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  التأسيس واألنشطة 1
 
أبريل  12تأسست شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية ش.م.ك.ع. وشركاتهــا التابعة ("الشركة األم") كشركة مساهمة كويتية في دولة الكويت في 

  تحت اسم شركة الطفل المتميز الترفيهية ش.م.ك.م. 1999
 

  .2008ديسمبر  18تم إدراج الشركة األم في سوق الكويت لألوراق المــالية بتاريخ 
 

  فيمــا يلي األغراض الرئيسية للشركة األم:

  إدارة أمالك الغير.تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرهــا لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجهــا وكذلك  -
  تملك وبيع وشراء أسهم الشركات العقارية لحساب الشركة األم فقط في الكويت والخارج. -
  إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقديم االستشارات في المجاالت العقارية. -
  بط الشرعية.تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارهــا واستئجارهــا ضمن الضوا -
  تنظيم المعارض والمزادات العقــارية. -
  استغالل الفوائض المــالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمــارهــا في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.  -

 
  ، دولة الكويت. 13043الصفاة  4277يقع المقر المسجل للشركة األم في ص.ب. 

 
وقد تم  2018مارس  11بموجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في  2017ديسمبر  31دار البيانات المــالية المجمعة للسنة المنتهية في تم اعتماد إص

. وقد اعتمد المساهمون أيضاً خالل اجتماع 2018أبريل  30اعتمادهــا من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 
% بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة وفقاً لما قاموا باإلفصاح عنه من خالل البيانات المالية المجمعة المدققة 12معية العمومية السنوية توزيعات تبلغ الج

  .2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  . 2018نوفمبر  8اريخ تبمن قبل مجلس اإلدارة  2018بتمبر س 30تم اعتماد إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة المنتهية في 

 
  أساس اإلعداد 2

 
ً لمعيار المحاسبة الدولي  ، "التقارير المالية المرحلية". ال 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة الخاصة بالمجموعة وفقا

كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية المجمعة الكاملة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير تتضمن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 
ة المجمعة للسنة المنتهية الدولية للتقارير المالية ويجب أن يتم قراءة هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بالتماشي مع البيانات المالية السنوي

والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. في رأي اإلدارة، تم إدراج كافة التعديالت التي تتضمن االستحقاقات  2017يسمبر د 31في 
  االعتيادية والمتكررة الضرورية للعرض العادل وذلك في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

 
ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المنتهية في  2018سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في إن نتائج األعمال لفترة التسع

ديسمبر  31. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع للبيانات المالية السنوية المجمعة المدققة للمجموعة وإيضاحاتهــا للسنة المنتهية في 2018
2017.  
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  الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30
  أشهر المنتهية في التسعة 

  سبتمبر 30
 2018  

  (غير مدققة)
2017  

  (غير مدققة)
 2018  

  (غير مدققة)
2017  

  (غير مدققة)
        

  1,345,043   1,364,587   509,949   491,669  الموظفينتكاليف 
  1,488,178   1,489,175   504,605   512,983  مصروفات إيجار

  1,045,779   1,065,193   354,070   361,546  مصروفات االستهالك
  41,842   119,386   6,008   44,795  تسويق وإعالن

  201,927   174,684   73,021   68,623  مصروفات المستلزمات
  55,145   81,190   31,683   31,037  األتعاب االستشارية

  42,046   41,559   18,465   18,475  أتعاب االكتتاب
  557,761   545,218   258,480   214,787  مصروفات أخرى

  4,777,721   4,880,992   1,756,281   1,743,915  اإلجمالـي
 

  معلومات القطاع 15

 
صانع القرار الرئيسي للعمليات. قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على المعلومات التي تمت مراجعتهــا من إن مجلس إدارة المجموعة هو 

ويت كمــا قبل مجلس اإلدارة بغرض توزيع الموارد وتقييم األداء. تقوم اإلدارة بتنظيم المجموعة بناًء على مناطق جغرافية مختلفة داخل وخارج الك
  يلي:

 
  (غير مدققة) 2018سبتمبر  30 

  اإلجمالي   خارج الكويت   داخل الكويت 
  

  22,706,917   3,280,581   19,426,336  موجودات

  1,400,396   135,740   1,264,656  مطلوبات

  6,383,162   957,074   5,426,088  إيرادات ودخل آخر

  )4,958,730(   )920,865(   )4,037,865(  مصروفات

  1,424,432   36,209   1,388,223  ربح الفترة

  )1,083,195(   )328,645(   )754,550(  استهالك وإطفاء

  538,438   108,089   430,349  مصروفات رأسمالية

 
  (مدققة) 2017ديسمبر  31 

  اإلجمالي   خارج الكويت   داخل الكويت 
  

  22,762,262   3,105,066   19,657,196  موجودات

  1,495,455   133,309   1,362,146  مطلوبات

  7,972,307   1,245,724   6,726,583  إيرادات

  )6,712,351(   )1,184,105(   )5,528,246(  مصروفات

  1,259,956   61,619   1,198,337  ربح الفترة

  1,432,495   392,650   1,039,845  استهالك وإطفاء

  1,323,992   482,518   841,474  مصروفات رأسمالية

 
 
 
 
 
  






