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الشركة العربیة العقاریة ش.م.ك.ع. 
المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتقریر المراجعة حول المعلومات 

دارة اإلمجلس أعضاء حضرات السادة إلى 

مقدمة 
لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق للشركة العربیة العقاریة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") 

بـ "المجموعة") كما في  ً ینالمكثفینالمرحلیالدخل والدخل الشامليوبیان2017یونیو30وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معا
التغیرات في حقوق الملكیة وبیاني ،بذلك التاریختینالمنتھیوالستة أشھرأشھرتي الثالثةبھ لفترینالمتعلقینالمجمع

إن إدارة الشركة األم ھي أشھر المنتھیة بذلك التاریخ.الستةبھ لفترة ینالمتعلقینالمجمعینالمكثفینالتدفقات النقدیة المرحلیو
لمعیار المحاسبة الدولي  ً التقریر "34المسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وعرضھا وفقا

. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة مراجعتنا لھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة."المالي المرحلي

اجعةنطاق المر
للمعیار الدولي ،باستثناء ما ھو مبین أدناه في فقرة " أساس النتیجة المتحفظة" ً "مراجعة 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل المدققین المستقلین للشركة" المتعلق بمھام المراجعة. تشتمل مراجعة المعلومات 
على توجیھ االستفسارات بصفة رئیسیة إلى الموظفین المسؤولین عن األمور المالیة فة المجمعةالمكثالمالیة المرحلیة

والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق التدقیق 
لمعاییر التدقیق الدولیة وعلیھ، فإنھ ال یمك ً ننا الحصول على تأكید بأننا على علم بكافة األمور الھامة التي یمكن الذي یتم وفقا

یتعلق بالتدقیق. ً تحدیدھا في التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیا

أساس النتیجة المتحفظة 
شركة ي فإن استثمار المجموعة فالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، حول) 7في االیضاح رقم (لما ورد وفقا -

("شركة زمیلة") التي تم المحاسبة عنھا وفقا لطریقة حقوق الملكیة تم ادراجھ ش.م.مللتطویر العقاريشارم دریمز 
. لم یتم المحاسبة 2017یونیو30دینار كویتي في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 928,582بمبلغ 

حیث لم تتوافر البیانات ،2017یونیو 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في الزمیلةعن حصة المجموعة في نتائج الشركة
وبالتالي، لم نتمكن من تنفیذ إجراءات مراجعة مناسبة لتحدید ما إذا . 2017یونیو30الزمیلة كما في المالیة لھذه الشركة 

.كان من الضروري إجراء أي تعدیالت على ھذا المبلغ

تتضمن االرصدة المدینة التجاریة المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، حول) 9االیضاح رقم (في لما ورد وفقا -
:2016یونیو30ودینار كویتي 7,039,955: 2016دیسمبر 31(دینار كویتي 7,039,955والمدینین اآلخرین مبلغ 

في السنوات للمجموعةالبة التعویض المستحقةلمطمدرجة بالدفاترویمثل صافي القیمة الدینار كویتي)7,039,955
وبالتالي، لم نتمكن ات الجاریة لزیادة مبلغ التعویض.السابقة. لم یتم تحصیل ھذا المبلغ حتى تاریخھ في ضوء المفاوض

.من تنفیذ إجراءات مراجعة مناسبة لتحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیالت على ھذا المبلغ







ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.20إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
4

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017یونیو30ھیة في للفترة المنت

30الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
یونیو

30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو

اتایضاح
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 
االیرادات 

14663,409374,0661,425,115738,501من عقارات استثماریة الدخلصافي 
414,692488,339962,1621,044,048فندقالدخل من صافي 

23,23625,620-23,236حصة في نتائج شركة زمیلة 
15577,50027,368854,034261,760من موجودات مالیة متاحة للبیع الدخلصافي 

116,417243,542237,272369,683ایرادات اخرى 
──────────────────────────────

1,795,2541,133,3153,501,8192,439,612
──────────────────────────────

المصروفات 
119,6398,035217,421173,072فروق تحویل عمالت اجنبیة 

86,97393,731170,928192,801تكالیف موظفین 
399,494385,015796,721770,065استھالك 

215,351227,083447,363450,496مصروفات اخرى 
1,293,4651,049,5042,698,8992,150,442تكالیف تمویل 

──────────────────────────────
2,114,9221,763,3684,331,3323,736,876
──────────────────────────────

(1,297,264)(829,513)(630,053)(319,668)صافي الخسارة للفترة 
════════════════════════════

(2.57)(1.64)(1.25)(0.63)16األساسیة والمخففةخسارة السھم 
════════════════════════════



ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.20إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
5

المكثف المجمع (غیر مدقق)بیان الدخل الشامل المرحلي
2017یونیو30للفترة المنتھیة في 

30فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
یونیو

30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو

ایضاحات
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 

(1,297,264)(829,513)(630,053)(319,668)خسارة الفترة 
──────────────────────────

یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل بنود 
المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:

)2,110,074(816,075(672,315)11427,841موجودات مالیة متاحة للبیعلالتغیر في القیمة العادلة

ع  ة متاحة للبی خسارة انخفاض قیمة موجودات مالی
14,889---11محولة الى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع
)400((577,500)-(577,500)11ارباح محققة من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 

(387,003)(1,053,162)(4,587)(1,012,395)11تعدیل تحویل عمالت اجنبیة 
────────────────────────

(2,482,588)(814,587)(676,902)(1,162,054)خرىاألشاملة الخسائرالاجمالي 
──────────────────────────

(3,779,852)(1,644,100)(1,306,955)(1,481,722)اجمالي الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
══════════════════════════



ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

ا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.تشكل جزًء20إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
6

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017یونیو30للفترة المنتھیة في 

رأس المال
عالوة 

احتیاطي اختیاريإجبارياحتیاطي خزینة أسھمأسھماصدار 
احتیاطیات أخرى 

)11(ایضاح
/ة)خسائر متراكم(

المجموعارباح محتفظ بھا 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

61,783,226(5,296,720)4,569,6604,569,6602,056,178(714,784)201750,984,4995,614,733ینایر 1الرصید كما في 
─────────────────────────────────────────────────────────────────

(829,513)(829,513)------خسارة الفترة
(814,587)-(814,587)-----خسائر شاملة أخرى 

─────────────────────────────────────────────────────────────────
(1,644,100)(829,513)(814,587)---  --الخسائر الشاملة للفترة اجمالي

─────────────────────────────────────────────────────────────────
60,139,126(6,126,233)4,569,6604,569,6601,241,591(714,784)201750,984,4995,614,733یونیو 30الرصید كما في 

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

4,569,6604,569,6603,593,9551,507,71170,125,434(714,784)201650,984,4995,614,733ینایر 1الرصید كما في 
────────────────────────────────────────────────────────────────

(1,297,264)(1,297,264)------خسارة الفترة
(2,482,588)-(2,482,588)-----شاملة أخرى خسائر

────────────────────────────────────────────────────────────────
(3,779,852)(1,297,264)(2,482,588)-----الخسائر الشاملة للفترة اجمالي

────────────────────────────────────────────────────────────────
4,569,6604,569,6601,111,367210,44766,345,582(714,784)201650,984,4995,614,733یونیو 30الرصید كما في 

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



ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.20إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
7

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2017یونیو30للفترة المنتھیة في 

یونیو30في نتھیة المأشھرالستةفترة 

اتایضاح
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 

أنشطة التشغیل 
(1,297,264)(829,513)خسارة الفترة 

──────────────
تعدیالت غیر نقدیة لمطابقة خسارة الفترة بصافي التدفقات:

796,721770,065استھالك
14,889-15ت مالیة متاحة للبیع انخفاض قیمة موجوداخسائر 

(25,620)(23,236)حصة في نتائج شركة زمیلة 
(400)(577,500)15ربح بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 

55,71656,242مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
(276,249)(276,534)15ایرادات توزیعات ارباح 

2,698,8992,150,442تكالیف تمویل 
──────────────

1,844,5531,392,105
التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل:

(392,011)15,117,623مدینون تجاریون وارصدة مدینة اخرى 
(2,370,020)86,484دائنون تجاریون وارصدة دائنة اخرى 

──────────────
(1,369,926)17,048,660العملیات (المستخدمة في) /الناتجة من التدفقات النقدیة 

(35,150)(138,916)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة 
──────────────

(1,405,076)16,909,744انشطة التشغیل (المستخدمة في) /ناتجة منصافي التدفقات النقدیة ال
──────────────

انشطة االستثمار 
-(223,080)شراء عقار وآالت ومعدات

(78,887)(311,026)عقارات قید التطویر إضافات إلى
(29,478)(243,139)شراء عقارات استثماریة 

577,50010,797المحصل من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع 
15276,534276,249توزیعات ارباح مستلمة إیرادات 

──────────────
76,789178,681انشطة االستثمار الناتجة من صافي التدفقات النقدیة

──────────────

انشطة التمویل 
5,047,346(13,948,753)قروض وتسھیالت بنكیة 

(2,903,106)(3,436,584)تكالیف تمویل مدفوعة 
──────────────

2,144,240(17,385,337)انشطة التمویلالناتجة من/)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 
──────────────

917,845(398,804)الزیادة في النقد والنقد المعادل/(النقص)صافي
──────────────

-144,947تعدیالت تحویل عمالت اجنبیة 
1,310,978454,718ادل في بدایة الفترة النقد والنقد المع

──────────────
1,057,1211,372,563النقد والنقد المعادل في نھایة الفترة 

══════════════



ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

ت حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)إیضاحا
2017یونیو 30كما في 

8

معلومات حول الشركة-1

وھي مدرجة في 1976سبتمبر 21تأسست الشركة العربیة العقاریة ش.م.ك.ع. " الشركة األم" في دولة الكویت بتاریخ 
سوق الكویت لألوراق المالیة. 

یتمثل نشاط دولة الكویت.–مركز عماد التجاري –شارع أحمد الجابر –في الشرق االم یقع المركز الرئیسي للشركة 
الشركة األم الرئیسي في:

وإدارة العقارات ت األراضي والعقارااالستثمارات في ممارسة مختلف األعمال التجاریة العقاریة من شراء وبیع ·
،او المطلوبة لھاباإلنشاءاتالمقاوالت والمتاجرة بجمیع المواد المتعلقة نشطة لغیر والقیام بأل

،إقامة األسواق التجاریة والمرافق السیاحیة والریاضیة والترفیھیة·
إقامة وتملك الفنادق وإدارتھا بما تحویھا من أنشطة سیاحیة، ·
ذات االخرى للشركات سھم ومشروعات أواالستثمار في فقط حساب الشركة االم لإدارة المحافظ العقاریة ·

استغالل الفوائض وعقاري فقط؛وإنشاء وإدارة صنادیق االستثمار الم؛ األاألغراض المماثلة ألغراض الشركة 
ت وجھات عن طریق استثمارھا في محافظ مالیة وعقاریة تدار من قبل شركااألم المالیة المتوفرة لدى الشركة 

متخصصة.

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المعلومات المالیة للشركة االن وشركاتھا التابعة والفنادق ھذه تتضمن 
المملوكة لھا (یشار الیھا معا بــ "المجموعة) كما یلي: 

الكیان القانوني النشاطبلد التأسیس
نسبة الملكیة %

2017یونیو30
كیة %نسبة المل

2016دیسمبر 31
نسبة الملكیة %

2016یونیو30
100100100فندقخدمات الكویتفندق ھولیداي إن

فندق روتانا الشارقة 
)6(إیضاح 

اإلمارات 
100100100فندقخدمات العربیة المتحدة

أیھ أر أي سى بروبرتیز 
كومباني لیمتد

اإلمارات 
عقاریةالعربیة المتحدة

ودة شركة محد
100100100المسئولیة

من قبل مجلس 2017یونیو30تم التصریح بإصدار ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للفترة المنتھیة في 
. 2017یولیو26ادارة الشركة االم في 

األساس المحاسبي لمبدأ االستمراریة2-

أن المجموعة سوف مما یؤكدفة المجمعة على أساس مبدأ االستمراریة ، تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكث
بنكیة كما ھو مبین في إعادة جدولة دیونھا لدى البنك األجنبي والوفاء بشروط السداد اإللزامیة  للتسھیالت التستطیع

.المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةحول 12اإلیضاح 

دینار 1,297,264: خسائر بمبلغ 2016یونیو 30(دینار كویتي829,513بمبلغ ائر قامت المجموعة بتسجیل خس
وكما في ذلك التاریخ، تجاوزت الموجودات المتداولة المطلوبات 2017یونیو 30لفترة الستة أشھر المنتھیة في كویتي)

: 2016یونیو 30یتي ودینار كو2016:4,995,657دیسمبر 31(دینار كویتي27,771,291المتداولة بمبلغ 
. دینار كویتي)18,795,468

قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات تمویلھا وإعادة تمویل أو سداد منتقر اإلدارة بأنھ ال تزال ھناك حالة عدم تأكد 
في تمرار لالسبصورة معقولة بأن المجموعة لدیھا موارد كافیةاإلدارةتسھیالتھا البنكیة عند استحقاقھا. ولكن تتوقع

تعھد مساھمو الشركة األم قدیة التشغیلیة. إضافة إلى ذلك، الوفاء التدفقات النبانھ سوف یتم وعملیاتھا في المستقبل القریب
وترتیب الدعم المالي (عند الضرورة) لتمكین المجموعة من الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند توفیرباالستمرار في 

استحقاقھا.

لمجموعة  من االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة  ألي سب من االسباب، فإن ذلك قد یؤثر على قدرة وإذا لم تتمكن ا
بالمبالغ المسجلة في المعلومات المالیة مطلوبتھا في سیاق العمل الطبیعي تحقیق موجوداتھا والوفاء بفيالمجموعة 

المرحلیة المكثفة المجمعة.

أساس االعداد -3

لمعیار المحاسبة الدولي تم إعداد  : "التقاریر المالیة المرحلیة".34المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقاً

تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي الذي یمثل ایضا عملة العرض للشركة االم. 
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أساس االعداد (تتمة)-3

لعرض بیانات مالیة لیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة إن المعلومات الما
عاییر الدولیة للتقاریر المالیة ویجب االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة السنویة المجمعة للمجموعة وافیة وفقا للم

تعبر ال 2017یونیو30اشھر المنتھیة في الستةلفترة یل ن نتائج التشغ. كما أ2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
.2017دیسمبر 31بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في 

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة تتسق مع تلك المستخدمة في 
التعدیالت والتحسینات باستثناء تطبیق 2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في للمجموعة یة المجمعة اعداد البیانات المال

السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري لفترة التقاریر السنویة التي تبدأ اعتبارا 
لسیاسات المحاسبیة او المركز او االداء المالي للمجموعة. ولم ینتج عنھا أي تأثیر مادي على ا2017ینایر 1من 

المالیة لألدواتالقیمة العادلة -4

الموجودات المالیة المتاحة للبیع المدرجة بالتكلفة ناقصا انخفاض القیمة بعض المالیة باستثناء لألدواتإن القیمة العادلة 
رجة بالدفاتر. بالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة ) ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا المد8(ایضاح 

(اقل من  شھر) فمن المفترض أن قیمتھا المدرجة بالدفاتر تقارب قیمتھا 12او ذات فترات االستحقاق قصیرة االجل 
على االدوات المالیة ذات العوائد المتغیرة.العادلة. ویسري ھذا االفتراض ایضاً

رمي للقیمة العادلةالجدول الھ
لیات التقییم: دوات المالیة وفقا آلد واالفصاح عن القیمة العادلة لألتستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدی

: األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛1المستوى ·
ن بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة : أسالیب تقییم یكو2المستوى ·

بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ و ملحوظاً
: أسالیب تقییم یكون بھا أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل تأثیرا جوھریا على قیاس القیمة العادلة 3المستوى ·

غیر ملحوظ.

یعرض الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة وفقا للقیمة العادلة وفقا لمستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة: 
المجموع1المستوى 

دینار كویتيدینار كویتي2017یونیو30
موجودات مالیة متاحة للبیع: 

9,352,1899,352,189أوراق مالیة مسعرة  
──────────────────

9,352,1899,352,189
══════════════════

المجموع1المستوى 
دینار كویتيدینار كویتي(مدققة)2016دیسمبر 31

موجودات مالیة متاحة للبیع: 
9,113,6149,113,614أوراق مالیة مسعرة  

──────────────────
9,113,6149,113,614

══════════════════

المجموع1المستوى 
دینار كویتيدینار كویتي2016یونیو30

موجودات مالیة متاحة للبیع: 
7,961,1607,961,160أوراق مالیة مسعرة  

──────────────────
7,961,1607,961,160

══════════════════

من الجدول الھرمي للقیمة العادلة 2و1لم یتم اجراء تحویالت بین المستویین ، 2017نیویو30الفترة المنتھیة في خالل 
من الجدول الھرمي للقیمة العادلة.3كما لم یتم اجراء أي تحویالت من او الى المستوى 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-4

األدوات غیر المالیة
الموجودات غیر المالیة:في تقییمة بیان المدخالت الجوھریة الملحوظ

من الجدول الھرمي لقیاس 3والمستوى 2یتم تقییم العقارات االستثماریة وفقا للقیمة العادلة ویتم تصنیفھا وفقا للمستوى 
القیمة العادلة كما یلي:

قیاس القیمة العادلة بواسطة
2017یونیو 30

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

)1(المستوى 
دخالت جوھریة م

)2ملحوظة (المستوى 

مدخالت جوھریة 
غیر ملحوظة 

)3(المستوى 

اإلجمالي 
2016

دینار كویتي

97,956,81822,144,000120,100,818-عقارات استثماریة

قیاس القیمة العادلة بواسطة
(مدققة)2016دیسمبر 31

أسعار معلنة في أسواق 
)1نشطة (المستوى 

ت جوھریة مدخال
)2ملحوظة (المستوى 

مدخالت جوھریة 
غیر ملحوظة 

)3(المستوى 

اإلجمالي 
2016

دینار كویتي

98,173,11422,144,000120,317,114-عقارات استثماریة

قیاس القیمة العادلة بواسطة
2016یونیو 30

أسعار معلنة في أسواق 
)1نشطة (المستوى 

مدخالت جوھریة 
)2حوظة (المستوى مل

مدخالت جوھریة 
غیر ملحوظة 

)3(المستوى 

اإلجمالي 
2016

دینار كویتي

99,439,70723,875,000123,314,707-عقارات استثماریة

3لقیاسات القیمة العادلة ولم یكن ھناك تحویل إلى ومن المستوى 2والمستوى 1لم یكن ھناك أي تحویالت بین المستوى 
یاسات القیمة العادلة.لق

:الفترةللجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل 3في المستوى لم تكن ھناك

من الجدول الھرمي للقیمة العادلة2المستوى 
توى  من المس تثماریة ض ارات االس ة للعق ة العادل د القیم م تحدی ة 2ت تخدام طریق ة باس ة العادل ي للقیم دول الھرم ن الج م

ارات المقارنة السوقیة  ار والعق ة للعق امالت الحدیث ا أسعار المع ي اعتبارھ ین یضعون ف ل مقیم ا من قب ام بھ م القی والتي ت
التقییم.عملیةالمماثلة. إن سعر السوق للمتر المربع واإلیرادات السنویة تمثل مدخالت سوقیة جوھریة ملحوظة في

من الجدول الھرمي للقیمة العادلة3المستوى 
ملة 3العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى تم تحدید القیمة من الجدول الھرمي للقیمة العادلة باستخدام طریقة رس

اإلیرادات والتي یتم استخدامھا لتقییم العقارات المطورة التي تدر إیرادات تأجیر مع اعتبار االشغال الكامل للعقار.



ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعةالشركة العربیة العقاریة 
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة)
2017یونیو 30كما في 

11

عقارات استثماریة -5

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

75,622,13875,379,00078,979,478عقارات داخل الكویت
44,478,68044,938,11444,335,229عقارات خارج الكویت

───────────────────────────
120,100,818120,317,114123,314,707
════════════════════════

).12االستثمارات العقاریة مقابل قروض وتسھیالت بنكیة ممنوحة للمجموعة (إیضاح تم رھن 

صافي موجودات فندق غیر مجمع -6

فقدت المجموعة السیطرة على فندق روتانا الشارقة (فندق مملوك للمجموعة ،2015دیسمبر31ةالمنتھیسنةالخالل
).  بناء على ذلك توقفت المجموعة عن تجمیع البیانات 12لوضعة تحت الحراسة القضائیة (إیضاح ) وذلكالكاملب

.المالیة للفندق
یونیو30دینار كویتي كما في 1,061,129مبلغبصافي قیمة األرض والمباني الخاصة بفندق روتانا الشارقة یقدر

والمدرجة ضمن ) دینار كویتي1,391,947: 2016ونیو ی30ودینار كویتي1,140,185: 2016دیسمبر 31(2017
المجمع كما في ذلك التاریخ.المرحلي المكثف المركز المالي بند عقار وآالت ومعدات في بیان 

استثمار في شركة زمیلة -7

بة بنسش.م.مللتطویر العقاريشركة شارم دریمز یمثل االستثمار في شركة زمیلة استثمار المجموعة في شركة 
21.88% .

. 2016دیسمبر 31تم تحدید القیمة المدرجة بالدفاتر الستثمار المجموعة بناءا على أحدث البیانات المالیة المدققة كما في 

موجودات مالیة متاحة للبیع-8

).4ح إیضا(ألسس التقییم المبینة في وفقاًالموجودات المالیة المتاحة للبیع تم تحدید القیمة العادلة 

31(دینار كویتي 1,400,003مبلغاستثمارات ب2017یونیو30كما في الموجودات المالیة المتاحة للبیع تتضمن
المجموعة من لـم تتمكندینار كویتي) و1,400,003: 2016یونیو30دینار كویتي، و 1,400,003: 2016دیسمبر 

على القیمة تمعامالوأنشط لھاسوق ، حیث إنھ ال یوجد منھاتحدید قیمتھا العادلة بصورة موثوق  حدیثة توفر دلیالً
االنخفاض في القیمة.خسائر بالتكلفة ناقص ھذه االستثماراتإدراجوبالتالي فقد تم .لعادلة الحالیة لتلك االستثماراتا

الم وذلك بمبلغ تمثل الموجودات المالیة المتاحة للبیع اسھم في شركات اخرى ال تتماثل انشطتھا مع انشطة الشركة ا
دینار 9,361,163: 2016یونیو30دینار كویتي، و 10,513,617: 2016دیسمبر 31دینار كویتي (10,752,192

كویتي). 

دینار كویتي، و 5,598,756: 2016دیسمبر 31دینار كویتي (6,696,551إن الموجودات المالیة المتاحة للبیع بمبلغ 
). 12ر كویتي) مقدمة كرھن مقابل قروض وتسھیالت بنكیة (ایضاح دینا4,994,968: 2016یونیو30
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مدینون تجاریون وأرصدة مدینة أخرى -9

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

10,057,08010,057,08010,057,080*تعویضات مدینو
(3,017,125)(3,017,125)(3,017,125)ض انخفاض القیمة مخصصات لغر

────────────────────────
7,039,9557,039,9557,039,955

971,993887,756886,584مدینون 
626,54416,115,292626,544دفعة مقدما لشراء عقارات استثماریة **

146,625132,132120,462مصروفات مدفوعة مقدما 
323,748276,613 189,283مدفوعات مقدما لمقاولین 

27,81526,90927,525مدینو موظفین 
382,06866,24054,000)18طراف ذات عالقة (ایضاح أالمستحق من 

11,169--إیرادات مستحقة
411,317297,922273,128أخرى 

────────────────────────
9,795,600 24,889,9549,315,980

(801,115)(811,748)(835,017)مخصص انخفاض قیمة مدینین
────────────────────────

8,960,58324,078,2068,514,865
═════════════════════

لة في قیمة التعویض المستحق للمجموعة عن قیمة أرض بإمارة عجمان بدوأرصدة التعویضات المدینة تمثل * ت
. وقد بلغ إجمالي التعویض المستحق 1996سنة األمارات العربیة المتحدة والتي تم نزع ملكیتھا للمنفعة العامة خالل 

ملیون درھم إماراتي (عیني أو نقدي). 220من واقع الكتاب الوارد من المجلس البلدي بإمارة عجمان مبلغ االم للشركة 
ما یعادل دینار كویتي (10,057,080المجموعة مبلغ سجلت وني للمجموعة، في ضوء الكتاب الوارد من المستشار القان

التكالیف والمصروفات الالزمة إلنھاء لتغطیة ملیون درھم إماراتي 88مبلغ خصمملیون درھم أمارتي) وذلك بعد 132
قیمة بمبلغ مخصص انخفاض في البتسجیلقامت المجموعة السنة السابقة، إجراءات المطالبة والتحصیل. خالل

دینار كویتي بناء على تقدیرات اإلدارة في المبالغ القابلة للتحصیل.3,017,125

دینار كویتي الى طرف ذي عالقة كدفعة مقدمة 15,488,747مبلغقامت المجموعة بدفع،السابقةخالل الفترة** 
ر كویتي.  بموجب شروط وبنود العقد، دینا18,000,000الكویت مقابل اجمالي بمبلغ دولةلشراء عقار استثماري في

یتم سداد المبلغ المتبقي من مقابل الشراء عند نقل الملكیة باسم المجموعة. ویعتبر العقد الغیا في حالة عدم نقل الملكیة 
دینار كویتي. 500,000ویلتزم البائع برد الدفعة المقدمة اضافة الى غرامة بمبلغ 2017مارس31باسم المجموعة قبل 

من نقل ملكیة العقار االستثماري باسم المجموعة قبل الطرف المقابل، تم الغاء العقد حیث لم یتمكن خالل الفترة الحالیة
المجموعة الدفعة المقدمة. فضال عن ذلك، قامت المجموعة بسداد قرض استردتطبقا لشروط العقد. 2017مارس31

). 12العقار االستثماري (ایضاح تم الحصول علیھ من بنك اسالمي لغرض شراء ھذا 

أسھم خزینة -10

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31

4,619,9624,619,9624,619,962عدد االسھم 
0.910.910.91النسبة من االسھم المصدرة (%)

154,769143,219138,599القیمة السوقیة (دینار كویتي)

جمید جزء من االحتیاطیات یتألف من توزیع صافي االرباح، والمبلغ المدرج اضافة الى الربح بما یساوي تكلفة یجب ت
اسھم الخزینة وال یجوز توزیعھ خالل فترة االحتفاظ بھذه االسھم.
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احتیاطیات أخرى-11

احتیاطي اسھم 
خزینة 

احتیاطي
ات المتراكمةالتغیر

في القیمة العادلة
تحویلاطي احتی

اإلجماليعمالت أجنبیة
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

2,056,178(269,958)20171,098,3721,227,764ینایر 1الرصید كما في 
816,075-816,075-متاحة للبیعلموجودات مالیة التغیر في القیمة العادلة 

جودات مالیة متاحة للبیع (إیضاح موربح محقق من بیع
15(

-(577,500)-(577,500)
(1,053,162)(1,053,162)--تعدیل تحویل عمالت اجنبیة 

────────────────────────────────
1,241,591(1,323,120)20171,098,3721,466,339یونیو 30الرصید كما في 

════════════════════════════
3,593,955(10,423)20161,098,3722,506,006ینایر 1الرصید كما في 

(2,110,074)-(2,110,074)-متاحة للبیعلموجودات مالیة التغیر في القیمة العادلة 
ع  ة للبی ة متاح ودات مالی ة موج اض قیم ائر انخف خس

ي الم دخل المرحل ان ال ى بی ة ال ع محول ف المجم كث
14,889-14,889-)15(ایضاح 

ربح محقق من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع (ایضاح 
15(-(400)-(400)

(387,003)(387,003)--تعدیل تحویل عمالت اجنبیة 
────────────────────────────────

1,111,367(397,426)20161,098,372410,421یونیو 30الرصید كما في 
════════════════════════════

قروض وتسھیالت بنكیة -12

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

الجزء المتداول
32,088,75424,771,08422,923,940وتسھیالت بنكیةقروض

───────────────────────────

الجزء غیر المتداول
64,026,59586,253,81070,041,508وتسھیالت بنكیةقروض

───────────────────────────

96,115,349111,024,89492,965,448
═════════════════════

31دینار كویتي (14,664,849تكالیف التمویل المتعلقة بھا بمبلغ وأقساط القروض كانت، السنوات السابقةخالل 
دینار كویتي) متأخرة ولم یتم سدادھا 13,872,122: 2016یونیو30دینار كویتي، و 14,447,627: 2016دیسمبر 

ھذا الرصید او اعادة لسداد اإلجراء الالزمالى بنك اقلیمي في االمارات العربیة المتحدة. تعمل المجموعة حالیا على اتخاذ 
، صدر حكم المحكمة 2015دیسمبر 31جدولتھ. قام البنك برفع دعوة قضائیة ضد المجموعة، وخالل السنة المنتھیة في 

بوضع فندق روتانا الشارقة (شركة تابعة غیر مجمعة) تحت الحراسة القضائیة وتم تعیین البنك المقرض بصفتھ الحارس 
). 6لقائم حالیا بین المجموعة والبنك (ایضاح القضائي لحین تسویة النزاع ا

فوق %3و%2.25بین بفائدة سنویة تتراوح بنوك محلیة واجنبیة لقروض والتسھیالت البنكیة من االحصول علىتم 
%2.25بالنسبة للبنوك المحلیة، واسعار فائدة سنویة تتراوح بین سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي

.یبور للبنوك االجنبیةأق معدل فو%4.5و

دینار كویتي 16,497,747، قامت المجموعة بسداد قرض تم الحصول علیھ من بنك اسالمي بمبلغ خالل الفترة الحالیة
: ال شئ). تم الحصول على ھذا القرض لغرض 2016یونیو30دینار كویتي، و 16,212,300: 2016دیسمبر 31(

). 9ت. قامت المجموعة بسداد القرض بعد الغاء عقد شراء العقار االستثماري (ایضاح شراء عقار استثماري في الكوی
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(تتمة)قروض وتسھیالت بنكیة -12

دینار كویتي 29,214,664: 2016دیسمبر31دینار كویتي (29,296,140قروض وتسھیالت بمبلغ تم الحصول على 
یضاح إذات عالقة (أطرافمالیة اسالمیة محلیة تعتبر دینار كویتي) من مؤسسات29,143,326: 2016یونیو30و

18 .(

تم منح القروض والتسھیالت البنكیة مقابل رھن الموجودات االتیة: 

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

18,386,84219,108,24719,625,010عقار وآالت ومعدات 
999,037688,011499,923عقارات قید التطویر

120,100,818120,317,114123,314,707)5عقارات استثماریة (ایضاح 
6,696,5515,598,7564,994,968) 8موجودات مالیة متاحة للبیع (ایضاح 

───────────────────────────
146,183,248145,712,128148,434,608
═════════════════════

دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى-13
2017یونیو30

(مدققة)
2016یونیو201630دیسمبر 31

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
859,062670,432473,555دائنون تجاریون

803,73263721,3954,172)18(إیضاح عالقةمستحق إلى أطراف ذات 
993,969993,969993,969توزیعات أرباح مستحقة

367,409397,121358,523مصروفات مستحقة وإجازات 
893,854848,432923,383تأمینات مستردة

39,34439,34439,344حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
165,682192,163216,954ضریبة دعم العمالة الوطنیة

104,038104,038104,287مستحقةزكاة 
1,228,4551,323,6561,461,240مخصص مطالبات 
244,696323,239233,529أرصدة دائنة أخرى

────────────────────────
5,700,2415,613,7575,758,956
═════════════════════

من العقارات االستثماریةالدخلصافي -14
أشھر المنتھیة فيالثة فترة الث

یونیو30
فترة الستة أشھر المنتھیة في

یونیو30
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 

863,451568,1441,832,0141,021,335إیرادات تأجیر 
(282,834)(406,899)(194,078)(200,042)تشغیلمصروفات

────────────────────────────────
663,409374,0661,425,115738,501

════════════════════════════

صافي الدخل من موجودات مالیة متاحة للبیع-15
أشھر المنتھیة فيفترة الثالثة 

یونیو30
فترة الستة أشھر المنتھیة في

یونیو30
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 
2017

دینار كویتي 
2016

دینار كویتي 

577,500400-577,500بیع موجودات مالیة متاحة للبیعأرباح 
27,368276,534276,249-أرباح توزیعات ایرادات 
(14,889)---انخفاض القیمةخسائر 

────────────────────────────
577,50027,368854,034261,760

════════════════════════════
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االساسیة والمخففةالخاصة خسارة السھم -16
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترةخسارةتحتسب خسارة السھم األساسیة عن طریق قسمة 

على المتوسط المرجح لعدد فترة السھم المخففة عن طریق قسمة خسارة الخسارة (باستثناء أسھم الخزینة). تحتسب الفترة 
(باستثناء أسھم الخزینة) زائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم فترة األسھم العادیة القائمة خالل ال

الشركة األم أي أسھم مخففة كما إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة المخففة إلى أسھم عادیة. لم یكن لدى 
.2017یونیو30في

الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
یونیو30

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو30

2017201620172016
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

(1,297,264)(829,513)(630,053)(319,668)خسارة الفترة 
505,225,024505,225,024505,225,024505,225,024المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (سھم)

────────────────────────────────
(2.57)(1.64)(1.25)(0.63)(فلس)الخاصة بمساھمي الشركة األمخسارة السھم

────────────────────────────────

.متساویةتوجد أدوات مخففة قائمة فإن خسارة السھم األساسیة والمخففة حیث أنھ ال 

اتمعلومات القطاع-17

ألراضي والعقارات واستثمارھا وإدارة لیتمثل النشاط الرئیسي للمجموعة في األعمال التجاریة العقاریة من شراء وبیع 
ة عن طریق االستثمار المباشر في رؤوس أموال شركات العقارات للغیر. كذلك تقوم المجموعة باستثمار فوائضھا المالی

ومحافظ مالیة تدار من قبل شركات وجھات متخصصة.

إن قطاعات أنشطة المجموعة والتي یتم عرضھا على اإلدارة تتمثل فیما یلي:
.العقارات االستثماریةاألنشطة المتعلقة بالعقارات بما في ذلك كافة : یتمثل في اتقطاع العقار-
األنشطة المتعلقة بإقامة وتملك الفنادق وإداراتھا.كافة الفنادق: یتمثل في قطاع-
شركات.س أموال الورؤوالستثمار في أسھم كافة األنشطة المتعلقة باقطاع االستثمار: یتمثل في-

وموجودات كل قطاع:(خسائر)/وتكالیف وأرباحإیرادات صافيعنیوضح الجدول التالي معلومات 

المجموعبنود غیر موزعةقطاع االستثمارقطاع الفنادقالعقاراتقطاع2017یونیو30
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

3,501,819 (180,673)1,832,014973,206877,272صافي اإلیرادات
(4,331,332) (3,129,717)- (794,716)(406,899)التكالیف

─────────────────────────────────────────────
(829,513)(3,310,390)1,425,115178,490877,272خسائر) ال(رباحاأل

════════════════════════════════════════
121,421,37820,999,89611,682,5158,290,947162,394,736الموجودات

════════════════════════════════════════
المجموعبنود غیر موزعةقطاع االستثمارقطاع الفنادقالعقاراتقطاع2016یونیو30

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

1,021,3351,045,048287,380450,8832,804,646صافي اإلیرادات
(4,101,910)(2,805,694)- (759,110)(537,106)التكالیف

─────────────────────────────────────────────
(1,297,264)(2,354,811)484,229285,938287,380خسائر) ال(رباحاأل

════════════════════════════════════════
123,814,63021,477,98511,290,5699,006,456165,589,640الموجودات

════════════════════════════════════════
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معامالت مع أطراف ذات عالقة -18

ملموسا اممارسة تأثیروأالطرف اآلخر السیطرة علىتوافرت ألحد الطرفین القدرة على إذا عالقة تعتبر األطراف ذات 
تضمنت معامالت المجموعة خالل الفترة ،المعتادسیاق األعمال في . یلیةتشغالمالیة أو القرارات العلیھ في اتخاذ 

المساھمین والشركات التي یمتلكون حصًصا رئیسیة فیھا، عالقة تتمثل في معامالت مع معامالت مع أطراف ذات 
واإلدارة العلیا للشركة األم.

فیما یلي بیان بتلك المعامالت واألرصدة الناتجة عنھا:

ألم الشركة ا
الكبرى

شركات خاضعة 
للسیطرة 
المشتركة

أطراف أخرى 
2016یونیو201730یونیو30ذات عالقة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
المعامالت

276,534276,534248,881- - رباحأیرادات توزیعات إ
20,40020,400- 20,400- مصروفات إیجار

725,846725,846599,962- - فوائد قروض وتسھیالت
6,2816,2814,377- - أتعاب تسویق

10,15210,15211,179- - أتعاب إدارة
3,1403,1401,738- - رسوم حجز

1,4431,443690--رسوم ھولدیكس

المجمع:المرحلي المكثف لي األرصدة لدى أطراف ذات عالقة المدرجة في بیان المركز المالي فیما ی

الشركة األم 
الكبرى

شركات خاضعة 
للسیطرة 
المشتركة

أطراف أخرى 
ذات عالقة

یونیو30
2017

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
یونیو30

2016
دینار كویتيدینار كویتيیتيدینار كودینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

االرصدة
المستحق من أطراف ذات عالقة 

12,222382,06866,24054,000 20,444 349,402 )9(ایضاح 
المستحق الى أطراف ذات عالقة 

83,189803,732721,363954,172 720,543 - )13(ایضاح 
دفعة مقدما لشراء عقار استثماري 

- 15,488,747- - - - )9اح (ایض
6,863,6176,863,6175,782,2515,178,147- - موجودات مالیة متاحة للبیع 

قروض وتسھیالت بنكیة (ایضاح 
12( - - 29,296,14029,296,14029,214,66429,143,326

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
عضاء اإلدارة العلیا خالل السنة كما یلي:مكافأة أ

2016یونیو201730یونیو30
دینار كویتيدینار كویتي

128,000128,000رواتب ومكافآت

طارئةمطلوبات-19

2017یونیو30
(مدققة)

2016یونیو201630دیسمبر 31
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

24,19124,191133,919مان خطابات ض

الجمعیة العمومیة السنویة -20

. وبناءا 2017یونیو 15بتاریخ 2016دیسمبر 31الجمعیة العمومیة السنویة للشركة االم للسنة المنتھیة في تم انعقاد
ي الشركة االم.من قبل مساھم2016دیسمبر 31اعتماد البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في تمعلیھ، 


