
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة المصالح العقارية 
 ( عامة شركة مساهمة كويتية )
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 المجمعة   المرحلية المكثفة المعلومات المالية تقرير المراجعة عن 
 

 
 صفحة 

 3 ( )غير مدقق  المجمع المكثف المركز المالي المرحلي بيان 
 )غير مدقق(   المجمعالمكثف  الخسائر المرحلي بيان األرباح أو 

 مدقق(  )غير  المجمع المكثف  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 )غير مدقق(   المجمعالمكثف  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

 )غير مدقق(  المجمع المكثف بيان التدفقات النقدية المرحلي

4 
5 
6 
7   

  
 15 – 8 )غير مدققة(المجمعة   المرحلية المكثفة المعلومات المالية   حول إيضاحات 
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 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية

 التابعة تهااشركو
 )غير مدقق( المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 )جميع المبالا بالدينار الكويتي(

 

 

 
   .( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 18( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 

 

  

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  إيضاح 

      
 1,171,942   1,158,326    إيجارات  إيرادات صافي 
 (530,913)  ( 521,429)   إيجارات تكاليف 

 641,029   636,897   ربح التشغيل 

      
 (114,838)  ( 112,944)   مصاريف عمومية وإدارية  

 (169,711)  -   إئتمانية متوقعة خسائر مخصص 
 948   3,000    إيرادات أخرى 
 (548,981)  ( 427,654)   تكاليف تمويل

 (191,553)  99,299    الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة )خسارة( ربح 
 -  ( 2,649)   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 -  ( 1,060)   الزكاة حصة 

 (191,553)  95,590    الفترة  )خسارة(  صافي ربح  

      
      الخاص بـ: 

 (191,553)  95,590      مساهمي الشركة األم 

 (191,553)  95,590    الفترة    (خسارة )ربح    صافي

الخاصة بمساهمي الشركة  األساسية والمخففة السهم  (خسارة )  يةربح
 (0.81)  0.41   10 )فلس(   األم
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   .( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 18( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ( عامة ش.م.ك. )  – شركة المصالح العقارية 
 التابعة   تهااشرك و

 )غير مدقق(  المجمع المكثف  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالا بالدينار الكويتي(

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في    

   2021  2020 

      
 ( 191,553)  95,590   صافي ربح )خسارة( الفترة 

      
      :خرىالخسارة الشاملة األ

      :المكثف المجمعبيان األرباح أو الخسائر المرحلي إلي  بند لن يعاد تصنيفه الحقا  
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 
 

 (23,071 )  (213,789 ) 

 ( 213,789)  ( 23,071)   للفترة  خرى الخسارة الشاملة األ 

 ( 405,342)  72,519   للفترة   (الخسارة الشاملة الدخل الشامل )مجموع  

      
      الخاص بـ: 

 ( 405,342)  72,519   مساهمي الشركة األم 

   72,519  (405,342 ) 
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 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية
 التابعة تهااشركو

 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالا بالدينار الكويتي(

 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

  رأس المال 
 احتياطى 
  اجباري 

التغيرات التراكمية  
  في القيمة العادلة 

احتياطي ترجمة  
  المجموع الجزئي   خسائر متراكمة   عمالت أجنبية 

 الحصص 
  غير المسيطرة 

 مجموع
 حقوق الملكية   

 20,248,886   ( 728,677)  20,977,563   (6,996,333)  474,389  ( 264,653)  4,198,721  23,565,439 )مدقق(  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ( 191,553)  -  ( 191,553)  ( 191,553)  -  -  -  - صافي خسارة الفترة 

 ( 213,789)  -  ( 213,789)  -  -  ( 213,789)  -  - للفترة  ىخراأل  ةالشامل   الخسارة

 ( 405,342)  -  ( 405,342)  ( 191,553)  -  ( 213,789)  -  - مجموع الخسارة الشاملة للفترة 

 19,843,544   ( 728,677)  20,572,221   (7,187,886)  474,389  ( 478,442)  4,198,721  23,565,439 2020مارس  31الرصيد في 

                
                

 16,949,127   (2,781,764)  19,730,891    (8,659,061)  841,934   ( 216,142)  4,198,721  23,565,439 )مدقق(  2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
 95,590   -  95,590    95,590   -  -  -  - الفترة ربح صافي 
 (23,071)  -  (23,071)  -  -  (23,071)  -  - للفترة  ىخراأل  ةالشامل   الخسارة

 72,519   -  72,519   95,590   -  (23,071)  -  - للفترة الدخل الشامل  (الخسارة الشاملة)مجموع 

 17,021,646   (2,781,764)  19,803,410   (8,563,471)  841,934  ( 239,213)  4,198,721  23,565,439 2021مارس  31الرصيد في 

 
 

   .( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 18( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 (عامةش.م.ك. ) – شركة المصالح العقارية
 التابعة تهااشركو

 )غير مدقق( المجمع المكثف المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2021مارس  31للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالا بالدينار الكويتي(

 
 مارس  31للثالثة أشهرالمنتهية في   إيضاح 

   2021  2020 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 (191,553)  99,299   ربح )خسارة( الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة 

      
      التسويات: 

 352,097   359,835  5 ستهالك إلا
 169,711   -   مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 
 5,526   6,657   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 548,981   427,654   تكاليف تمويل  

  ¤  893,445   884,762 
      والمطلوبات التشغيلية: التغيرات في الموجودات 

 (106,378)  ( 52,654)   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 (489)  68,961   مستحق من أطراف ذات صلة 
 (11,832)  ( 78,607)   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 70   ( 11,543)   أطراف ذات صلة  إلىمستحق  

 766,133   819,602   األنشطة التشغيلية  الناتجة من صافي التدفقات النقدية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 (76,845)  ( 10,824)  5 عقارات استثمارية إلضافات علىالمدفوع 
 -  ( 5,555)   ممتلكات ومعدات  إلضافات علىالمدفوع 

 (76,845)  ( 16,379)   المستخدمة في األنشطة االستثمارية   التدفقات النقديةصافي 

 689,288   803,223   صافي الزيادة في نقد ونقد معادل 
 1,827,147   2,710,638   نقد ونقد معادل في بداية الفترة 

 2,516,435   3,513,861  3 نقد ونقد معادل في نهاية الفترة 

 
 

   .( تشكل جزءا  من المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 18إلى )( 1إن اإليضاحات المرفقة من )



 ش.م.ك. )عامة( – العقاريةالمصالح شركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2021 مارس 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 األم  الشركة  ونشاط تأسيس -1

العقارية  إن المصالح  الكويت  هي شركة مساهمة كويتية عامة  ("الشركة األم" ش.م.ك. )عامة( )  شركة    ومدرجة في   مسجلة في دولة 
   .1989  ديسمبر  25المؤرخ في  464جلد /  19تم تأسيس الشركة األم بموج  عقد تأسيس رقم  .بورصة الكويت 

 
 هي: إن االنشطة الرئيسية للشركة األم وفقا  لعقد التأسيس 

أمالك الغير وكل  تملك وبيع وشراء وتطوير العقارات واألراضي لحسا  الشركة األم داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة   -
ذلك بما ال يخالف األحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من اإلنجاز في قسائم السكن الخاص على النحو الذي  

 نصت عليه هذه القوانين.
 تملك وشراء وبيع أسهم وسندات الشركات العقارّية لحسا  الشركة األم فقط، داخل دولة الكويت وخارجها.  -
يزاول تقديم هذه    فيمنالدراسات وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة  إعداد   -

 الخدمة. 
 تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. -
المملوكة للشركة األم وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ األعمال المدنية  القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات   -

 والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسالمتها. 
واالست  - الضيافة  وبيوت  والموتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستثمار  وتشغيل  والحدائق  إدارة  والمتنزهات  راحات 

والرياضية   الترويجية  والمشروعات  والصحية  السياحية  والمنتجعات  السكنية  والمجمعات  والكافيتريات  والمطاعم  والمعارض 
والمحالت وذلك عن مختلف الدرجات والمستويات شامال جميع الخدمات األصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من 

 زمة لها. الخدمات الال
 تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة األم العقارية وذلك حس  األنظمة المعمول بها في الوزارة.  -
 إقامة المزادات العقارية وذلك حس  األنظمة المعمول بها في الوزارة.  -
 تملك األسواق التجارية والمجمعات السكنية.  -
 كة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشر -
والتحويل   - والتشغيل  البناء  بنظام  والصناعية  والتجارية  السكنية  والمشاريع  للمناطق  األساسية  البنية  لوضع  المباشرة  المساهمة 

(BOT )   وإدارة المرافق العقارية بنظام(BOT) . 
 

 ، دولة الكويت.  13008، الصفاة 719ص. .  هو  األم  للشركة إن العنوان المسجل 
 
المرحلية    موافقة على ال  تتم المالية  المعلومات  للمجموعة    المكثفةإصدار  قبل المجمعة    مايو   11بتاريخ    إدارة الشركة األممجلس    من 

2021  . 
 
 أسس العرض  -2

(. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  34لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
المنتهية في للسنة  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات  المطبقة في إعداد  لتلك  للفترة مماثلة  المجمعة  المرحلية  المالية  المعلومات    31  هذه 

 .  2020ديسمبر 
 

التي يتم  لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات  
 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.  مادي  ليس لها أي تأثير 2021ألول مرة في تطبيقها 

 
للتقارير  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير الدولية  

دل.  المالية. في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عا
ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المنتهية    2021مارس    31إن نتائج األعمال للفترة المنتهيـة فـي  

. للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضاحات المتعلقة بها للسنة  2021ديسمبر    31في  
 . 2020ديسمبر  31ي المنتهية ف

 
 نقد ونقد معادل  -3

 مارس  31
2020 

 ديسمبر 31 
 2020 

 )مدقق( 

 
 مارس  31

2021 

 

 نقد في الصندوق   5,975  5,128  18,222

 نقد لدى البنوك  2,496,120  1,693,744  1,498,144

 ودائع بنكية قصيرة األجل  1,011,509  1,011,509  1,000,000

 محافظ استثماريةنقد لدى  257  257  69

2,516,435  2,710,638  3,513,861  

 
 . ا  يوم 90وتستحق خالل فترة ، % سنويا  1.1قصيرة األجل  البنكية بلا معدل الفائدة الفعلي على الودائع 

 



 ش.م.ك. )عامة( – العقاريةالمصالح شركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2021 مارس 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة  -4

 الصلة ذات  األطراف  العليا وبعض اإلدارة أفرادشركة زميلة،    كالمساهمين، صلة ذات أطراف مع متنوعة بمعامالت المجموعة  قامت
 إن األرصدة والمعامالت الهامة المجموعة. إدارة قبل من عليها الموافقة  يتم المعامالت بهذه المتعلقة الدفع  وشروط  األسعار إن األخرى.

 يلي:  كما هي  صلة  ذات أطراف مع تمت التي
 

 المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: األرصدة 
 

 مارس 31
2020  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدقق(

 
 مارس  31

2021 

 
 صلة  ذات أطراف

  المساهمين   شركة زميلة   أخرى 

 مستحق من أطراف ذات صلة  898,016   223,511  3,402,588    4,524,115   4,593,076   4,534,167 

(1,235,276)  (1,866,731)  
 
(1,866,731) 

 
(1,380,186)  (223,067)  (263,478) 

مخصص   ائتمانية ناقصا :  خسائر 
 متوقعة )أ(

 3,298,891   2,726,345   2,657,384    2,022,402  444   634,538  

 211,479   253,774  
 
 230,703 

 
-  -   230,703 

بالقيمة   مالية  من  موجودات  العادلة 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 مستحق إلى أطراف ذات صلة  1,131,761  -  1,563,038   2,694,799   2,706,342   2,708,189 
 ( 8)إيضاح  محجوز ضمان مستحق 2,832,177  -  -  2,832,177   2,832,177   2,831,382 
 مقاولين مستحق إلى  8,270  -  -  8,270   8,270   8,246 
 ( 9)إيضاح  التزام تأجير تمويلي -  -  46,250,000  46,250,000    46,250,000   46,250,000 

 
التأجير التمويلي والذي يحمل فائدة   بإستثناء إلتزام  إن األرصدة المستحقة من / إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وتستحق عند الطل . 

سنويا  فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت  %(  2.25:  2020مارس    31%،  2.25:  2020ديسمبر    31)%  2.25بواقع  
 (. 9)إيضاح  –  2023نوفمبر  28المركزي ويستحق سداد أصل المبلا خالل مدة العقد والذي سينتهي في 

 
 يلي:  كما  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي مخصصعلى  حركةال إن ( أ)

 2020مارس  31  2021مارس  31 

 1,075,942  1,866,731 الفترة  الرصيد في بداية 
 159,334  - الفترة المحمل خالل 

 1,235,276  1,866,731 الفترة  نهاية في  الرصيد

 
 المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع:  المعامالت

    مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

  المساهمين   2021  2020

 تكاليف تمويل 427,654  427,654  548,981

 
 مزايا اإلدارة العليا:

  مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021  

 مزايا قصيرة األجل  15,000  16,250
 مكافأة نهاية الخدمة  1,250  1,250

17,500  16,250  

 
  



 ش.م.ك. )عامة( – العقاريةالمصالح شركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2021 مارس 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 عقارات استثمارية  -5

   أراضي    مباني   اإلجمالي 

 التكلفة :       
 2021يناير  1في   31,213,304  45,057,333    76,270,637 

 إضافات   -  10,824  10,824

   2021مارس  31الرصيد في   31,213,304  45,068,157  76,281,461

       
 اإلستهالك المتراكم:       
 2021يناير  1في   -  15,601,060   15,601,060 
 )أ(  اإلستهالك المحمل على الفترة   -  359,835  359,835 

   2021 مارس  31الرصيد في   -  15,960,895  15,960,895 

       
 القيمة الدفترية: صافي       

   2021مارس  31الرصيد في   31,213,304  29,107,262  60,320,566

 )مدقق(   2020ديسمبر  31الرصيد في   31,213,304  29,456,273  60,669,577

   2020مارس  31الرصيد في   31,205,304  30,484,698  61,690,002

 
 المكثف المجمع. يالمحمل على الفترة ضمن بند تكاليف إيجارات في بيان األرباح أو الخسائر المرحل تم إدراج اإلستهالك ( أ)
 

دينار   50,515,858، باعت المجموعة عقارات اســـتثمارية بصـــافي قيمة دفترية بلغت  2018ديســـمبر   31خالل الســـنة المنتهية في  
ــتحق إلى بنك محلي بمبلا  المالية ش.م.ك األوراق كويتي إلى مجموعة ــداد القرض المسـ دينار كويتي. قامت    49,250,000. مقابل سـ

مع حق   إـحدى الشــــرـكات الـتابـعة للمجموـعة ـبإبرام اتـفاقـية ـتأجير تمويلي مع مجموـعة األوراق الـمالـية ش.م.ك. الســــتثـمارـهذه العـقارات
فوق ســـعر الخصــم  ســـنويا   %  2.25لي معدل فائدة فعلي بواقع  دينار كويتي. يحمل إلتزام التأجير التموي   49,250,000 الشـــراء بمبلا
وفي حالة رغبة الشــركة التابعة بشــراء تلك العقارات اإلســتثمارية قبل بنك الكويت المركزي وتســتحق الســداد مرتين ســنويا .  المعلن من

 .(9 )إيضاح 2023نوفمبر  28أصل إلتزام التأجير التمويلي خالل مدة العقد والذي سوف ينتهي في فإنها تلتزم بسداد 
 

 للتطويربها أراضي وعقارات محتفظ  -6

 مارس  31
2020    

 ديسمبر 31
2020 

  )مدقق(
 مارس  31

2021 

 

 السنة  /الرصيد في بداية الفترة  17,378,774  17,424,051   ¤ 17,424,051
 خسائر إنخفاض في القيمة  -  ( 1,571,789)  -
 عمالت أجنبيةتعديالت ترجمة  -  1,526,512   -

 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة  17,378,774  17,378,774   17,424,051

 
ــمنت  ، 2021مارس    31كما في   ــي والعقارات المحتفظ بها تضــ   16,795,035بلغت  بقيمة دفترية  بعض العقارات  للتطوير لاألراضــ

دينار كويتي( مرهونة كضــمان   16,339,512:  2020مارس    31ودينار كويتي   16,795,035:  2020ديســمبر   31دينار كويتي )
للشـركة    %57.5(. إن تلك العقارات مملوكة لشـركة تابعة )شـركة جيمشـيا كراون ليمتد( المملوكة بنسـبة 7)إيضـاح    ألجل  مقابل قرض

 .األم
 

 قرض ألجل  -7
إئتمانية تسهيالت  القرض ألجل  بنسبة    يمثل  والمملوكة  ليمتد(  للمجموعة )شركة جيمشيا كراون  تابعة  لشركة  األجنبية ممنوحة  بالعملة 

:  2020مارس    31ودينار كويتي    15,285,205:  2020ديسمبر    31)دينار كويتي   15,285,205% بقيمة إجمالية بلغت  57.5
:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )16,795,035للتطوير بمبلا  وعقارات محتفظ بها    ي ضاأررهن  مقابل    دينار كويتي(  13,941,218
 (.  6دينار كويتي( )إيضاح  16,339,512: 2020مارس   31دينار كويتي و 16,795,035

 
هر يوريبور   6أو    3حمل القرض ألجل فائدة تبلا  ي  نويا  )2أـش مبر   31% ـس هر يوريبور    6أو   3 :2020مارس    31و  2020ديـس أـش
. إن القرض والفوائد المترتبة عليه والجزاءات المتعلقة به مـضمونة من قبل مـساهمي الشركة التابعة. خالل السنة المنتهية % ـسنويا (2   
ــداد اعتبارا  من  ر  إعادة جدولة القرض الذي يعتب  منالمجموعة    لم تتمكن، 2015ديســـمبر   31في   ناقش  وتت  ،2015يوليو   1متعثر السـ
 مع طرف ثالث بشأن عرض بيع للعقارات المرهونة لموافقة الدائن الذي له الحق في فك رهن األرض. الشركة األمإدارة 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخــرى  -8

 مارس  31
2020    

 ديسمبر 31
2020 

  )مدقق(
 مارس  31

2021 

 

 دائنون تجارّيون 27,672  34,077  ¤ 28,870
 مستحق إلى مقاولين عن أعمال مقاوالت  61,366  61,366  69,617

 مصروفات مستحقة  3,085,215  2,790,577  2,606,784
 ( 4)إيضاح  محجوز ضمان مستحق  2,832,177  2,832,177  2,831,382
 مستحقة إيرادات غير  -  -  1,097,402

 إجازات الموظفين المستحقة  45,313  43,112  48,365
 اإليجارات المقبوضة مقدما   232,630  194,827  188,803
 ودائع مستردة  570,832  549,922  508,402
 ( )أ( 17)إيضاح مخصص قضايا قانونية   1,736,263  1,736,263  -
 مستحق لضريبة دعم العمالة الوطنية  5,655  3,006  3,006
 مستحق للزكاة  2,410  1,350  1,350

 أرصدة دائنة أخرى  70,214  70,314  105,876

7,489,857  8,316,991  8,669,747  

 
بسداد جزء من مخصص  (  شركة سدرا المتحدة)لمجموعة  التابعة لشركات  ال، قامت إحدى  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   ( أ)

 دينار كويتي.  342,463القضايا القانونية بمبلا 
 

 تأجير تمويلي إلتزام -9
 ناري د  50,515,858  بلغت  ةي دفتر  مةي ق  بصـــافي ةي اســـتثمار، باعت المجموعة عقارات  2018ديســـمبر   31خالل الســـنة المنتهية في  

. قامت  تيي كو ناري د  49,250,000لى بنك محلي بمبلا  إ.م.ك. مقابل ســــداد القرض المســــتحق  ش  ةي المال  األوراق  مجموعة  إلى تيي كو
الســــتثـمارـهذه العـقارات مع حق    ش.م.ك.  ةـيـتأجير تمويلي مع مجموـعة األوراق الـمال  ةـيإـحدى الشــــرـكات الـتابـعة للمجموـعة ـبإبرام اتـفاق

فوق ســـعر الخصـــم  ســـنويا  %  2.25إلتزام التأجير التمويلي معدل فائدة فعلي بواقع   حملي .  تيي كو ناري د  49,250,000الشـــراء بمبلا  
المركزي وتســتحق الســداد مرتين ســنويا . وفي حالة رغبة الشــركة التابعة بشــراء تلك العقارات اإلســتثمارية    تي المعلن من قبل بنك الكو

 (.5 ،4 )إيضاح 2023نوفمبر  28فإنها تلتزم بسداد أصل إلتزام التأجير التمويلي خالل مدة العقد والذي سوف ينتهي في 
 

   والمخففة السهم األساسية  ( ةخسار ربحية )  -10
 على المتوســط المرجح لعدد األســهم القائمة خالل  ا  بناء  والمخففة  الســهم األســاســية  (خســارة)ربحية  إن المعلومات الضــرورية الحتســا   

 كما يلي:هي  الفترة
 

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 

 ( 191,553)  95,590   الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم  ( خسارةربح )
     

 األسهم  األسهم   عدد األسهم القائمة : 
 235,654,390  235,654,390  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

     
 ( 0.81)  0.41   )فلس( والمخففة ساسية  السهم األ (خسارة ربحية )
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 معلومات القطاعات  -11
 المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة بغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. قررت اإلدارة أن القطاعات التشغيلية تستند إلى 

 

 تمارس المجموعة أنشطتها في العمليات العقارية والتي تشتمل على تجارة وتطوير وتأجير وإدارة العقارات وتأجير العقارات االستثمارية. 

 

 بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات: يعرض الجدول التالي معلومات خاصة 
 

مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  
  )غير مدققة(  2021

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(  2020

 اإلجمالي   العمليات العقارية   اإلجمالي   العمليات العقارية 

        
 1,171,942   1,171,942   1,158,326   1,158,326  صافي إيرادات إيجارات 

 (530,913)  (530,913)  ( 521,429)  ( 521,429) إيجارات تكاليف 

 641,029   641,029   636,897   636,897  نتائج القطاع 
        

 (114,838)  (114,838)  ( 112,944)  ( 112,944) مصاريف عمومية وإدارية  
 (169,711)  (169,711)  -  - مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

 948   948   3,000   3,000  إيرادات أخرى 
 (548,981)  (548,981)  ( 427,654)  ( 427,654) تكاليف تمويل

 (191,553)  (191,553)  99,299   99,299  ربح )خسارة( الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة 

 

 2020مارس  31  )مدقق(   2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 اإلجمالي   أخرى   العمليات العقارية   اإلجمالي   أخرى   العمليات العقارية   اإلجمالي   أخرى  العمليات العقارية 
 90,686,184  4,231,528  86,454,656  89,978,898  4,760,600  85,218,298  90,399,287  4,760,600  85,638,687 الموجودات مجموع 

 70,842,640  -  70,842,640  73,029,771  -  73,029,771  73,377,641  -  73,377,641 المطلوبات مجموع 
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   المحتملة  اإللتزامات   -12
 التي تم التعاقد عليها ولم يتم تكبدها بعد هي كما يلي:  المحتملة  اإللتزاماتإن 

 مارس  31
2020 

 ديسمبر 31 
 2020 

 )مدقق( 

 
 مارس  31

2021 

 

 خطابات ضمـان  114,199  114,199  114,199

 
 قياس القيمة العادلة  -13

 مستويات قياس القيمة العادلة هي كما يلي: إن تفاصيل 
 

 المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة. •

المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل     •
 مباشر أو غير مباشر. 

 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.  •
 

 يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة: 
 

2021مارس  31   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  230,703  756,159  986,862

 
)مدقق(   2020ديسمبر  31   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

 خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من   253,774  756,159  1,009,933

 
2020مارس  31   

  المستوى األول   المستوى الثالث   المجموع 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  211,479  536,154  747,633

 
 "(  COVID– 19ألثر المترت  على وباء )"ا -14

إلى  حتى اآلن    2019منذ نهايات عام  العالم  "( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى  COVID - 19أدى تفشي فيروس كورونا )"
تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع  
إدارة   اتخذت  المحتملة.  السلبية  اآلثار  لمواجهة  العالم  أنحاء  تدابير دعم مختلفة في جميع  الكويت، عن  دولة  ذلك  بما في  العالم،  أنحاء 

القطاعات األكثر ضعفا  التي تأثرت في المقام األول  مجموعة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد  ال
"( من  COVID - 19الناجمة عن وباء )" التيقنتطلبت حاالت عدم  ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر.

الدارة مخاطر  ذ في االعتبار تأثير التقلبات العالمية في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك  المجموعة أن تأخ
على قياس القيمة العادلة لالدوات المالية وغير المالية وقيد تلك اآلثار    "(COVID - 19)"االئتمان والسيولة وتحديد أثر تداعيات وباء  

 لمالية للمجموعة منذ بداية تفشي الوباء وحتى تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة. في البيانات ا
 
ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة  أما  حول قدرتها على االستمرار كمنشي جرت المجموعة تقي أكما  

غم  رس المال والسيولة.  أ التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ور  وذلك العداد  دم التأكد المستقبليةعحول المخاطر وحاالت  
ن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في  أ"(، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى  COVID - 19األثر المتفاقم لوباء )"

.  2020  ديسمبر   31  ذمن   بشكل مادي   موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغيرن  أعن    فضال  ها التشغيلية  ات مزاولة عملي 
 االستمرارية.  أ ساس مبدأتوافق مع ي المجمعة بما المرحلية المالية  المعلوماتعدت هذه أفقد   ونتيجة لذلك،

 
خلصت إدارة المجموعة إلى عدم الحاجة إلى إجراء تعديالت مادية على المطلوبات والموجودات األخرى للمجموعة كما في تاريخ    وقد

المرفقة، وستحتاج إدارة المجموعة إلى النظر بعناية في متطلبات القياس واالعتراف بخسائر االنخفاض    المرحلية المجمعة   المالية   المعلومات 
المجموعة مستقبال،  في قيمة موجودا  يعتمد على    ذلك ألنه ت  أنه  يزال مدى ومدة األثر االقتصادي لهذه األحداث غير مؤكد، حيث  ال 

االحترازية  التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس ومدى فعالية إجراءات االحتواء  
ا لعدم    وكذلك مدى سرعة انتشار وفعالية اللقاحات المعتمدة من الجهات الحكومية على مستوى العالم.   المتخذة، المستمر المتعلق    التيقنونظر 

في الوقت الحالي، ولكن قد يؤثر على المعلومات المالية في الفترات المالية    لذلك التأثيرباألثر االقتصادي، ال يمكن إجراء تقدير موثوق  
 التأثير وفق ا للمدى والفترة التي من المتوقع أن تنتهي هذه األحداث وآثارها.ذلك لية، وقد يختلف حجم ومقدار المستقب 
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 الجمعية العامة  -15
من قبل مساهمي الشركة األم في اجتماع    2020ديسمبر    31تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 التاريخ.. ولم تعلن الشركة األم عن أي توزيعات أرباح للسنة المنتهية في ذلك  2021مايو  10 تاريخ العادية المنعقد في الجمعية العامة 
 

 مبدأ اإلستمرارية  -16
لمبدأ االستمرارية، والذي يفترض قدرة المجموعة على تحقيق موجوداتها وسداد    تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقا  

ن  التزاماتها من خالل نشاطها اإلعتيادي، وال تتضمن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة أية تعديالت قد تنتج عن عدم التأكد م
 إستمرارية المجموعة.  

 
في   بلغ2021مارس    31كما  المتراكمت  ـــ،  للمجموع ـــالخسائر  مبلا  ـــة  )  8,563,471ة  كويتي   : 2020 ديسمبر   31دينار 

دينار كويتي(، وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها   7,187,886:  2020مارس    31دينار كويتي،    8,659,061
  17,735,193  :2020مـارس    31،  كويتيدينار    20,337,324:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  19,891,621المتداولة بمبـلا  
 دينار كويتي(. 

 
 االستمرار. تشير هذه األمور إلى وجود عدم تأكد مادي حول قدرة المجموعة على 

 
يها  تقوم إدارة المجموعة بدراسة العديد من االستراتيجيات لتحسين األداء التشغيلي والمركز المالي وكفاية الموارد المالية للمجموعة، ولد
كة  شر)اعتقاد راسخ بأن المجموعة قادرة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة. تلقت المجموعة كتا  دعم من الشركة األم النهائية  

 مؤكدة على مواصلة دعمها لعمليات المجموعة الجارية.  (ش.م.ك. )مقفلة( اإلستثمارية  المصالح 
 

داتها  إذا لم تتمكن المجموعة من االستمرار في التواجد التشغيلي في المستقبل القري  فإنها قد ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق موجو
بالتالي قد يكون من الضروري إجراء تعديالت لكي تعكس إمكانية اللجوء إلى تحقيق الموجودات في غير السياق  في السياق المعتاد للعمل.  

المجمع. لم يتم إجراء  المكثف  عن المبالا المسجلة حاليا  في بيان المركز المالي المرحلي    المعتاد للعمل وبالمبالا التي قد تختلف بشكل كبير
 المجمعة. المكثفة لمعلومات المالية المرحلية مثل هذه تعديالت على هذه ا
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)الشركة الكويتية لبناء  ، أبرمت الشركة األم عقودا  إلنشاء عقارات مع مساهم رئيسي  2010ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (أ

أعمال  " المساهم")ش.م.ك.ع.(    والمقاوالت المعامل   تنفيذ  في  الخبرة  لديه  والذي  الق(  بلغت  العقود  ي المقاوالت.  لهذة  اإلجمالية  مة 
دينار  1,614,063على تلك العقود إعترفت الشركة األم بمحجوز ضمان مستحق للمساهم بمبلا  بناءا  دينار كويتي.  12,720,000
 دينار كويتي(.  1,614,063: 2019ديسمبر  31)  2020ديسمبر  31كويتي كما في 

 
المساهم الرئيسي برفع دعوى قضائية ضد الشركة األم باإلعتراض على الرصيد    ، قام2017ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

  2,622,000رية، حيث قدر المساهم أن قيمة المستحقات المطلوبة تتجاوز  ي المستحق من محجوز الضمان والمطالبة بقيمة األوامرالتغي 
 .  2017ديسمبر  3( بتاريخ 17/54925دينار كويتي كما هو موضح في صحيفة الدعوى رقم )

 
دينار كويتي، وعليه، قامت    1,849,621حكما  ضد الشركة األم بإلزامها بمبلا    2019مارس    26أصدرت المحكمة االبتدائية بتاريخ  

(  1/  س ت   –   3103/2019،  3097المساهم بالطعن باالستئناف على الحكم سالف الذكر بموج  االستئنافين أرقام )والشركة األم  
  لجنة   أمام   الخصوم   لمثول   2019  ديسمبر  15  في  جلسة   تحديد بموجبها   تم  والذي .  2019  نوفمبر   11جلسة   إلى وقد تم تأجيل القضية  

يونيو    27والتي تم تأجيلها لجلسة    .الخبراء   لجنة   تقرير  يرد   حتى  االستئناف  موضوع   لنظر   2020  يونيو  7  في   وجلسة   المنتدبة   الخبراء
2021 . 

 
، قامت الشركة األم بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات  2019مارس    26المحكمة االبتدائية بتاريخ  بناءا  على الحكم الصادر من  

 . 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في   235,558المحتملة لتلك الدعوى القضائية بمبلا 
 
( )الشركة التابعة( والكائنة  شركة سدرا المتحدة بعة للشركة األم )، قامت إحدى الشركات التا2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (  

  1,843,168درهم إماراتي، أي ما يعادل    22,396,033في دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيد مخصصات دعاوى قضائية بمبلا  
 على األحكام الصادرة من محاكم دبي وبيانها كالتالي:   دينار كويتي بناءا

 
السن  (1 الشركة  السابقة  وات خالل  أبرمت  رئيسي  التابعة  ،  مساهم  مع  عقارات  إلنشاء  المعامل  عقودا   لبناء  الكويتية  )الشركة 

التابعة  قود إعترفت الشركة  على تلك الع  بناءا  )المساهم( والذي لديه الخبرة في تنفيذ أعمال المقاوالت.  ش.م.ك.ع.(    والمقاوالت 
 . 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  1,218,114بمحجوز ضمان مستحق للمساهم بمبلا 

 
  



 ش.م.ك. )عامة( – المصالح العقاريةشركة 
 التابعة تهااشركو

 المجمعة )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 2021 مارس 31

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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، بإلزام الشركة التابعة بسداد مبلا وقدره  586/2017، قضت محكمة دبي اإلبتدائية في القضية رقم  2018أكتوبر    24كما في  
% من أصل المبلا المطلو  سداده، أي ما يعادل  9درهم إماراتي باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  15,716,382
الناتجة عن  المحتملة    لمواجهة اإللتزامات إضافي  بتكوين مخصص    التابعةقامت الشركة  دينار كويتي. وعليه،    1,740,324

 . 2020ديسمبر  31دينار كويتي كما في  522,210تلك الدعوى القضائية بمبلا 
 

رقم   (2 وقدره  283/2016القضية  مبلا  بسداد  التابعة  الشركة  بإلزام  حكما   بها  والتي صدر  إماراتي    11,151,174،  درهم 
دينار كويتي.    1,320,958طلو  سداده، أي ما يعادل  % من أصل المبلا الم9باإلضافة إلى الفوائد المستحقة والتي بلغت  

دينار    1,320,958بتكوين مخصص لمواجهة اإللتزامات المحتملة لتلك الدعوى القضائية بمبلا    التابعة قامت الشركة  وعليه،  
 . 2020ديسمبر  31كويتي كما في 
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ابريل    19المنعقد بتاريخ  الشركة األم  بناءا  على محضر اجتماع مجلس إدارة    ،المرحلية المكثفة المجمعةالحقا  لتاريخ المعلومات المالية  
  ء ش.م.ك.( بسعر شراالكورنيش البحري  شركة  ، تمت الموافقة على شراء عقار كائن في منطقة المهبولة من طرف ذي صلة )2021

الجمعية العامة العادية لمساهمي  على هذه المعاملة من قبل لموافقة تمت ادينار كويتي. إن عملية لشراء  10,500,000متفق عليه بمبلا 
 .  2021مايو  10بتاريخ  الشركة األم

 
 
 
 
 




