك.ع. وشركاتھا التابعةشركة العقارات المتحدة ش.
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
(تتمة)2019مارس 31للفترة المنتھیة في 

رأس 
المال

عالوة 
إصدار أسھم 

احتیاطي 
اجباري 

احتیاطي 
اختیاري 

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
أسھم خزینة 

یاطي احت
آخر  

التغیرات 
المتراكمة 
في القیمة 

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة 

فائض إعادة 
التقییم

أرباح 
مرحلة 

المجموع 
الفرعي 

الحصص
غیر

المسیطرة

مجموع  
حقوق 
الملكیة

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي كویتي دینار دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

ینایر 1كما في 
2018118,797,44215,550,69820,511,5262,582,767(14,478,743)491,325152,07379,553(14,445,961)-57,485,872186,726,55244,408,430231,134,982

أثر تطبیق 
المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

ینایر 1في 9
2018-------(1,175,855)--(1,993,925)(3,169,780)-(3,169,780)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ینایر 1كما في 
(معاد 2018

55,491,947183,556,77244,408,430227,965,202-(14,445,961)(1,096,302)491,325152,073(14,478,743)118,797,44215,550,69820,511,5262,582,767إدراجھ)
ح (خسارة) رب

515,896(248,615)764,511764,511----------الفترة
خسائر شاملة 
(940,794)(554,012)(386,782)--(359,917)(26,865)-------أخرى للفترة 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
إجمالي 

(الخسائر) 
اإلیرادات

(424,898)(802,627)764,511377,729-(359,917)(26,865)-------الشاملة للفترة
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

31كما في 
56,256,458183,934,50143,605,803227,540,304-(14,805,878)(1,123,167)491,325152,073(14,478,743)2018118,797,44215,550,69820,511,5262,582,767مارس 

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



شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

مالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا من ھذه المعلومات ال11إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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(غیر مدقق)المجمعالمرحلي المكثفبیان التدفقات النقدیة
2019مارس31للفترة المنتھیة في 

المنتھیةأشھرالثالثة
مارس31في

20192018
دینار كویتي دینار كویتي اتإیضاح

التشغیلأنشطة 
960,892515,896الفترة ربح

تعدیالت لـ:
977,1161,111,511استھالك 

27,71320,595إطفاء
66,00066,000مخصص صیانة عقارات مستأجرة 

(90,084)(113,687)إیرادات فوائد
1,4103,322استثمارخسائر

(7,000)(4,635)ربح بیع ممتلكات ومعدات 
7,997-خسارة بیع عقار استثماري

203,863-تحمیل مخصص انخفاض قیمة مدینین
4,101,4293,760,862تكالیف تمویل 

(820,968)299,468حصة في نتائج شركات زمیلة 
78,65228,230أجنبیة خسارة تحویل عمالت

46,06254,338مصروفات مكافأة نھایة الخدمة 
────────────
6,440,4204,854,562

التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:
(5,395,065)(8,909,888)مدینون ومدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 

83,940-المتاجرةلغرض عقارات محتفظ بھا 
6,491,5473,095,616دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

(10,089)(72,082)مكافأة نھایة الخدمة مدفوعة 
────────────

3,949,9972,628,964صافي النقد الناتج من انشطة التشغیل 
────────────

أنشطة االستثمار
(82,808)(161,561)إضافات إلى عقارات مطورة 

(28,615)(103,547)إضافات إلى أراضي مخصصة للتطویر 
230,769-متحصالت من بیع عقارات استثماریة

44,547-حیازة استثمار في شركة زمیلة
-(140,430)إضافات إلى قرض إلى شركة زمیلة

(108,758)(799,288)شراء ممتلكات ومعدات
-62,986بیع ممتلكات ومعدات

33,70890,084فوائد مستلمة
(3,322)-إیرادات توزیعات أرباح مستلمة 

──────────────
141,897(1,108,132)صافي النقد (المستخدم في) الناتج من أنشطة االستثمار

──────────────
أنشطة التمویل 
5,000,00015,192,603روض وسلف تحمل فائدةقمتحصالت من

(15,682,480)(7,098,710)سداد قروض وسلف تحمل فائدة
(3,760,862)(4,101,429)تكالیف تمویل مدفوعة 

──────────────
(4,250,739)(6,200,139)صافي النقد المستخدم في انشطة التمویل  

──────────────
(1,479,878)(3,358,274)قص في النقد والنقد المعادلصافي الن

(1,223,772)(875,254)تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة 
7,699,7663,742,577النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة

──────────────
43,466,2381,038,927النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة

══════════════



شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2019مارس 31في للفترة المنتھیة
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معلومات حول الشركة-1

تأسست في دولة الكویت بموجب عامةھي شركة مساھمة )"الشركة األم"(ع.ش.م.ك.إن شركة العقارات المتحدة
األمإن عنوان مكتب الشركة.وھي شركة مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة1973سنةمرسوم أمیري صادر 

.دولة الكویت13023،اةالصف2232المسجل ھو صندوق برید 

ما یلي: فی)"المجموعة"(وشركاتھا التابعة تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة األم 
والمباني. واستئجاراألراضي القیـام بكافـة األعمال العقاریة وعلى األخص شراء وبیع وإیجار-
نقدا أو العقاراتبواسطة الغیر وبیعإقامة المباني والمشروعات العقاریة الخاصة والعامة وتنفیذھا مباشرة أو -

خارجھا. أو الكویت داخلتھا أو تأجیرھا سواء فيبالتقسیط وإدار
الفنادق في الكویت وفي الخارج. وتشغیلإنشاء -
الخارج. إدارة عقارات الغیر في الكویت وفي -

من قبل 2019مارس31فترة المنتھیة في تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة لل
.2019مایو 14مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ

("الشركة األم الكبرى")، وھي شركة مدرجة ع.ش.م.ك.إن الشركة األم ھي شركة تابعة لشركة مشاریع الكویت القابضة
في سوق الكویت لألوراق المالیة. 

البیانات المالیة المجمعة المدققة باعتماد 2019أبریل29مین المنعقدة بتاریخ الجمعیة العمومیة السنویة للمساھقامت 
واالقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة األم بشأن عدم توزیع أي 2018دیسمبر 31للمجموعة للسنة المنتھیة في 

).ال شيء: 2017دیسمبر 31توزیعات أرباح أو أسھم منحة (

اإلعدادأساس -2

ةریر المالیاالتق"34طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي للمجموعة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة دادتم إع
".ةالمرحلی

لبیانات المالیة رض العال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمةالمكثفة المجمعةإن المعلومات المالیة المرحلیة
السنویة لبیانات المالیة المجمعةمقترنة باویجب االطالع علیھا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالمعدة طبقاالكاملةالمجمعة 

عرض لترى اإلدارة أنھ تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة ل.2018دیسمبر 31للمجموعة للسنة المنتھیة في
ال تعبر بالضرورة عن النتائج للفترة المرحلیةإن نتائج التشغیل ضمن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.عادلال

. 2019دیسمبر 31المنتھیة فيالتي یمكن توقعھا للسنة 

معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة من قبل المجموعة2.1

ثلة لتلك المتبعة في اعداد البیانات ان السیاسات المحاسبیة المطبقة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مما
باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة كما في 2018دیسمبر 31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 2019ینایر 1

. ")16("المعیار الدولي للتقاریر المالیة عقود التأجیر16تقوم المجموعة ألول مرة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، فیما یلي طبیعة وتأثیر ھذه التغییرات. تسري العدید من التعدیالت 34وطبقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 
ولیس لھا تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 2019والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام 

للمجموعة.

عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر -15، ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر4مالیة الدولیة للتقاریر ال
. یحدد ھذا التأجیرتقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد-27، ولجنة التفسیرات الدائمة الحوافز-التشغیلي

القیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من مبادئ االعتراف و16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المستأجر المحاسبة عن كافة عقود التأجیر باستخدام نموذج المیزانیة الفردي.



شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
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أساس اإلعداد (تتمة)-2

(تتمة)معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة من قبل المجموعة2.1

تأجیر (تتمة)عقود ال16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة الحالیة 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، حیث یستمر المؤجر في تصنیف عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تشغیلي أو تمویلي 17وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 
16. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 17اردة في معیار المحاسبة الدولي بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الو

تأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر.

. وبالتالي، لم یتم إعادة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي16قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، واختارت المجموعة االستفادة من المبرر 2019ینایر 1المبدئي للمعیار في ج المعلومات المقارنة في تاریخ التطبیق إدرا

العملي لالنتقال بما یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا فقط كعقود تأجیر تطبق معیار المحاسبة 
في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجموعة 4لدولیة للتقاریر المالیة وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر ا17الدولي 

شھرًا أو أقل وال 12االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة 
ض فیھا قیمة األصل األساسي ("موجودات تتضمن خیار الشراء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي تنخف

منخفضة القیمة").

16طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ت والمعدات األخرى. قبل تطبیق الدى المجموعة عقود تأجیر لعدة بنود من األرض والمبنى والمباني المكتبیة والسیار

إما لمجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا في تاریخ البدء ، قامت ا16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تصنیف العقد كعقد تأجیر تمویلي في حالة تحویل كافة المخاطر والمزایا یتم تشغیلي. تمویلي أو عقد تأجیركعقود تأجیر

شغیلي. ویتم رسملة عقود التأجیر الھامة المرتبطة بملكیة البند المستأجر إلى المجموعة وإال یتم تصنیفھ كعقد تأجیر ت
التمویلي في بدایة عقد التأجیر وفقًا للقیمة العادلة للعقار المستأجر في تاریخ البدء أو القیمة الحالیة للحد األدنى من 
مدفوعات التأجیر، أیھما أقل. ویتم توزیع مدفوعات التأجیر بین الفائدة (المسجلة كتكالیف تمویل) وتخفیض التزام عقد 

لتأجیر. في حالة عقد التأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجیل مدفوعات التأجیر كمصروفات إیجار ا
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. وتم تسجیل أي إیجار مدفوع مقدمًا أو إیجار بیان الدخلضمن 

على التوالي. ائنین التجاریین واألرصدة الدائنة األخرى""الموجودات المتداولة األخرى" و"الدمستحق ضمن 

، قامت المجموعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف بالنسبة لكافة 16بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
طبیق المعیار الدولي قامت المجموعة بتالعقود باستثناء عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة. 

طبیق المعدل بأثر رجعي، وبالتالي، لم یتم إعادة إدراج المعلومات المقارنة في تاریخ بواسطة طریقة الت16للتقاریر المالیة 
.2019ینایر 1التطبیق المبدئي في 

صة بھا (أي تلك العقود تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصیرة األجل بالنسبة لعقود التأجیر قصیرة األجل الخا
شھرًا أو أقل من تاریخ بدایة التأجیر والتي ال تتضمن خیار الشراء). كما أنھا تطبق إعفاء 12التي تقدر مدتھا بفترة 

االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القیمة بالنسبة لعقود التأجیر التي تعتبر منخفضة القیمة. ویتم تسجیل مدفوعات عقد 
ة العقود قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى التأجیر في حال

فترة عقد التأجیر. 

لیس جوھریا بالنسبة للبیانات المالیة المجمعة 16توصلت المجموعة إلى أن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
عة بتسجیل أي مطلوبات عقود تأجیر المرتبطة بمدفوعات عقود التأجیر أو موجودات للمجموعة. وبالتالي، لم تقم المجمو

حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات ذات الصلة. وتعمل المجموعة كمؤجر في أغلبیة ترتیبات عقود 
التأجیر.

األحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدید
باإلضافة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد لعقد التأجیرتعتبر المجموعة مدة عقد التأجیر ھي المدة غیر القابلة لإللغاء

مارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر التأجیر إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم م
المؤكد بصورة معقولة ممارستھ. 

تستعین المجموعة بالتالي، لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجیر، خیار تأجیر الموجودات لفترات إضافیة. و
ار التجدید. أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة باألحكام في تقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خی

التي تحقق حافزًا اقتصادیًا لممارسة خیار التجدید. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد التأجیر إذا كان 
(أو عدم ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة ویؤثر على قدرتھا على ممارسة

ممارسة) خیار التجدید (مثل التغیر في استراتیجیة األعمال). 
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مدینون ومدفوعات مقدما وموجودات أخرى -3

مارس31
2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
مارس31

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

46,237,60943,706,84945,677,897مدینون 
323,124371,5511,266,349ت تأجیر وضیافة مستحقة إیرادا

8,228,1464,554,09214,161,206)8المستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
1,321,8731,031,245751,992مدفوعات مقدما 

7,146,5755,377,0884,788,825أرصدة مدینة أخرى 
───────────────────────────
63,257,32755,040,82566,646,269

(3,974,940)(5,275,992)(4,929,299)مخصص خسائر ائتمان متوقعة 
───────────────────────────
58,328,02849,764,83362,671,329

═══════════════════════════

فیما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

مارس31یة في الثالثة أشھر المنتھ
2019

دینار كویتي
2018

دینار كویتي

5,275,9922,135,313ینایر1كما في 
1,635,764-ینایر1أثر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لموجودات مالیة في 

──────────────────

5,275,9923,771,077ینایر1كما في 
203,863-للفترةخسائر االئتمان المتوقعة

-(346,693)شطب
──────────────────

4,929,2993,974,940دیسمبر31كما في 
══════════════════

والنقد المعادلالنقد -4

مارس31
2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
مارس31

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

14,250,86117,557,2057,153,702البنوك وفي الصندوقنقد لدى
669,9011,879,5096,007,346ودائع قصیرة األجل (من یوم إلى ثالثة أشھر)

───────────────────────────
14,920,76219,436,71413,161,048نقد وودائع قصیرة األجل

وسلف (مدرج ضمن قروضناقصاً: حساب مكشوف لدى البنك
(12,122,121)(11,736,948)(11,454,524) تحمل فائدة)

───────────────────────────
النقد والنقد المعادل لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف 

3,466,2387,699,7661,038,927 المجمع
═══════════════════════════

دینار كویتي، 8,664,419: 2018دیسمبر31دینار كویتي (1,007,838ل بمبلغإن النقد والودائع قصیرة االج
). 8یضاح دینار كویتي) مودعة لدى أطراف ذات عالقة (إ2018:3,086,149مارس31و
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أسھم خزینة-5

مارس31
2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
مارس31

2018

113,669,873113,669,873113,669,873الخزینةعدد أسھم
%9.568%9.568%9.568النسبة المئویة لألسھم المصدرة
6,990,6976,820,1927,718,184القیمة السوقیة بالدینار الكویتي

14,478,74314,478,74314,478,743التكلفة بالدینار الكویتي 

الضرائب-6
الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس 31
2019
كویتيدینار

2018
دینار كویتي

1,4687,797حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
-24,068ضریبة دعم العمالة الوطنیة

-1,088الزكاة

ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة
-44,596ضریبة حالیة مصروفات 

59,50084,691مصروف ضریبة مؤجلة
────────────────────

130,72092,488
════════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة -7

لعدد األسھم المرجحربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط قسمةبیتم احتساب ربحیة السھم األساسیة 
ناقصاً أسھم الخزینة.الفترةالقائمة خالل 

لعدد األسھم المرجحالخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط الفترةربح قسمةبلسھم المخففة یتم احتساب ربحیة ا
تحویل كافة خیارات شراء دلعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عنالمرجحزائدًا المتوسط الفترةالعادیة القائمة خالل 

شراء اتللموظفین قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیارالشركة األم خیارات شراء أسھم كان لدىسھم للموظفین. األ
.ربحیة السھملھا تأثیر مخفف على لیس سھم للموظفین، والتياأل

والمخففةاألساسیة
أشھر المنتھیة فيالثالثة

مارس31
2019

دینار كویتي
2018

دینار كویتي
:الربحیة

780,943764,511ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم
══════════════════

سھمسھم
عدد األسھم القائمة:

1,187,974,4201,187,974,420المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة
(113,669,873)(113,669,873)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة 

──────────────────
1,074,304,5471,074,304,547لربحیة السھم األساسیة والمخففة المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

══════════════════
0.71                 0.73ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)

══════════════════
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معامالت مع أطراف ذات عالقة-8
یمثلون التي شركات الاإلدارة العلیا للمجموعة وموظفي وأعضاء مجلس اإلدارة وینالرئیسیینالشركة األم الكبرى والمساھممع أطراف ذات عالقة أي القائمة امالت المعھذه المعامالت تلكتمثل 

مع أطراف ذات عالقة ھي كما یلي: والمعامالتدة. یتم الموافقة على سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. إن األرصالمالكین الرئیسیین لھا
الشركة 

األم الكبرى 
أطراف أخرى

ذات عالقة 
مارس31

2019
(مدققة)

2018دیسمبر31
مارس31

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع
1,007,8381,007,8388,664,4193,086,149-)4ودائع قصیرة األجل (إیضاح نقد و

مدینون ومدفوعات مقدماً وموجودات أخرى 
186,6738,041,4738,228,1464,554,09214,161,206)3(ایضاح 

16,896,12316,896,12316,898,3339,426,504-قرض إلى شركة زمیلة
2,374,0662,374,0662,379,2852,363,324-ة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى موجودات مالی

10,350908,116918,4661,365,691205,390دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
51,029,50551,029,50546,435,42216,490,685-قروض وسلف تحمل فوائد

مارس31المنتھیة في أشھرالثالثة
أطراف أخرى

20192018ذات عالقة 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع
600600600مجمل إیرادات التأجیر

296,306296,306289,166إیرادات مقاوالت وخدمات
384,281384,281172,597خرىإیرادات تشغیل أ
-22,53922,539عقاراتتكالیف تشغیل 

49,51649,51665,837مصروفات عمومیة وإداریة
26,63126,63137,788إیرادات فوائد 
590,865590,865111,319تكالیف تمویل
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)-8

إلدارة العلیاموظفي امكافآت 
أشھر المنتھیة فيالثالثة

مارس31
20192018

دینار كویتيدینار كویتي

165,874145,739رواتب ومزایا قصیرة األجل للموظفین
17,30818,736مكافأة نھایة الخدمة 

────────────────────
183,182164,475

════════════════════

معلومات القطاعات  -9

تراقب اإلدارة نتائج تشغیل القطاعات لدیھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم 
تقییم أداء القطاع استناداً إلى أرباح أو خسائر التشغیل كما ھو موضح في الجدول أدناه. 

ت المتعلقة بشكل مباشر بالقطاع.تتضمن نتائج القطاع اإلیرادات والمصروفا

لدى المجموعة القطاعات التشغیل اآلتیة القابلة لرفع التقاریر عنھا:
عملیات التأجیر: یتضمن تأجیر العقارات.·
أنشطة عملیات الفنادق: یتضمن خدمات الضیافة المقدمة من قبل فندق مارینا وفندق فیرمونت وفندق بحمدون وفندق ·

صاللة.
ات: یتضمن شراء وإعادة بیع العقارات.تجارة العقار·
المقاوالت والخدمات: یتضمن ادارة عقارات أطراف أخرى.·
تطویر عقارات: یتضمن ما یتعلق بتطویر العقارات. ·

یعرض الجدول التالي معلومات حول اإلیرادات واألرباح المتعلقة بقطاعات التشغیل بالمجموعة:

عملیات 
التأجیر

عملیات 
الضیافة 

تجارة 
العقارات

مقاوالت 
وخدمات 

تطویر 
المجموعالعقارات  

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
الثالثة أشھر المنتھیة 

2019مارس 31في 
24,681,665-13,740,505-6,693,8994,247,261إیرادات القطاع

────────────────────────────────────
5,194,242(829,130)22,727-4,452,9441,547,701نتائج القطاع

(4,233,350)مصروفات غیر موزعة
──────

960,892ربح الفترة
═══════

2019مارس 31في 
219,834,434136,029,89558,754,67546,728,217100,307,350561,654,571موجودات القطاع

60,395,634موجودات غیر موزعة 
──────

622,050,205إجمالي الموجودات 
═══════

249,186,98820,223,0715,627,27037,416,8157,158,661319,612,805مطلوبات القطاع 
84,486,266مطلوبات غیر موزعة 

───────
404,099,071اجمالي المطلوبات 

═══════
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معلومات القطاعات (تتمة)-9

عملیات 
التأجیر

عملیات 
الضیافة 

تجارة 
العقارات

مقاوالت 
وخدمات 

تطویر 
المجموعالعقارات  

ینار كویتيددینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
الثالثة أشھر المنتھیة في 

2018مارس 31
20,722,966-10,145,945-6,068,3424,508,679إیرادات القطاع

─────────────────────────────────────
306,6481,144,8734,334,948-2,066,152817,275نتائج القطاع

(3,819,052)مصروفات غیر موزعة
──────

515,896ربح الفترة
═══════

2018مارس 31في 
210,873,63774,838,38558,555,78138,086,87987,626,919469,981,601موجودات القطاع

131,636,876موجودات غیر موزعة 
───────

601,618,477إجمالي الموجودات 
═══════

176,372,06817,324,7595,833,70229,012,40119,173,902247,716,832مطلوبات القطاع 
126,361,341مطلوبات غیر موزعة 

───────
374,078,173اجمالي المطلوبات 

═══════

معلومات حول اإلیرادات الموزعة 
التالي توزیع ایرداات المجموعة: یعرض الجدول 

2019مارس 31
عملیات 
التأجیر

عملیات 
الضیافة 

مقاوالت 
المجموعوخدمات 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

توقیت االعتراف باالیرادات 
5,214,756-967,4954,247,261الخدمات المؤداة في نقطة زمنیة معینة 

13,740,50519,466,909-5,726,404الخدمات المقدمة بمرور الوقت 
────────────────────────────

6,693,8994,247,26113,740,50524,681,665اجمالي اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء 
════════════════════════════

2018مارس 31
ات عملی

التأجیر
عملیات 
الضیافة 

مقاوالت 
المجموعوخدمات 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

توقیت االعتراف باالیرادات 
9,662,529-5,153,8504,508,679الخدمات المؤداة في نقطة زمنیة معینة 

10,145,94511,060,437-914,492الخدمات المقدمة بمرور الوقت 
────────────────────────────

6,068,3424,508,67910,145,94520,722,966اجمالي اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء 
════════════════════════════
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التزامات رأسمالیة ومطلوبات محتملة -10

التزامات رأسمالیة
ت المجموعة عقود إنشاءات مع أطراف أخرى وبالتالي التزمت بانفاق رأسمالي مستقبلي فیما یتعلق بعقار أبرم

مارس 31دینار كویتي و2,817,203: 2018دیسمبر 31دینار كویتي (2,208,272استثماري قید اإلنشاء بمبلغ 
دینار كویتي 13,453بمبلغ دینار كویتي) وفیما یتعلق بعقار محتفظ بھ للمتاجرة 3,904,529: 2018

دینار كویتي). 4,237,753: 2018مارس 31دینار كویتي و2,993,112: 2018دیسمبر 31(

دعاوى قضائیة
، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة فیما یتعلق بكفاالت بنكیة وكفاالت وأمور أخرى 2019مارس 31في )أ

دینار 14,935,789: 2018دیسمبر 31دینار كویتي (6,484,193ناتجة ضمن سیاق األعمال الطبیعي بمبلغ 
دینار كویتي) وال یتوقع أن تنتج عنھا التزامات مادیة.13,512,926: 2018مارس 31كویتي و

بإبرام اتفاقیة مع عائلة األغا (" المشتري") تنص على بیع بعض 2014أبریل 16قامت المجموعة بتاریخ )ب
ركة منازل المتحدة لالستثمار العقاریة (ش.م.م.) (" منازل"). ولكن لم یتم سداد األسھم في شركة تابعة وھي ش

أي مقابل من قبل المشتري بموجب ھذه االتفاقیة. وبالتالي لم تلتزم المجموعة بتلك االتفاقیة.

ازعة الحقا، تم رفع عدة دعاوى قضائیة ضد المجموعة والمساھمین اآلخرین لدى منازل فیما یتعلق بتلك المن
شركة منازل. وخالل السنوات السابقة، كانت األحكام الصادرة عن محاكم أول درجة أسھمللمطالبة بحقوقھم في 

. ولكن خالل السنة السابقة والفترة الحالیة، تم إلغاء األحكام لمنازللصالح المجموعة والمساھمین اآلخرین
% في شركة 71.3حصة ملكیة المجموعة بنسبة الصادرة عن محاكم أول درجة من قبل محكمة التمییز بشأن 

منازل.

ولكن وفقا للمستشار القانوني لدى المجموعة، فإن الحكم بالبطالن ومدى صحة ونفاذ عقود البیع الصادر عن 
محكمة التمییز یتعارض مع األحكام السابقة الصادرة عن محكمة االستئناف نفسھا في قضایا مماثلة. عالوة على 

إعادة النظر في الحكم الذي یشمل األحكام النھائیة حیث أن المجموعة ترى وجود أدلة كافیة على ذلك، قد یتم 
تزییف الوثائق التي تم تقدیمھا من جانب الطرف المقابل، وبالتالي یرى المستشار القانوني أنھ سوف یتم الحكم 

ببطالن األحكام الصادرة عن محكمة التمییز.

مارس 31دینار كویتي كما في 1,982,349اإلدارة بتسجیل خسارة مؤقتة بمبلغ وعلى الرغم من ذلك، قامت 
دینار 1,982,349: 2018دیسمبر 31والمتعلق بخسارة محتملة في حصة الملكیة في شركة منازل (2019

: ال شئ). ویرى المستشار القانوني للمجموعة أنھ لن یكون لھذا األمر تأثیر مادي 2018مارس 31كویتي، و
عكسي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة. 

فضال عن ذلك، ووفقا للمستشار القانوني للمجموعة، بالرغم من خسارة جزء جوھري من حصة الملكیة في 
شركة منازل، تستمر سیطرة المجموعة على شركة منازل حیث لم یتم بعد نقلھا الى المشتري. 

31: ال شيء، و2018دیسمبر 31(2019مارس 31ات تم استھالكھا بالكامل كما في لدى المجموعة موجود)ج
) النشاء بعض العقارات ("عقارات"). تم بناءا (BOT: ال شيء) ما یمثل مشروعات بنظام البوت 2018مارس 

10الى سنة وتم مد فترة االیجار 25ھذه العقارات على قطع ارض مستأجرة من وزارة المالیة لمدة مبدئیة 
سنوات إضافیة. بناءا على انتھاء مدة االیجار القابلة للتجدید، لم تقم وزارة المالیة بمد فترات االیجار وقامت برفع 
دعوى قضائیة ضد المجموعة الخالء العقارات ودفع ایجار إضافي. قامت المجموعة برفع دعاوى قضائیة 

للمستشار القانوني، یحق للمجموعة تجدید فترة االیجار بناءا مضادة على وزارة المالیة لتجدید فترة االیجار. طبقا
على الشروط االصلیة للعقود المبرمة مع وزارة المالیة. مازالت المجموعة تتولى إدارة عملیات العقارات نظرا 
الستمرار نظر القضایا امام محكمة التمییز. أوضح المستشار القانوني احقیة المجموعة في الحصول على 

ردات الناتجة من العقارات حتى یصدر الحكم النھائي ویتم تفعیل نقل الملكیة. وبناءا علیھ، تم تسجیل االی
اإلیرادات من العقارات وتكالیف التشغیل المتعلقة بھا من قبل المجموعة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

31دینار كویتي (594,828ي) ودینار كویت810,128: 2018مارس 31دینار كویتي (798,552بمبلغ 
دینار كویتي) على التوالي. 691,689: 2018مارس 
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التزامات رأسمالیة ومطلوبات محتملة (تتمة)-10

بدأت منازعة قانونیة خالل الفترات السابقة مع مشغل فندق في مصر لمخالفتھ بعض بنود اتفاقیة اإلدارة المبرمة )د
عملیات الضیافة في مصر. خالل ھذه الفترة تم االتفاق بین الطرفین على تسویة بین الطرفین فیما یتعلق بإدارة 

(ما یعادل مبلغ ألف دوالر أمریكي 3,750مبلغ النزاع القانوني القائم بینھما ودیا بموجب اتفاق یقضي بسداد 
إیرادات أخرى في ) لشركة الخلیج مصر للفنادق وقد تم استالمھ بالكامل وتسجیلھ ضمن ألف دینار كویتي1,138

.للمجموعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-11

یتم تعریف القیمة العادلة على أنھا السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین 
عریف القیمة العادلة ھو افتراض أن المجموعة تعمل وفقًا لمبدأ االستمراریة المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. إن ت

دون وجود أي نیة أو حاجة إلى التصفیة أو تخفیض نطاق أعمالھا بصورة جوھریة أو إتمام معاملة وفقاً لشروط مجحفة. 

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

ھجیات واالفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة:فیما یلي المن

تتحدد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى األسعار المعلنة في السوق أو أسعار الشراء 
أي خصم لتكالیف المعاملة.للمتداولین (سعر الشراء للمراكز المدینة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون

تتضمن ھذه األسالیب بالنسبة لألدوات المالیة غیر المتداولة في أسواق نشطة، تتحدد القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم.
استخدام معامالت حدیثة في السوق بشروط تجاریة بحتة أو الرجوع إلى القیمة العادلة الحالیة ألداة أخرى مماثلة إلى حد 

كبیر، أو تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو نماذج تقییم أخرى.

تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا حسب أسلوب التقییم: 
: أسعار (غیر معدلة) في السوق النشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 
لیب أخرى تكون جمیع مدخالتـھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العـادلة المسجلة ملحوظة إما بصورة : أسا2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت ذات تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البیانات 3المستوى 

المعروضة في السوق.

الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى بالجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة:  یوضح 
اإلجمالي 3المستوى 1المستوى 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2019مارس 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

األخرى:اإلیرادات الشاملة
133,449-133,449أسھم مسعرة

4,210,4744,210,474-أسھم غیر مسعرة
──────────────────

133,4494,210,4744,343,923
════════════════════════

اإلجمالي 3المستوى 1المستوى 
ار كویتيدیندینار كویتيدینار كویتي2018دیسمبر 31

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة األخرى:

140,070-140,070أسھم مسعرة
4,209,0724,209,072-أسھم غیر مسعرة

────────
─

────────
─

────────
─

140,0704,209,0724,349,142
═══════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-11

اإلجمالي 3المستوى 1المستوى 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي2018مارس 31

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة األخرى:

124,102-124,102أسھم مسعرة
4,201,5694,201,569-مسعرةأسھم غیر 

──────────────────
124,1024,201,5694,325,671

═══════════════════════════

خالل الفترة، لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي.

دث بیانات مالیة متاحة للشركات المستثمر فیھا یتم تقییم األسھم غیر المسعرة بطریقة صافي القیمة الدفتریة باستخدام أح
حیث یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات األساسیة.

سیكون التأثیر على بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع أو بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف 
صلة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة المجمع غیر جوھري إذا طرأ تغیر في متغیرات المخاطر ذات ال

%.5غیر المسعرة بنسبة 

:3فیما یلي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي للموجوداتن المالیة المقاسة بالقیمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 

مارس31
2019

(مدققة)
دیسمبر31

2018
مارس 31

2018
دینار كویتير كویتيدینادینار كویتي

4,209,072737,150737,150الرصید االفتتاحي
4,563,1984,563,198-على إعادة التصنیف 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(1,175,855)(1,175,855)-على إعادة القیاس 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

─────────────────────
4,209,0724,124,4934,124,493

(26,865)(3,395)(2,650)إعادة القیاس المسجلة في االیرادات الشاملة األخرى 
-4,05287,974بنود أخرى تتضمن صافي المشتریات (المبیعات) والتحویل

─────────────────────
4,210,4744,209,0724,201,569الرصید الختامي 

═════════════════════


