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

 

 المكثف المجمع (غیر مدقق)  المركز الماليبیان 
 2018سبتمبر  30كما في 

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

 سبتمبر  30
2018 

   (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

 (مدققة)

 سبتمبر  30 
2017 

 (غیر مدققة)
        الموجودات

 19,786,655  19,565,541   111,835 4 ممتلكات ومعدات
 58,320,210  58,241,873   63,372,707 7 عقارات استثماریة

 39,680,177  21,052,714   19,196,795 8 أراٍض وعقارات محتفظ بھا للتطویر
 4,808,936  4,340,890   4,340,889 17 استثمــار في شركات زمیلة

 39,837  30,087   -  موجودات غیر ملموسة
 519,047  519,300   -  موجودات مالیة متاحة للبیع

الشامل  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 -  -   700,665  اآلخــر

 123,154,862  103,750,405   87,722,891  إجمــالي الموجودات الغیر متداولة
        

 133,744  127,338   -  مخزون
 1,307,999  1,307,999   - 6 مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر جوداتوم

 2,045,518  4,605,351   8,991,448  مدینون وأرصدة مدینة أخرى
 3,051,692  2,952,564   1,597,121 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 6,538,953  8,993,252   10,588,569  إجمــالي الموجودات المتداولة
 129,693,815  112,743,657   98,311,460  إجمالي الموجودات

        
        حقوق الملكیة والمطلوبات

        حقوق الملكیة
 23,565,439  23,565,439   23,565,439 18 رأس المال

 8,217,408  8,217,408   8,217,408  عالوة إصدار
 1,085,297  1,085,297   - 16 ربح التخفیف
 )2,438,886(  )2,438,886(   - 10 أسھــم خزینة

 4,198,721  4,198,721   4,198,721  احتیاطي اجباري
 4,198,721  4,198,721   3,785,369  احتیاطي اختیاري

 5,216  5,350   -  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة
 )584,170(  231,305    559,404  احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

 )14,268,011(  (15,676,962)    (16,033,396)  خسائر متراكمة
 23,979,735  23,386,393   24,292,945  العائدة لمساھمي الشركة األم  إجمالي حقوق الملكیة
 5,775,364  5,265,202   292,109  حصص غیر مسیطرة
 29,755,099  28,651,595   24,585,054  إجمالي حقوق الملكیة

        
 47,577,217  47,179,053   - 9 قروض

 7,500,000  7,500,000   -  التزام تأجیر تمویلي
 455,126  465,436   215,155  مخصص مكافآت نھــایة الخدمة للموظفین

 20,677,366  3,291,495   3,294,086  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 76,209,709  58,435,984   3,509,241  المطلوبات الغیر المتداولةاجمالي 

        
 18,094,680  18,254,770   62,652,423 9 قروض

 577,098  549,687   309,811  حسابات السحب على المكشوف
 4,880,966  6,675,481   7,079,644  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 176,263  176,140   175,287  توزیعات أرباح مستحقة الدفع
 23,729,007  25,656,078   70,217,165  إجمــالي المطلوبات المتداولة

 99,938,716  84,092,062   73,726,406  إجمــالي المطلوبات
 129,693,815  112,743,657   98,311,460  إجمــالي حقوق الملكیة والمطلوبات

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

 
 
 

 محمد الصالح 
رئیس مجلس االداره



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

 

 المكثف المجمع (غیر مدقق)  الدخلبیان 
 2018سبتمبر  30في فترة الثالثة و التسعة أشھر المنتھیة 

 (كافة المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك) 
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 .إن اإلیضاحات المرفقة تمثل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة

 

 فترة 
 سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في 

 فترة 
 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  التسعة

 

 
 إیضاح

2018  
 (غیر مدققة)

 2017  
  (غیر مدققة)

2018  
 (غیر مدققة)

 2017  
 (غیر مدققة)

         العملیات المستمرة

 اإلیرادات
       

 
 اإلیرادات اإلیجاریة للعقارات

 1,064,733  912,882  3,173,446  2,465,756 
 16,127,546  1,533,173  12,335,362  1,533,173  بیع أرض وعقارات محتفظ بھا للتطویر

 -  666,884  -  666,884 17 شركات زمیلةاستثمــار في بیع  ربح
 93,057  -  -  -  حصة من نتائج شركات زمیلة

 19,516  )525,411(  19,516  )525,411( 11 إیرادات االستثمار )/خسائر( صافي

 إیرادات الفوائد
 536  26  835  71 

 إیرادات أخرى
 -  1,513  40  4,005 

 إجمــالي اإلیرادات
 2,739,915  13,269,299  4,848,967  18,709,951 

 
        

         المصروفات
 (418,178)  )351,403(  (138,426)  )84,790(  مصروفات التشغیل والصیانة

 (548,679)  )1,031,550(  (226,770)  )277,000(  مصروفات عمومیة وإداریة

 )982,723(  )971,298(  )331,103(  )324,964(  االستھالك واإلطفاء

 )16,127,546(  )1,450,010(  )12,335,362(  )1,450,010(  وعقارات محتفظ بھا للتطویر تكلفة بیع أرض

 )1,915,251(  )1,899,645(  )681,959(  )568,232(  تكالیف تمویل

 )19,992,377(  )5,703,906(  )13,713,620(  )2,704,996(  إجمــالي المصروفات

 )1,282,426(  )854,939(  )444,321(  34,919  من العملیات المستمرة )خسارةالالربح / (
         

         العملیات المتوقفة

 (245,804)   (819,381)  )219,422(  530,097  من العملیات المتوقفة )الخسارةالربح/ (

 (1,528,230)   (1,674,320)  )663,743(  565,016  الربح/ (خسارة) الفترة

         

         العملیات المستمرة
         العائدة الى:الربح/ (الخسارة) 

 (1,094,798)   (1,008,443)  )341,229(  67,807  مساھمي الشركة األم

 (187,628)   153,504  )103,092(  )32,888(  حصص غیر مسیطرة

  34,919   (444,321)  (854,939)   (1,282,426) 
         العملیات المتوقفة
العائدة الى:الربح/ (الخسارة)           

 (129,981)   (433,288)  (116,030)   285,252  مساھمي الشركة األم

 (115,823)   (386,093)  (103,392)   244,845  حصص غیر مسیطرة

  530,097   (219,422)  (819,381)   (245,804) 

الفترةربح/ (خسارة)    565,016  (663,743)  (1,674,320)  )1,528,230( 
         
         

السھم األساسیة والمخففة العائدة  )خسائرأرباح/ (
 إلى مساھمي الشركة األم (فلس)
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 (5.05)  (4.52)  )1.57(  0.30  من العملیات المستمرة                                                                                              
 (0.60)  (1.94)  (0.54)  1.28  من العملیات المتوقفة

 
 

1.58  )2.11(  (6.46)  (5.65) 

 
 

       



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

 

 الدخل الشامل االخر المكثف المجمع (غیر مدقق) بیان 
 2018سبتمبر  30والتسعة أشھر المنتھیة في فترة الثالثة 

 (كافة المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)
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 فترة 
 الثالثة أشھر المنتھیة في

  سبتمبر  30

 فترة
 أشھر المنتھیة في التسعة

 سبتمبر  30

 
 
 

2018 
 (غیر مدققة)

 2017 
 (غیر مدققة)

 2018 
  (غیر مدققة)

2017 
 (غیر مدققة)

         
 (1,528,230)  (1,674,320)  (663,743)  565,016  الفترة )خسارةربح /(

         
         الدخل الشامل األخر

البنود التى تم أو قد یتم إعادة 
ً إلى   بیانتصنیفھــا الحقا

         المجمع المكثف الدخل 
تسویات ترجمة عمالت 

 (187,994)  328,099  (69,024)  275,472  أجنبیة
         

بنود لن یتم إعادة تصنیفھا 
بیان الدخل المكثف  إلى

         المجمع 
 التغیر في القیمة العادلة

 (2,573)  51,659  (2,573)  55,710  لالستثمارات المتاحة للبیع
الدخل / (الخسارة) الشاملة 

 (190,567)  379,758  )71,597(  331,182  األخرى للفترة
         

 )الخسارة( الدخل/ ماليإج
 (1,718,797)  (1,294,562)  )735,340(  896,198  الشاملة للفترة

         
         العملیات المستمرة

         الربح/ (الخسارة) العائدة الى:
 (1,285,365)  968,361  )565,273(  3,180,723  مساھمي الشركة األم

 )187,628(  153,503  (30,066)  664,230  حصص غیر مسیطرة
  3,844,953  )595,339(  1,121,864  (1,472,993) 

         العملیات المتوقفة
         الخسارة العائدة الى:

 )129,981(  (2,030,334)  (24,178)  (2,562,663)  مساھمي الشركة األم

 )115,823(  (386,092)  (115,823)  (386,092)  حصص غیر مسیطرة 

  (2,948,755)  (140,001)  (2,416,426)  )245,804( 

  896,198  )735,340(  (1,294,562)  (1,718,797) 

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



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

 

 (غیر مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المكثف المجمع 
 2018سبتمبر  30فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

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

 
7 

 

 

 العائد إلى مالكي الشركة األم

 
 رأس
  المال

 عالوة 
  إصدار

 ربح 
  التخفیف

 أسھــم 
  خزینة

 احتیاطي 
  اجباري

 احتیاطي 
  اختیاري

متراكمة في تغیرات 
  القیمة العادلة

 تحویلاحتیاطي 
  عمالت أجنبیة

 خسائر 
  حصص غیر مسیطرة  اإلجمالي   متراكمة

 جماليإ
 حقوق الملكیة

 28,651,595  5,265,202  23,386,393  )15,676,962(  231,305  5,350  4,198,721  4,198,721  )2,438,886(  1,085,297  8,217,408  23,565,439 )(مدقق 2017دیسمبر  31الرصید في 
 9ر تطبیق معیار عرض البیانات المالیة الدولي رقم یتأث

 -  -  -  57,009  -  (57,009)  -  -  -  -  -  - 2018ینایر  1في 

 28,651,595  5,265,202  23,386,393  )15,619,953(  231,305  (51,659)  4,198,721  4,198,721  )2,438,886(  1,085,297  8,217,408  23,565,439 2018ینایر  1الرصید في 

                        الخسارة الشاملة للفترةإجمالي 

 (1,674,320)  (232,589)  (1,441,731)  (1,441,731)  -  -  -  -  -  -  -  - خسارة الفترة

                        الدخل الشامل اآلخر للفترة

 328,099  -  328,099  -  328,099  -  -  -  -  -  -  - تحویل عمالت أجنبیة

 )5,350(  -  )5,350(  )57,009(  -  51,659  -  -  -  -  -  - صافي التغیر في القیمة العادلة

 322,749  -  322,749  )57,009(  328,099  51,659  -  -  -  -  -  - لدخل الشامل اآلخر للفترةجمالي اا

 (1,351,571)  (232,589)  (1,118,982)  (1,498,740)  328,099  51,659  -  -  -  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

                        

                        معامالت معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

 128,411  -  128,411  -  -  -  (413,352)  -  541,763  -  -  - )10اسھم خزینة (إیضاح بیع 

 -  -  -  1,085,297  -  -  -  -  -  (1,085,297)  -  - بح التخفیف رتأثیر 

 (2,843,381)  (4,740,504)  1,897,123  -  -  -  -  -  1,897,123  -  -  - تأثیر استبعاد شركة تابعة
إجمالي المعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق 

 (2,714,970)  (4,740,504)  2,025,534  1,085,297  -  -  (413,352)  -  2,438,886  (1,085,297)  -  - الملكیة

 24,585,054  292,109  24,292,945  (16,033,396)  559,404  -  3,785,369  4,198,721  -  -  8,217,408  23,565,439 (غیر مدقق) 2018سبتمبر  30الرصید في 

                        

 31,473,896  6,140,322  25,333,574  (13,043,232)  (456,471)  6,577  4,198,721  4,198,721  )2,438,886(  1,085,297  8,217,408  23,565,439  2017ینایر  1الرصید في 

                        الخسارة الشاملة للفترة

 )1,528,230(  )303,451(  )1,224,779(  )1,224,779(  -  -  -  -  -  -  -  - خسارة الفترة

 )190,567(  )61,507(  )129,060(  -  )127,699(  )1,361(  -  -  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 )1,718,797(  )364,958(  )1,353,839(  )1,224,779(  )127,699(  )1,361(  -  -  -  -  -  - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 29,755,099  645,775,3  23,979,735  )14,268,011(  )584,170(  5,216  4,198,721  4,198,721  )2,438,886(  1,085,297  8,217,408  23,565,439 (غیر مدقق) 2017سبتمبر  30الرصید في 

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



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

 
 المجمع (غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة المكثف 

 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 
 (كافة المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)
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 أشھر المنتھیة  التسعة
 سبتمبر  30في 

 
 

 إیضاح
2018 

  (غیر مدققة)
2017 

 (غیر مدققة)
     األنشطة التشغیلیّةالتدفقات النقدیة من 

 )1,528,230(  (1,674,320)  خسارة الفترة
     تسویات لـ:

 1,952,025  1,360,231  االستھالك واإلطفــاء
 68,842  525,411  االستثمار صافي خسائر

 -  100,841 16 تابعة ةمن بیع شرك خسارة
 -  )666,884( 17 ربح بیع استثمار في شركة زمیلة

 21,558  51,447  مخصص مكافآت نھــایة الخدمة للموظفین
 )93,057(  -  الحصة من نتائج شركات زمیلة

 )12,692(  )835(  إیرادات فوائد
 2,472,192  1,899,645  تكالیف تمویل

  1,595,536  2,880,638 
     التغیرات في رأس المال العامل:

 365,838  (58,191)  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 
 )114,367(  1,855,919  شراء أراضي وعقارات محتفظ بھا للتطویر 

 )3,438(  127,338  مخزون
 977,410  406,753  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 )6,126(  -  مكافات نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
 4,099,955  3,927,355  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

     
     األنشطة االستثماریّة لتدفقات النقدیة منا 

 )248,665(  )8,552(  شراء ممتلكات ومعدات
 12,692  835  إیرادات فائدة مقبوضة
 )381,529(  )114,284(   شراء استثمار عقاري

 )617,502(  (122,001)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریّة
     
     األنشطة التمویلیة لتدفقات النقدیة منا

 )1,185,146(  )3,021,276(  صافى الحركة في القروض
 )2,330,411(  )1,899,645(  تكالیف تمویل مدفوعة

 )3,515,557(  )4,920,921(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 )155,478(  -  صافي أثر تسویات ترجمة العمالت األجنبیة

 )188,582(  (1,115,567)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل
 2,663,176  2,402,877  النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة

 2,474,594  1,287,310 5 النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة
 

 إن اإلیضاحات المرفقة تمثل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.
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 التأسیس والنشاط -1
 

توثیقھــا في وزارة العدل، إدارة التسجیل العقــاري تم و تم تأسیس شركة المصــالح العقاریة ش.م.ك. (عامة) ("الشركة األم")
مــارس  6بتاریخ  40671وتم تسجیلھــا في السجل التجاري تحت رقم  1989دیسمبر  25بتاریخ  464مجلد  19والتوثیق تحت رقم 

1990. 
 

 .1997أغسطس  25تم إدراج أسھــم الشركة األم في سوق الكویت لألوراق المــالیة بتاریخ 
 

 تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة األم فیما یلي:
 

تملك وبیع وشراء وتطویر العقارات واألراضي لحساب الشركة األم داخل دولة الكویت وخارجھا وكذلك إدارة أمالك الغیر وكل  )أ
 الخاص على النحو الذيذلك بما ال یخالف األحكام المنصوص علیھا في القوانین القائمة وما حظرتھ من اإلنجاز في قسائم السكن 

 نصت علیھ ھذه القوانین.
 تملك وشراء وبیع أسھم وسندات الشركات العقاریّة لحساب الشركة األم فقط، داخل دولة الكویت وخارجھا. )ب
 هإعداد الدراسات وتقدیم االستشارات في المجاالت العقاریة بكافة أنواعھا على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من یزاول تقدیم ھذ )ج

 الخدمة.
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحیة والمرافق السیاحیة وإیجارھا واستئجارھا. )د
 القیام بأعمال الصیانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة األم وللغیر بما في ذلك أعمال الصیانة وتنفیذ األعمال المدنیة )ه

 ف الھواء بما یكفل المحافظة على المباني وسالمتھا.والمیكانیكیة والكھربائیة والمصاعد وأعمال تكیی
إدارة وتشغیل واستثمار وإیجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتیالت وبیوت الضیافة واالستراحات والمتنزھات والحدائق  )و

 یة والریاضیةوالمعارض والمطاعم والكافیتریات والمجمعات السكنیة والمنتجعات السیاحیة والصحیة والمشروعات الترویج
والمحالت وذلك عن مختلف الدرجات والمستویات شامال جمیع الخدمات األصلیة والمساعدة والمرافق الملحقة بھا وغیرھا من 

 الخدمات الالزمة لھا.
 تنظیم المعارض العقاریة الخاصة بمشاریع الشركة األم العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة. )ز
 ات العقاریة وذلك حسب األنظمة المعمول بھا في الوزارة.إقامة المزاد )ح
 تملك األسواق التجاریة والمجمعات السكنیة. )ط
 استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة تدار من قبل شركات وجھات متخصصة. )ي
 BOTالمشاریع السكنیة والتجاریة والصناعیة بنظام البناء والتشغیل والتحویل المساھمة المباشرة لوضع البنیة األساسیة للمناطق و )ك

 .BOTوإدارة المرافق العقاریة بنظام 
 

ویكون للشركة مباشرة تلك األعمال في دولة الكویت وفي الخارج بصفة أصلیة أو بالوكالة. وللشركة األم إقامة المباني والمشاریع 
أو  نقدا وبیعھاالعقاریة ذات الطبیعة الخاصة والعامة وتنفیذھا مباشرة أو بواسطة الغیر سواء في الكویت أو في الخارج، وتأجیرھا 

 بالتقسیط.
 

للشركة األم أن تمارس أعماال مشابھة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضھا المذكورة. كما یجوز للشركة األم أن تكون  ویجوز
لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق غرضھا في الكویت 

 ري ھذه الھیئات أو أن تلحقھا بھا.أو في الخارج، ولھا أن تشت
 

 ، دولة الكویت.13008الصفاة  719للشركة األم في ص.ب.  قر المسجلیقع الم
 

") بإعالن الحجز علي أصول الشركة،  الشركة األم(" ش.م.ك. (عامة) ، تم إخطار شركة المصالح العقاریة 2018مایو  15في 
وذلك بموجب محضر حجز تنفیذى بطلب من إحدي البنوك المحلیة ("دائن") ، تم بیع أوراق مالیة (مدرجة وغیر مدرجة) مملوكة 

بطلب من  إدارة التنفیذ و ذلك بموجب محضر حجز تنفیذي –لصالح حساب وزارة العدل  2018سبتمبر 19بتاریخ للشركة األم 
 ى البنوك المحلیة ("دائن") علي ما للمدین لدى الغیر ، علي النحو التالي:إحد
 سھم. 109,295,114 -شركة التعمییر لإلستثمار العقارى ش.م.ك (عامة)  •
 سھم. 3,057,447 -شركة المصالح العقاریة ش.م.ك (عامة)  •
 سھم. 20,000 -شركة رام ثرى العقاریة ش.م.ك (مقفلة)  •
 سھم. 76,000 -للخدمات العقاریة ش.م.ك (مقفلة) شركة البولیغون  •
 سھم. 75,000 -شركة نادى الكورنیش البحري ش.م.ك (مقفلة)  •
 سھم. 4,350,000 -شركة الدائرة األھلیة للتنظیف ش.م.ك (مقفلة)  •

 
 . 2018فمبر نو 14الموافقة على اصدار المعلومات المالیة المرحلة المجمعة المكثفة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم 
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على الشركة األم وشركاتھا  2018سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  تسعةفترة اللالمكثفة المجمعة تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة 

 30 كما في التابعة (یشار إلیھا مجتمعین بـ"المجموعة"). فیما یلي تفاصیل الشركات الھامة المملوكة للمجموعة بصورة مباشرة
 :2018 سبتمبر

 
 األنشطة الرئیسیة  نسبة الملكیة  بلد التأسیس اسم الشركة

 
 

 سبتمبر 30 
2018 

 دیسمبر 31
2017 

 

شركة التعمیر لالستثمــار العقــاري 
 ش.م.ك.ع. وشركــاتھــا التابعة

 
 الكویت

 
%7.38 

 
52.92%  العقارات 

 العقارات %100 %100 لبنان شركة المصالح اللبنانیّة ش.م.ل (مقفلة)
شركة صیفي كراون القابضة ش.م.ل 

 %75 %75 لبنان (مقفلة)
 

 العقارات
 العقارات %75 %75 لبنان شركة صیفي كراون ش.م.ل

 العقارات %100 %100 الكویت شركة بیوت المصالح العقاریّة ذ.م.م
 العقارات %100 %100 الكویت شركة برس المعرض العقاري الدائم ذ.م.م

العقاریّة ش.م.ك.م شركة الحلول 
 العقارات %70 %70 الكویت وشركــاتھــا التابعة

شركة المصالح جلف لیمتد وشركتھــا 
 التابعة

اإلمارات 
العربیة 
 %100 %100 المتحدة

 
 

 العقارات
شركة بولیغون للخدمات العقاریة 

 %100 %98.98 الكویت ش.م.ك.م وشركاتھــا التابعة
 

 العقارات
العقاریة للتنمیة شركة شواطئ العرب 

 العقارات %73.48 %73.48 السودان المحدودة
 

التي  "Gemxija Crown Limited" ، تتضمن المعلومات المالیة لشركةلمجموعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ل
تم تجمیع المعلومات المالیة  .%57.5بنسبة  لشركة المصالح العقاریة ش.م.ك. (عامة) تعمل في مالطا، وھي شركة تابعة مملوكة

 استنادا على بیانات اداریھ غیر مدققة أعدتھا إدارة الشركة التابعة ، حیث بلغ إجمالي الموجودات والمطلوباتللشركات التابعة 
 : 2017دیسمبر 31( 2018 سبتمبر 30دینار كویتي على التوالي كما في  23,694,244 دینار كویتي ومبلغ 17,664,576
دینار 15,282,149 و  دینار كویتي 17,425,305 :2017سبتمبر 30دینار كویتي وفي  15,870,453ینار كویتي ود 18,084,967

 30في لمنتھیة رة اللفتف یرللمصادینار كویتي  283,371مبلغ ولي) والتاعلی ت باولطلمودات واجولماجمالي لكل من إ كویتي
 دینار كویتى). 532,796: 2017سبتمبر 30( 2018سبتمبر 

 
الملكیة في بعض الشركات التابعة من قبل الشركات الشقیقة للشركة باعتبارھم معینین، نیابة عن المجموعة بحصص یتم االحتفاظ 

 .ولصالحھا
 
 األساس المحاسبي  -2
 

: 2017سبتمبر  30( 2018سبتمبر  30دینار كویتي خالل الفترة المنتھیة في  1,674,320 بمبلغتكبدت المجموعة صافي خسارة 
 بلغبم المتداولة موجوداتھالدى المجموعة تجاوزت  المتداولةدینار كویتي)، وكما في ذلك التاریخ، فإن المطلوبات   1,528,230

تخلف المجموعة عن سداد قروض الى بنوك  باألضافة إلي،  9ینار كویتي. واضافة الى ذلك كما ھو مبین في إیضاح د 59,628,596
 محلیة وأجنبیة.

 
 .یشیر ھذا األمر إلى وجود حالة من عدم التأكد المادي والذي قد یضفي قدر كبیر من الشك حول قدرة المجموعة على االستمراریة

 
ھا وكفایة الموارد المالیة للمجموعة ولدیتقوم إدارة المجموعة بتقییم عدة استراتیجیات أخرى لتحسین األداء التشغیلي والمركز المالي 

  .اعتقاد راسخ بقدرة المجموعة على االستمراریة
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تعتمد قدرة المجموعة على االستمراریة في أعمالھا على تحقیقھا لتدفقات نقدیة كافیة من عملیاتھا المستقبلیة ودعم مالي مستمر من قبل 

 األحداث أو الظروف تتضمن (ولكن لیس على سبیل الحصر) ما یلي:المساھمین. إن خطط االدارة للتعامل مع ھذه 
 

 عملیات إعادة ھیكلة لبعض األنشطة من أجل تخفیض النفقات وزیادة الفعالیة؛ -
 الحصول على الدعم المالي من المساھمین الرئیسیین. -

 
لتشغیل في المستقبل المنظور وبالتالي تم إعداد ھذه بناءاً علیھ، فإن اإلدارة على ثقة بأن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في ا

 البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقاً لمبدأ االستمراریة.
 

 توفیما لو لم یتم استخدام مبدأ االستمراریة، لكانت ھناك تعدیالت تتعلق باسترداد مبالغ الموجودات المسجلة، أو تتعلق بمبالغ المطلوبا
المجموعة لبیع موجوداتھا وسداد التزاماتھا وذلك بخالف السیاق االعتیادي األعمال، وبمبالغ تختلف عن تلك المدرجة في لتعكس حاجة 

 المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
 

 أساس اإلعداد -3
 

 بیان االلتزام )أ
 

" وینبغي التقاریر المالیة المرحلیة" 34المحاسبة الدولي رقم تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقا لمعیار 
("البیانات المالیة السنویة  2017دیسمبر  31االطالع علیھا مع البیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

لوبة إلعداد مجموعة كاملة من البیانات المالیة وفقا للمعاییر المجمعة "). ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة المرحلیة جمیع المعلومات المط
الدولیة للتقاریر المالیة. ومع ذلك، تم إدراج ایضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز 

 المالي وأداء المجموعة منذ البیانات المالیة المجمعة السنویة األخیرة.
 

 اإلعدادأساس  )ب
 

عند إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، قامت اإلدارة بعمل أحكام وتقدیرات وافتراضات، والتي قد تؤثرعلى تطبیق 
 السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

 
 يھإن األحكام الھامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم تأكید التقدیرات 

فیما عدا المعاییر والتفسیرات والتعدیالت  2017یسمبر د 31نفس األحكام المطبقة على البیانات المالیة المجمعة كما في وللسنة المنتھیة في 
 - 15األدوات المالیة والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  9دیدة المطبقة من قبل المجموعة المتعلقة بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الج

 اإلیرادات من العقود مع العمالء.
 

الل طفأة باس������تثناء االس������تثمارات من ختم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة على أس������اس التكلفة التاریخیة أو التكلفة الم
 والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.والدخل الشامل اآلخراألرباح والخسائر 

 
ال تعتبر بالضرورة مؤشراً للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة التي  2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةإن النتائج التشغیلیة لفترة 

 .2018دیسمبر  31تنتھي في 
 

تم إدراج إیض��احات تفس��یریة مختارة لتوض��یح األحداث والمعامالت الھامة وذلك لفھم التغیرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ 
 . 2017دیسمبر  31البیانات المالیة المجمعة السنویة األخیرة كما في وللسنة المنتھیة في 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  )ج
 

المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة المجمعة تتفق السیاسات 
األدوات المالیة والمعیار الدولي للتقاریر  – 9، باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017دیسمبر  31السنویة للسنة المنتھیة في 

 .2018ینایر  1إیرادات من عقود مع العمالء، من  – 15المالیة 
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 المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة 

 
 األدوات المالیة 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
والمقرر لھ التطبیق المبدئي بتاریخ  2014الصادر في یولیو األدوات المالیة - 9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

األدوات المالیة: التحقق  - 39تغییر جوھري عن معیار المحاسبة الدولي  9. تمثل المتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر  1
دات المالیة وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات والقیاس. یقدم المعیار الجدید تغییرات جوھریة على طریقة المحاسبة عن الموجو

 ةالمالیة. فیما یلي عرض موجز للتغییرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للمجموعة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالی
9. 

 
 التصنیف والقیاس 

 
) ، قامت إدارة المجموعة بتقییم أي النماذج التجاریة 9المالیة رقم (تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر  2018ینایر  1في 

تنطبق على الموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة، وقامت بتصنیف أدواتھا المالیة وفق تصنیفات المعیار الدولي للتقاریر 
 المناسبة. فیما یلي أھم األثار الناتجة عن إعادة التصنیف : 9المالیة رقم 

 
 استثمارات حقوق الملكیة المصنفة سابقا كمتاحة للبیع 

 
اختارت المجموعة عرض التغیرات في القیمة العادلة لجمیع استثمارات حقوق الملكیة المصنفة سابقا كموجودات مالیة متاحة للبیع في 

كویتي من موجودات مالیة متاحة للبیع دینار  700,665الدخل الشامل األخر. ونتیجة لذلك، تم تصنیف موجودات بقیمة دفتریة بلغت 
دینار كویتي من  57,009الى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، وتم تحویل خسائر القیمة العادلة بقیمة 

 الخسائر المتراكمة الى التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة.
 

استمرت المحاسبة علي المساھمات األسھم ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنفس الطریقة بموجب 
على المبالغ المعترف بھا فیما  9. لم یكن ھناك أي أثر لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 بھذه الموجودات.  یتعلق
 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
 

ھي األرصدة المدینة والمبالغ  9الموجودات المالیة الخاضعة لنماذج الخسارة المتوقعة الجدیدة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 یاق العمل االعتباري.المستحقة من العمالء عن البضائع التي تم بیعھا أو الخدمات التي تم تقدیمھا في س

 
لھذه الفئة من الموجودات. لم یكن  9كانت المجموعة مطالبة بتعدیل منھجیة انخفاض القیمة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 أثر التغیر في منھجیة انخفاض القیمة على الخسائر المتراكمة وحقوق الملكیة للمجموعة جوھریا.

 
، إال أن خسارة االنخفاض في 9والنقد المعادل أیضا لمتطلبات انخفاض القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بینما یخضع النقد 

 القیمة المحددة غیر جوھري.
 

السترداد لیتم شطب المدینین التجاریین إذا لم یكن ھناك توقع معقول لالسترداد. تشمل المؤشرات التي تشیر الى عدم وجود توقع معقول 
 من بین أمور أخرى فشل المدین في المشاركة في خطة السداد مع المجموعة.

 
 التصنیف 

 
، قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة إما من خالل الدخل الشامل االخر، 2018ینایر  1بدءا من 

 او من خالل الربح أو الخسارة.
 

 على نموذج األعمال للمجموعة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.یعتمد التصنیف 
 

 ةبالنسبة للموجودات التي تقاس بالقیمة العادلة، یتم تسجیل األرباح أو الخسائر إما في الربح والخسارة أو الدخل الشامل األخر. بالنسب
محتفظ بھا للمتاجرة، فإن القیاس سوف یعتمد على ما إذا قامت المجموعة باختیار ال رجعة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر ال

 فیھ عند االعتراف المبدئي لحساب استثمار حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.
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 القیاس 

 االعتراف المبدئي
 

بالقیمة العادلة زائدا، في حالة ما إذا كان األصل المالي غیر مدرج بقیمتھ العادلة عند االعتراف المبدئي، تقیس المجموعة األصل المالي 
ة یمن خالل الربح أو الخسارة ، تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي. یتم إدراج تكالیف المعاملة للموجودات المال

 المتوقعة كمصروفات في الربح أو الخسارة.المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

 القیاس الالحق 
 أدوات الدین 

 
یعتمد القیاس الالحق ألدوات الدین على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدیة للموجودات. توجد فئتان 

 للقیاس تقوم المجموعة من خاللھما بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھا:
 

لیة صتكلفة المطفأة: یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا لتجمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة فقط الدفعات األال
والفائدة بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة من إلغاء االعتراف مباشرة في بیان الدخل المرحلي المجمع المكثف، مع 

 باح وخسائر صرف العمالت األجنبیة. یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة في بیان الدخل المرحلي المجمع المكثف.أر
 

ل خالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم قیاس الموجودات التي ال تفي بمعاییر التكلفة المطفأة او القیمة العادلة من خالل الد
لعادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم إدراج الربح أو الخسارة من استثمار أدوات الدین والتي یتم قیاسھا الحقا الشامل االخر في القیمة ا

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان الدخل المرحلي المجمع المكثف في الفترة التي تنشأ فیھا.
 

 أدوات حقوق الملكیة
 

جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة. وحیثما قامت إدارة المجموعة باختیار عرض أرباح وخسائر تقوم المجموعة الحقا بقیاس 
القیمة العادلة من استثمارات حقوق الملكیة في الدخل الشامل االخر وال یوجد إعادة تصنیف الحق ألرباح وخسائر القیمة العادلة للربح 

تثمار. یستمر االعتراف بتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في بیان الدخل الشامل االخرعندما أو الخسارة بعد إلغاء االعتراف باالس
 یتأكد حق المجموعة في إستالم الدفعات.

 
 یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان الدخل الشامل كلما

كن ذلك. ال تسجل خسائر االنخفاض في القیمة (وعكس خسائر االنخفاض في القیمة) في استثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة أم
 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.

 
  مع العمالء اإلیرادات من العقود - 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 
. 2018ینایر  1وھو ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  2014في مایو  15صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

محل نموذًجا واحدًا شامالً للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ویحل  15یوضح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
إرشادات اإلیرادات الحالیة، والذي یوجد حالیًا في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. لقد وضع 
نموذًجا جدیدًا من خمس خطوات والذي سینطبق على اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. بموجب المعیار الدولي للتقاریر 

 ، یتم إثبات اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل المتوقع أن تستحقھ منشأة معینة مقابل الخدمات المقدمة إلى العمالء.15لیة الما
 

ر تغییدم لی عأدى إمما  2018ینایر  1ء اعتبارا من لعمالامع ود لعقاإلیرادات من ا 15لمالیة للتقاریر الي دولر المعیااعة ولمجمطبقت ا
 15لمالیة ر ایرلي للتقادولر المعیاق ابیطلتن یکم لك، لذعلی وة عالء. لعمالاا مع ودھبعقق عة فیما یتعلوللمجمت راداإلیق اسیاسة تحق

 عة.ولمجمعة للمجمالمکثفة احلیة رلمالمالیة ت اماولمعلھذه اعلی ر تأثیأي 
 

 أثر المعاییر الصادرة غیر المطبقة من قبل المجموعة
 

 "اإلیجارات" 16رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالیة
 

. وسوف ینتج عنھ وجوب االعتراف بجمیع اإلیجارات في بیان 2016في ینایر  16تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المركز المالي المرحلي المجمع المكثف، حیث تم استبعاد التمییز بین اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة. وبموجب ھذا المعیار، یتم 
االعتراف باألصل (الحق في استخدام البند المؤجر) وااللتزام المالي لسداد اإلیجارات. ویتمثل االستثناء الوحید في اإلیجارات فصیرة 
األجل والمنخفضة القیمة. ولن تتغیر محاسبة المؤجرین بشكل جوھري. سیؤثر المعیار بشكل رئیسي على محاسبة اإلیجارات التشغیلیة 

 للمجموعة.
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ا یمكن تغطیة بعض االرتباطات باستثناء اإلیجارات قصیرة االجل ومنخفضة القیمة، وقد تتعلق بعض االرتباطات بالترتیبات التي كم

 .16ال تؤھل كإیجارات ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

، ال تنوي المجموعة 2019ینایر  1بدأ في أو بعد یعتبر المعیار إلزامیا للفترات المرحلیة األولى ضمن فترات التقریر السنویة التي ت
 تطبیق المعیار قبل تاریخ التطبیق

 
 عوامل المخاطر المالیة )د

 
تتعرض المجموعة نتیجة ألنشطتھا الي العدید من المخاطر المالیة: مثل مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة األجنبیة ومخاطر 
معدل الفائدة ومخاطر السعر) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ال تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة كافة معلومات 

المخاطر المالیة المطلوبة للبیانات المالیة المكثفة المجمعة. ویجب أن تتم قراءتھا بالتماشي مع البیانات المالیة المجمعة  وإفصاحات إدارة
 . لم یكن ھناك تغییرات على سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة العام. 2017دیسمبر  31للمجموعة كما في 

 
 قیاس القیمة العادلة )ه

 
لدى المجموعة إطار عمل للرقابة مطبق فیما یتعلق بقیاس القیمة العادلة. ویشمل ذلك فریق استثمار یتولى المسؤولیة الكاملة عن 

 اإلشراف على جمیع القیاسات القیمة العادلة الھامة. 
 

ة التي یمكن قیاسھا. یتم تصنیف القیمعند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام معین، تستخدم المجموعة قدر اإلمكان بیانات السوق 
 العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي:

  
 : األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة. المستوى األول •

 
: مدخالت تختلف عن األسعار المعلنة ضمن المستوى األول التي یمكن قیاسھا للموجودات والمطلوبات إما بطریقة المستوى الثاني •

 مباشرة (مثال: األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مثال: مشتقة من األسعار).
 

ت األسواق التي یمكن قیاسھا (مدخالت غیر قابلة : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بیاناالمستوى الثالث •
 للقیاس).

 
في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام معین في مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة 

ت التي للقیمة العادلة وفقا ألدنى مستوى للمدخالالعادلة، عندئذ یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة ككل في نفس مستوى التسلسل الھرمي 
 تكون ذات أھمیة بالنسبة للقیاس ككل.

 
 تعترف المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة الفترة المحاسبیة التي یحدث خاللھا التغییر.

 
 قیاسھــا بالقیمة العادلة.یعرض الجدول التالي األدوات المالیة للمجموعة التي یتم 

 
 اإلجمالي  الثالثالمستوى   األولالمستوى   2018 سبتمبر 30

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
 الشامل اآلخــر

 
    

 

 374,253  -  374,253  أوراق مالیة مسعرة
 326,412  326,412  -  أوراق مالیة غیر مسعرة

 700,665  326,412  374,253  اإلجمالـي
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 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى األول  2017دیسمبر  31

       الموجودات المالیة المتاحة للبیع
 326,415  -  326,415  أوراق مالیة مسعرة

 192,885  192,885   -  أوراق مالیة غیر مسعرة
 519,300  192,885  326,415  اإلجمالـي

       
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر
  

1,307,999 
 
 

  
- 

  
1,307,999 

 1,307,999  -  1,307,999  اإلجمالـي
 

 اإلجمالي  المستوى الثالث  األولالمستوى   2017 سبتمبر 30
       الموجودات المالیة المتاحة للبیع

 326,415  -  326,415  مسعرةأوراق مالیة 
 192,632  192,632  -  أوراق مالیة غیر مسعرة

 519,047  192,632  326,415  اإلجمالـي
       

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
       الخسائر

  أدوات الدین
1,307,999  -  1,307,999 

 1,307,999  -  1,307,999  اإلجمالـي
 

 یمثل الجدول التالي الحركة في األدوات المالیة للمستوى الثالث:
 

           
 سبتمبر 30

 2018  
 دیسمبر 31

2017  
 سبتمبر 30

 2017 
 195,205  195,205  - ینایر 1في 

 )2,573(  (2,320)  - التغیر في القیمة العادلة
 -  192,885  192,632 

 
 والمستخدمة في تقییم األدوات المالیة:تتضمن أسالیب التقییم المحددة 

 
 أسعار السوق المدرجة أو أسعار الوسطاء ألدوات مماثلة. -1
 صافي قیمة األصل. -2
 التقییم المستند إلى مضاعف السوق. -3
 أسالیب أخرى مثل تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة ویتم استخدامھا لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتبقیة. -4
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة تقارب قیمھا الدفتریة.إن 
 
 ممتلكات ومعدات -4
 

 شركة في 45.54%دینار كویتي كجزء من عملیة بیع المجموعة لحصة ملكیتھا بنسبة  13,827,816  تم بیع ممتلكات ومعدات بقیمة
دینار كویتي  5,315,108بیع ممتلكات ومعدات بقیمة  باإلضافة إلى .)16 (إیضاح 2018سبتمبر  30المنتھیة في خالل الفترة  تابعة

 الفترة بدولة المغرب.تلك شركتین تابعتین خالل  في ٪100كجزء من عملیة بیع المجموعة لحصة ملكیتھا بنسبة 
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 أرصدة لدى البنوكنقد و -5

            

 سبتمبر 30
2018 

  (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

  (مدققة)

 سبتمبر 30
2017 

 (غیر مدققة)

 40,381  32,895  11,351  النقد في الصندوق
 2,092,218  1,978,272  1,585,770  النقد لدى البنوك

 2,520  2,530  -  النقد المحتفظ بھ في المحفظة
 916,573  938,867  -  ودائع قصیرة األجل

ف المكثالنقد واألرصدة البنكیة في بیان المركز المالي 
 3,051,692  2,952,564  1,597,121  المجمع 

 )577,098(  )549,687(  )309,811(  ناقصاً: سحب بنكي على المكشوف
ثف المكالنقد والنقد المعادل في بیان التدفقات النقدیة 

 2,474,594  2,402,877  1,287,310   المجمع
 

) سنویاً، وتُستحق خالل %3.5: 2017 سبتمبر 30و 2017دیسمبر  31( الشىء بلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع قصیرة األجل 
 شھر من تاریخ إیداعھا األصلي.

 
 رئأو الخسا رباحالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األ -6
 

، قامت المجموعة ببیع كامل حصص حقوق الملكیة في شركتھا التابعة شركة تعمیر لبنان ھولدنج (تعمیر) 2015مارس  30كما في 
لطرف ذي عالقة. كما اشتمل جزء من المقابل الُمستلم على أداة مختلطة والتي تم تصنیفھا كأصل مالي بالقیمة العادلة من خالل 

 30خالل الفترة المنتھیة في عند إنجــاز معاملة البیع.  2015مارس  31دینار كویتي كما في  2,684,840الربح أو الخسارة بقیمة 
  .الموجودات المالیة كجزء من استبعاد الشركة التابعةا استبعاد تم 2018سبتمبر 

 
 عقارات استثماریة -7

 اإلجمالي  مباني  أرض         
      التكلفة

 70,571,146  47,188,951  23,382,195 2018ینایر  1الرصید في 
 114,284  114,284  - إضافات

 (3,121,893)  )2,658,893(  (463,000) تأثیر من بیع شركة تابعة 
 8,234,109  -  8,234,109 اإلعتراف بالمقابل المدفوع الناتج من إستبعاد شركة تابعة*

 54,000  -  54,000 فروقات عملة
 75,851,646  44,644,342  31,207,304 2018سبتمبر  30الرصید في 

      
      االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة

 12,329,273  12,329,273  - 2018ینایر  1الرصید في 
 1,003,054  1,003,054  - تكلفة الفترة

 )853,388(  )853,388(  - بیع شركة تابعةثیر تأ
 12,478,939  12,478,939  - 2018سبتمبر  30الرصید في 

      
      صافي القیمة الدفتریة

 63,372,707  32,165,403  31,207,304 (غیر مدققة) 2018سبتمبر  30في 

 58,241,873  34,859,678  23,382,195 (مدققة) 2017دیسمبر  31في 
 58,320,210  34,922,016  23,398,194 (غیر مدققة) 2017سبتمبر 30 في 
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 یونیو 17 بتاریخ قد المبرمعبموجب ال * یمثل ھذا البند المقابل المدفوع من الشركة األم إلي أحد شركاتھا التابعة مقابل شراء عقار

لمالیة ااض تجمیع البیانات . تم إستبعاد أثر عملیة الشراء والمعامالت المتبادلة خالل السنوات السابقة ألغرمتضمنا الربح 2010
 ).16(إیضاح  لصالح أطراف أخري الشركة التابعة م االعتراف بمقابل الشراء نتیجة لبیع أسھمللشركة التابعة. ت

 
دینار كویتي  : 45,414,006 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 50,557,780تتضمن العقارات االستثماریة عقارات بلغت قیمتھا 

 ). 9) مرھونة كضمان مقابل قروض (إیضاح كویتيدینار  46,214,210: 2017 سبتمبر 30و
 

: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 97,084,625 ، بلغت القیمة العادلة للعقارات االستثماریة2018 سبتمبر 30كما في 
للعقارات برأى إدارة المجموعة بإن القیمة العادلة  .دینار كویتي).105,209,000: 2017 سبتمبر 30دینار كویتي و 101,530,625
 .2017دیسمبر  31ال تختلف مادیا عن القیم العادلة كما في  2018سبتمبر  30االسثماریة كما 

 
 أراٍض وعقارات محتفظ بھا للتطویر -8
 

 فیمــا یلي األراضي والعقارات المحتفظ بھــا للتطویر:
 
 سبتمبر 30            

2018 
  (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

  (مدققة)

 سبتمبر 30
 2017 

 (غیر مدققة)
 54,436,051  54,436,051  21,052,714 الرصید االفتتاحي

 114,363  380,131  - إضافات
 )16,127,546(  (35,886,736)  )1,450,010( استبعادات

 1,257,309  2,123,268  )405,909( فروق تحویل عمالت أجنبیة
 39,680,177  21,052,714  19,196,795 الرصید الختامي

 
وتمارس  %57.5تم رھن قطعة أرض تتعلق بشركة تابعة لشركة المصالح العقاریة، جیمشیا كراون لیمتد، وھي مملوكة بنسبة 

: 2017 سبتمبر 30دینار كویتي و 18,043,075: 2017دیسمبر  31دینار كویتي (17,623,650 أعمالھا في مالطا، بمبلغ 
 دینار كویتي 14,778,945: 2017دیسمبر  31دینار كویتي. ( 14,435,397.دینار كویتي) مقابل قروض بمبلغ 17,384,001

 ). 9) (إیضاح دینار كویتي 14,569,831: 2017 سبتمبر 30و
 
 قروضال -9
 

 
 

 سبتمبر 30
2018 

  (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

  (مدققة)

 سبتمبر 30
 2017 

 (غیر مدققة)
 47,577,217  47,179,053  - الجزء غیر المتداول 

 18,094,680  18,254,770  62,652,423 الجزء المتداول
 62,652,423  65,433,823  65,671,897 

 
 إن القروض مضمونة كمــا یلي:

 

 
 

 سبتمبر 30
2018 

  (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

  (مدققة)

 سبتمبر 30
 2017 

 (غیر مدققة)
 2,560,473  2,282,781  - ممتلكات ومعدات 

 17,384,001  18,043,075  17,623,650 ) 8أراض وعقارات محتفظ بھا للتطویر (إیضاح 
 )7عقارات استثماریة (إیضاح 

 
50,557,780  45,414,006  46,214210 

الدخل الشامل  بیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل
 -  519,300  326,412 اآلخر

 68,507,842  66,259,162  66,158,684 
 
 



 شركة المصــالح العقــاریة ش.م.ك. (عامة) وشركــاتھــا التابعة
 دولة الكویت
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I.  سبتمبر 30دینار كویتي و  14,778,945: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 14,435,397تم ضمان قرض بقیمة دفتریة تبلغ 

والتي تعمل في مالطا، جیمشیا كراون لیمتد،  %57.5دینار كویتي) یتعلق بشركة تابعة ومملوكة بنسبة  14,569,831: 2017
). ویحمل 8دینار كویتي) (إیضاح  18,043,075: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 17,623,650مقابل رھن قطعة أرض بمبلغ 

: یوریبور 2017 سبتمبر 30سنویاً و  % 2: یوریبور +2017بر دیسم 31سنویاً ( % 2أشھر یوریبور + 6أو  3القرض فائدة تبلغ 
، 2015سنویاً). القرض والفوائد المترتبة علیھ والغرامات المتعلقة بھ مضمونة من قبل مساھمي الشركة التابعة. في عام  % 2+

 . 2015یولیو  1أخفقت المجموعة بإعادة جدولة القرض الذي یعتبر متأخر السداد اعتبارا من 
 

II.  2017 سبتمبر 30دینار كویتي و  45,414,006: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 50,557,780تم رھن عقارات استثماریة بقیمة :
: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 47,905,000مقابل قرض بقیمة دفتریة تبلغ ) 7دینار كویتي) (إیضاح  46,214,210
 .ممنوح من بنك محلي دینار كویتي) 47,905,000 :2017 سبتمبر 30دینار كویتي و  47,905,000

 
) سنویاً فوق معدل خصم بنك الكویت المركزي %2: 2017 سبتمبر 30و  %2: 2017دیسمبر  31( %2یحمل القرض فائدة بقیمة 

. وكما %140. ویتضمن القرض تعھداً مالیاً للمجموعة بالحفاظ على معدل تغطیة ضمانات بمعدل ال یقل عن 2021وتستحق في عام 
). %140: 2017 سبتمبر 30و  %181: 2017دیسمبر  31( %181، كان معدل تغطیة ضمانات المجموعة 2018 سبتمبر 30في 

 .2018یولیو  31و ینایر  31القرض المستحق في  ىوقد تعثرت المجموعة في سداد قسط
 

. وطلب تنفیذ إجراءات البیع للمجموعةبإخطار الشركة بالحجز على أربعة عقارات مملوكة  ("دائن") البنك، قام 2018مایو  14في 
 2018دیسمبر  27 حتىتجري منازعة حالیة بین البنك والمجموعة بساحة المحاكم الكویتیة وقد تم التأجیل   .2018یونیو  27بحلول 

  للنظر في الدعوي المقامة.
 

III.  دینار  885,847: 2017 سبتمبر 30و  دینار كویتي  684,995: 2017دیسمبر  31دینار كویتي ( 312,026قرض بقیمة دفتریة تبلغ
 31( %8.25+ معدل الفائدة المرجعیة في سوق بیروت للدوالر األمریكي، بحد أدنى یبلغ  %2.5یحمل فائدة بقیمة  والذى )كویتي

: 2017 سبتمبر 30و  %8.25ر األمریكي، بحد أدنى یبلغ + معدل الفائدة المرجعیة في سوق بیروت للدوال %2.5: 2017دیسمبر 
. وقد تم تسویة القرض في فترة ) سنویًا%8.25+ معدل الفائدة المرجعیة في سوق بیروت للدوالر األمریكي، بحد أدنى یبلغ  2.5%

 .مركز المالى المكثف المجمعالالحقة لتاریخ بیان 
 
 العادلة بشكل معقول نظراً ألن أثر الخصم لیس كبیراً.ن القیمة الدفتریة للقروض تقارب قیمتھا إ

 
 أسھــم خزینة -10

 سبتمبر 30 
2018 

  (غیر مدققة)

 دیسمبر 31
2017 

  (مدققة)

 سبتمبر 30
 2017 

 (غیر مدققة)
 18,764,447  18,764,447  - عدد أسھم الخزینة

 % 7.96  % 7.96  - نسبة األسھم المصدرة
 713,049  713,049  - القیمة السوقیة

 2,438,886  2,438,886  - التكلفة
 

 مبلغخسارة بیع باالعتراف بوعلیھ تم  ار كویتيندی 128,411 بمبلغالمملوكة للشركة األم تم بیع كامل أسھم الخزینة  2018سبتمبر  19في 
ریة البالغة أسھم خزینة بقیمتھا الدفت أثرإستبعاد تم الشركة التابعة  إستبعادلعملیة كنتیجة و .ضمن حقوق الملكیة دینار كویتي 413,352

 دینار كویتي. 1,897,123
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 صافي (خسائر)/ إیرادات االستثمار -11

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 30
 أشھر المنتھیة في التسعة 

 سبتمبر 30
 2018  2017  2018  2017 
 مدققة)(غیر   (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة) 

خسائر انخفاض الموجودات المالیة 
بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

 )525,411( الشامل اآلخــر

 

- 

 

)525,411(  - 
 19,516  -  19,516  - ایرادات توزیعات نقدیة

 )525,411(  19,516  )525,411(  19,516 
        

 
 ) السھم األساسیة والمخففةخسائر(أرباح/  -12

 
الفترة العائدة لمالكي الشركة األم على المتوسط المرجح  )/ ربحخسارة(السھم األساسیة عبر قسمة / أرباح  )خسائر(یتم احتساب 

 لعدد األسھم العادیة الصادرة خالل الفترة باستثنــاء األسھم العادیة المشتراة من قبل المجموعة والمحتفظ بھــا كأسھم خزینة.
 

یتم احتساب خسائر السھم المخففة عبر تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة الفتراض تحویل كافة األسھم العادیة المخففة 
 المحتملة. 

 
عدد المرجح لمتوسط اللكل سھم استناداً إلى  )/ أرباحخسائر(ال توجــد أسھم عادیة مخففة. فیمــا یلي المعلومات الالزمة الحتساب 

 م القائمة خالل الفترة:األسھ
 

 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعة  سبتمبر 30الثالثة أشھر المنتھیة في  
 2018  2017  2018  2017 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة) 
        

الفترة من العملیات  )خسارةربح/ (
 المستمرة العائد إلى مساھمي الشركة

 )1,094,798(  (1,008,443)  )341,229(  67,807 األم
السنة من العملیات خسارة) بح/ (ر

المتوقفة العائد إلى مساھمي الشركة 
 )129,981(     (433,288)     )116,030(     285,252 األم

الفترة العائدة إلى خسارة) أرباح/ (
 )1,224,779(     (1,441,731)     )457,259(     353,059 مساھمي الشركة األم

        عدد األسھم القائمة:
المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  235,654,390      235,654,390      235,654,390      235,654,390 المصدرة
 (18,764,447)     (12,509,631)     (18,764,447)  (12,509,631) المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة

  216,889,943     223,144,759      216,889,943     223,144,759 لعدد األسھم القائمةالمتوسط المرجح 
        

السھم األساسیة  )خسارةربح/ (
والمخففة العائدة إلى مالكي الشركة األم 

        (فلس)
 (5.05)   (4.52)  (1.57)   0.30 من العملیات المستمرة

 (0.60)   (1.94)  (0.54)   1.28 من العملیات المتوقفة

 1.58   (2.11)  (6.46)   (5.65) 
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة -13
 

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمین ذوي التمثیل في مجلس إدارة الشركة األم وأقربائھم المقربین وأعضاء مجلس اإلدارة 
وموظفي اإلدارة العلیا في الشركة األم والشركات التي یسیطرون علیھــا أو الخاضعة للسیطرة المشتركة أو التي تخضع لسیطرة 

یتم تنفیذ كافة المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة وفقاً لشروط یتم الموافقة علیھــا من قبل إدارة  كبیرة من قبل ھذه األطراف.
. فیما یلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالیة متكافئةالشركة األم ووفقاً لشروط تجاریة 

 المرحلیة المجمعة المكثفة:
 

 المدرجة في بیان المركز المــالي المرحلي المكثف المجمع األرصدة 
 

 

 سبتمبر 30 
2018 

 (غیر مدققة)

 دیسمبر 31 
2017  

 (مدققة)

 سبتمبر 30 
2017 

 (غیر مدققة)
 الدخل الشاملبیان موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 اآلخر
 

700,665 
 

- 
 

- 
       

 519,300  519,300  -  موجودات مالیة متاحة للبیع
  -    - 

 1,307,999  1,307,999  -  رئوالخسا ألرباحموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ا
       

       مستحق من أطراف ذات عالقة:
 -   19,102   -  مساھم رئیسي

 379,552   1,105,920   1,169,939  أخرى
  1,169,939  1,125,022  379,552 
       

 2,078,682  2,094,728  2,847,929  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
       

 
 المجمع  المكثفالمعامالت المدرجة في بیان الدخل 

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في 

 سبتمبر 30   
 أشھر المنتھیة في التسعة 

 سبتمبر 30
 2018 

 (غیر مدققة)
 2017 

 (غیر مدققة)
 2018 

 (غیر مدققة)
 2017 

 (غیر مدققة)
التغیر في القیمة العادلة للموجودات 

المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 - أو الخسارة

 

(172,105) 

 

-  (172,105) 
        

 
 الثالثة أشھر المنتھیة في

  سبتمبر 30   
 التسعة أشھر المنتھیة في

 سبتمبر 30

 
2018 

  (غیر مدققة)
2017 

  (غیر مدققة)
2018 

  (غیر مدققة)
2017 

 (غیر مدققة)
        

        مكافأة موظفي اإلدارة الرئیسیین
 193,796  63,000  137,898  38,076 رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

 10,959  3,750  10,596  1,375 مكافآت نھایة الخدمة
 39,451  148,494  66,750  204,755 
        

 
 



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

 

 دققة)مإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر 
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة المبالغ المذكورة بالدینار 
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 الرأسمــالیة وااللتزامات المحتملةاالرتباطات  -14

           
 سبتمبر 30

2018  
 دیسمبر 31

2017  
 سبتمبر 30

2017 
 3,069,600  2,943,595  2,949,485 االرتباطات الرأسمــالیة

 101,701  107,107  101,701 خطابات ضمـان
 3,051,186  3,050,702  3,171,301 

 
 تقاریر القطاعات -15

 
اإلدارة بمثابة صانع القرار التشغیلي الرئیسي للمجموعة. قررت اإلدارة أن القطاعات التشغیلیة تستند إلى المعلومات التي یعد مجلس 

 تمت مراجعتھا من قبل مجلس اإلدارة بغرض توزیع الموارد وتقییم األداء.
 

لتقاریر القطاعیة، قامت إدارة المجموعة بتصنیف تنقسم المجموعة إلى عدة أقسام إلدارة أنشطتھا المختلفة. وألغراض تتعلق برفع ا
 خدمات المجموعة كما یلي:

 .العقارات االستثماریةالعملیات العقاریة: وتشتمل على تجارة وتطویر وتأجیر وإدارة العقارات وتأجیر  •
 عملیات النادي الصحي: وتتكون من العملیات المتعلقة بالنادي الصحي. •
 لعملیات المتعلقة بالفنادق واالمتیازات الخاصة بھــا.: وتشتمل على االضیافةعملیات  •
 

ال توجــد ھنــاك معامالت بین القطاعات. یعرض الجدول التالي معلومات خاصة بالموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 
على  2017دیسمبر  31و 2017 سبتمبر 30، 2018 سبتمبر 30فیمــا یتعلق بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة للفترة المنتھیة في 

 التوالي.



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

 

 دققة)مإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر 
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة المبالغ المذكورة 
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 (غیر مدققة) 2017 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة   (غیر مدققة) 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة  

 
 العملیات 
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي

 عملیات 
 أخرى  الفنادق

 

  اإلجمالي
 العملیات 
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي

 عملیات 
 أخرى  الفنادق

 

 اإلجمالي

                    العملیات المستمرة
 18,593,302  -  -  -  18,593,302  4,706,619  -  -  -  4,706,619 إیرادات موزعة

 )18,077,126(  -  -  -  )18,077,126(  )3,804,261(  -  -  -  )3,804,261( مصروفات موزعة 

 116,649  116,649  -  -  -  667,759  667,759  -  -  - غیر موزعةإیرادات  
 )1,915,251(  )1,915,251(  -  -  -  (2,425,056)  (2,425,056)  -  -  - مصروفات غیر موزعة 

 )1,282,426(  )1,798,602(    -  516,176  (854,939)  (1,757,297)  -  -  902,358 (خسارة)/ ربح من العملیات المستمرة
                    

                    العملیات المتوقفة
 )245,804(  -  )283,947(  )171,449(  209,592  (819,381)  -  )1,159,356(  )75,947(  415,922 خسارة الفترة للعملیات المتوقفة

                    
                    االستھالك واإلطفاء
 )982,723(  -  -  -  )982,723(  )971,298(  -  -  -  )971,298( العملیات المستمرة

 )203,530(  )203,530(  -  -  -  )388,933(  -  -  )358,892(  )30,041(  المتوقفة العملیات
 )1,001,339(  )358,892(  -  -  )1,360,231(  )982,723(  -  -  )203,530(  )1,186,253( 
                    

                    موجودات القطاع
 113,316,605  -  -  -  113,316,605  83,908,919  -  -  -  83,908,919 العملیات المستمرة

 16,377,210  16,377,210  -  -  -  14,402,541  14,402,541  -  -  - المتوقفة العملیات

 129,693,815  16,377,210  -  -  113,316,605  98,311,460  14,402,541  -  -  83,908,919 إجمالي الموجودات
                    

                    مطلوبات القطاع
 93,494,227  -  -  -  93,494,227  68,572,906  -  -  -  68,572,906 العملیات المستمرة
 6,444,489  6,444,489  -  -  -  5,153,500  5,153,500  -  -  - العملیات المتوقفة

 99,938,716  6,444,489  -  -  93,494,227  73,726,406  5,153,500  -  -  68,572,906 إجمالي المطلوبات
                    

                    مصروفات رأسمالیة للقطاع
   -  -  -  -  -  -  -  -  - العملیات المستمرة
 744,561  -  35,134  213,531  495,896  257,955  -  35,134  213,531  9,290 العملیات المتوقفة

 744,561  -  35,134  213,531  495,896  257,955  -  35,134  213,531  9,290 نفقات رأسمالیة
 



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

 

 دققة)مإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر 
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة المبالغ المذكورة 
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 (غیر مدققة) 2017سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في فترة   (غیر مدققة) 2018سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في فترة  

 العملیات  
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي

 عملیات 
 أخرى  الفنادق

 

  اإلجمالي
 العملیات 
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي

 عملیات 
 أخرى  الفنادق

 

 اإلجمالي
                    العملیات المستمرة

 13,248,244  -  -  -  13,248,244  2,597,906  -  -  -  2,597,906 إیرادات موزعة
 )13,031,661(  -  -  -  )13,031,661(  )2,136,764(  -  -  -  )2,136,764( مصروفات موزعة 
 21,055  21,055  -  -  -  667,420  667,420  -  -  - غیر موزعةإیرادات  
 )681,959(  )681,959(  -  -  -  )1,093,643(  )1,093,643(  -  -  - مصروفات غیر موزعة 

(خسارة)/ ربح من العملیات 
 )444,321(  )660,904(  -  -  216,583  34,919  )426,223(  -  -  461,142 المستمرة

                    
                    العملیات المتوقفة

 )219,422(  -  )57,547(  )71,440(  )90,435(  530,097  -  -  -  530,097 خسارة الفترة للعملیات المتوقفة
                    

                    االستھالك واإلطفاء
 )331,103(  -  -  -  )331,103(  )324,964(    -  -  )324,964( العملیات المستمرة

 )350,856(  )350,856(  -  -  -  )243,269(  )243,269(  -  -  - المتوقفة العملیات
 )324,964(  -  -  )243,269(  )568,233(  )331,103(  -  -  )350,856(  )681,959( 
                    



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

 دولة الكویت

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر دقیقة)
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 لم یذكر دون ذلك)(كافة المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما 
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 (مدققة) 2017 دیسمبر 31كمــا في  

 
 العملیات 
  العقاریة

عملیات النادي 
  الصحي

 عملیات 
 أخرى  الفنادق

 
 اإلجمالي

          
          موجودات القطاع
 107,075,896  -  -  15,050,093  92,025,803 العملیات المستمرة

  5,667,761   -   5,667,761   -  - العملیات المتوقفة

  112,743,657   -   5,667,761   15,050,093  92,025,803 إجمالي الموجودات
          

          مطلوبات القطاع
 82,137,792  -  -  9,324,989  72,812,803 العملیات المستمرة
 1,954,270  -  1,954,270  -  - العملیات المتوقفة

 84,092,062  -  1,954,270  9,324,989  72,812,803 إجمالي المطلوبات
          

          مصروفات رأسمالیة للقطاع
  1,263,245   -  -  231,156  1,032,089 العملیات المستمرة
  37,894   -  37,894     العملیات المتوقفة

  1,301,139   -  37,894  231,156  1,032,089 إجمالي المصروفات الرأسمالیة
          

 
 
 



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

 دولة الكویت

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر دقیقة)
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة 
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 العملیات المتوقفة -16
 

البالغ  ٪45.54 نس��بةب البالغ  المجموعةحص��ة  إس��تبعادتم  -1إیض��اح كما ھو مبین ب –بموجب أمر حجز  ،2018 س��بتمبر 19 في
 بمبلغوش��ركاتھا التابعة ("المجموعة")  ش��ركة التعمیر لالس��تثمار العقاري ش.م.ك (عامة) في س��ھم 109,295,114عدد أس��ھمھا 
إلي أن تتم  خرىاألمدینة الرص�����دة األو ونالمدین كرص�����ید مس�����تحق من وزارة العدل ض�����من بند إدراجھتم  كویتي دینار 3,059,316

 إدراجھ وتم كویتي دینار 100,841 بمبلغإس��تبعاد  خس��ارةباالعتراف  تم ،التس��ویة المتعلقة برص��ید القرض المس��تحق لص��الح بنك محلي 
 .أدناه المتوقفة العملیات نتائج في

 
 فیما یلي القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات كما في تاریخ البیع:

 

2018 سبتمبر 19   
  الموجودات

 5,793,819 نقد وأرصدة لدى البنوك
 1,017,103 ئرح أو الخسااربموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اال

 3,986,642 مدینة أخرى مدینون وأرصدة
 188,838 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخــر

 104,982 مخزون
 2,268,505 عقارات استثماریة
 13,827,816 ممتلكات ومعدات

  27,187,705 
  المطلوبات

 250,000  قروض
 7,500,000 التزام تأجیر تمویلي
 249,876 نھــایة الخدمة للموظفینمخصص مكافآت 

 11,520,531 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 19,520,407 
  

 6,939,300 العائدة لمساھمي الشركة األم  إجمالي حقوق الملكیة
 727,998 حصص غیر مسیطرة
 7,667,298 إجمالي حقوق الملكیة

  
 3,160,157  مساھمي الشركة األمالعائدة ل حقوق الملكیةصافى 
 )3,059,316( مستحقمقابل الالصافي 
 100,841 العملیات المتوقفة استبعاد خسارة

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 دولة الكویت

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر دقیقة)
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة 
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 :فیما یلي نتائج العملیات المتوقفة المدرجة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع
 

 2017سبتمبر  30   2018 سبتمبر 19 
    اإلیرادات

 691,395    446,126 یجاریة للعقاراتایرادات اال
 2,305,959  1,545,773 النادي الصحي إیرادات

 1,991,899    2,997,354  
 (1,142,049)   (765,919) و الصیانة  مصروفات التشغیل

 1,855,305    1,225,980 اجمالي الربح
    

 (696,746)   (451,116)  مصروفات عمومیة وإداریة
 (620,693)   (395,095)  االستھالك واإلطفاء

 (460,134)   (306,318)  تكالیف تمویل
 (68,842)   (271,228)  االستثمار خسائر صافي

 (283,948)   (1,159,356)  خارجیة من بیع شركات تابعة خسائر عملیات متوقفة
 -  (11,982)  انخفاض في موجودات غیر ملموسة

 12,610  4,518 ایرادات الفوائد
 16,589  15,119 أخرىایرادات 

 )245,859(  )1,349,478( من العملیات المتوقفة خسارة الفترة
    

 
 التدفقات النقدیة الناتجة من/ (المستخدمة في) العملیات المتوقفة

 
 2017 سبتمبر 30   2018 سبتمبر 19 

    
 1,064,675  1,014,845 األنشطة التشغیلیة ناتجة منالتدفقات النقدیة ال
 (245,334)  4,893,817 األنشطة االستثماریة )المستخدمة فيالناتجة من/ (التدفقات النقدیة 
 (907,648)  (2,121,201) األنشطة التمویلیة المستخدمة فيالتدفقات النقدیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 دولة الكویت

 إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر دقیقة)
 2018 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  التسعةفترة 

 المبالغ المذكورة بالدینار الكویتي ما لم یذكر دون ذلك)(كافة 
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 االستثمار في شركات زمیلة -17
 

 لدى المجموعة الشركات الزمیلة التالیة:
 

 
النشاط 

 الرئیسي
نسبة 

 الملكیة
مقر األعمال الرئیسي 
 أو دولة التأسیس

 القیمة الدفتریة
سبتمبر  30

2018 
دیسمبر  31 

2017 
 مدققة  غیر مدققة    

قة منط –شركة فینوس إنترناشیونال 
 حرة

تجارة 
 الحبوب

 
22% 

 
 4,105,215  4,105,215 مصر

شركة الدائرة األھلیة للتنظیف 
 ش.م.ك. (مقفلة)

خدمات 
 1  - الكویت - التنظیف

شركة  –شركة ترانس جلوب للنقل 
 مساھمة مصریة

الخدمات 
 224,705  224,705 مصر %20 اللوجستیة

شركة األنظمة المتعددة للبناء 
 شركة مساھمة مصریة –والھندسة 

 
 اإلنشاءات

 
20% 

 
 10,969  10,969 مصر

    4,340,889  4,340,890 
 

الدائرة األھلیة شركة  في سھم 4,350,000البالغ عدد أسھمھا  ٪45 المملوكة بنسبة المجموعةتم بیع حصة  ،2018 سبتمبر 19 في
دینار كویتي خالل  666,884بقیمة كربح بكامل المبلغ بمبلغ االعتراف دینار كویتي وتم  666,885بمبلغ  للتنظیف ش.م.ك. (مقفلة)

 .)16إیضاح ( استبعاد شركة تابعة نتیجة 2018 سبتمبر 30الفترة المنتھیة في 
 

 رأس المال -18
 

) قیمة السھم 235,654,390: سھم 2017دیسمبر  31سھم ( 235,654,390یتألف راس المال المصرح بھ والمصدر المدفوع من 
 فلس وكلھا مدفوعة نقدا. 100الواحد 

 
 إدارة المخاطر القیمة العادلة –األدوات المالیة  -19

 
 إدارة المخاطر المالیة 

 
إن كافة جوانب سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة تتفق مع تلك المعروضة في البیانات المالیة المجمعة للسنة 

 .2017دیسمبر  31المنتھیة في 
. 

 الجمعیة العمومیة السنویة -20
 

من خالل الجمعیة العمومیة للمساھمین بتاریخ  2017دیسمبر  31تم اعتماد اصدار البیانات المالیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في 
 .2018مایو  15
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