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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. 
 

  مقدمة
)"الشركة األم"( وشركاتها التابعة لشركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

التغيرات في و والتدفقات النقديةوالدخل الشامل    األرباح أو الخسائر  اتوبيان  2022  مارس  31المجموعة"( كما في  بـ ")يشار إليها معاً  

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن أشهر المنتهية بذلك التاريخ.    ثالثةاللفترة    المتعلقة به  ةالمجمعة  المكثف  ةالمرحليحقوق الملكية  

الدولي   المحاسبة  لمعيار  المجمعة وعرضها وفقاً  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المرحلي"":  34إعداد هذه  المالي  إن  التقرير   .

 مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

  اجعةنطاق المر
 "للمجموعة   المستقل  مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل  "مراجعة المعلومات المالية    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن  

األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق 

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن   التدقيق الذي

 تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 
 

 النتيجة
أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد ب

 .34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفباإل

 2016لسنة    1لقانون الشركات رقم    مادية  للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات

 ثالثة ال  ، خالل فترةللنظام األساسي للشركة األمأو  أو لعقد التأسيس    والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها،والتعديالت الالحقة له  

 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  2022 مارس 31 أشهر المنتهية في
 

أي إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود  أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل  القانون رقم  نبين أيضاً  لسنة   7ة مخالفات ألحكام 

على وجه قد يكون له    2022  مارس 31أشهر المنتهية في    ثالثةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ال  2010

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العصيمي عبدهللا وليد 

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022 مايو 12
 

 الكويت 
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 كثفة المجمعة. ية المرحلالمعلومات المالية المهذه  تشكل جزًءا من 11 إلى 1ة من المرفق إن اإليضاحات
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   المكثف المجمع )غير مدقق( المرحلي الخسائرأو األرباح بيان 

  2022 مارس 31في للفترة المنتهية 

 
 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
   مارس  31

 
 2022 2021   

 
   دينار كويتي  دينار كويتي إيضاح 

 اإليرادات  
     

   680,820 363,142  إيرادات تأجير 

   4,384 9,130  إيرادات استثمار من موجودات مالية  صافي

   (387,796) (135,670)  حصة في نتائج شركات زميلة 

   - 178,351  مخصصات انتفت الحاجة إليهارد 
   19,022 49,089  إيرادات أخرى  

  ─────── ───────   

   316,430 464,042  اإليرادات  إجمالي

  ─────── ───────   

      المصروفات 

   (133,681) (130,887)  تكاليف موظفين 

   (52,907) (49,039)  إدارية عمومية و مصروفات

   (83,958) (68,798)  ةعقاري اتروفصم

   (40,581) -  إطفاء مدفوعات استئجار مقدما 

   (30,726) (28,793)  تكاليف تمويل 

   (87,379) (4,174)  مصروف استهالك  

  ─────── ───────   

   (429,232) (281,691)  المصروفات  إجمالي

  ─────── ───────   

      

   (112,802) 182,351  يبةقبل الضر   (لخسارة)ا لربحا

 
     

   (6,482) (20,264)  ية  تابعة أجنب ضرائب شركات

   (3,784) -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

   - (3,908)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

   (4,029) (3,505)  الزكاة

  ─────── ───────   

   (127,097) 154,674  الفترة   (خسارةربح )

  ═══════ ═══════   

 بـ:  الخاص

     

   (136,255) 128,648  مساهمي الشركة األم

   9,158 26,026  الحصص غير المسيطرة

 
 ─────── ───────   

 
 154,674 (127,097)   

 
 ═══════ ═══════   

   سفل  (0.77) فلس 0.73 4 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  السهم  (خسارةربحية )

 
 ═══════ ═══════   
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 ر مدقق( ف المجمع )غيالمرحلي المكثالدخل الشامل بيان 

 2022 مارس 31في ية للفترة المنته 

 
 أشهر المنتهية في  ةالثالث 

   مارس  31

 2022 2021   
   دينار كويتي  دينار كويتي 

     

   (127,097) 154,674 الفترة  (خسارةربح )

 ─────── ───────   

     شاملة أخرى  خسائر

     األرباح أو الخسائر في فترات الحقة: إعادة تصنيفها إلى شاملة أخرى قد يتم خسائر

   (12,469) (721,665) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية  

 ─────── ───────   

 (721,665) (12,469)   

 ─────── ───────   

     األرباح أو الخسائر في فترات الحقة: إعادة تصنيفها إلى شاملة أخرى لن يتم ائرسخ

   (151,897) - شاملة األخرى من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ال خسائرصافي 

 ─────── ───────   

 - (151,897)   

 ─────── ───────   

   (164,366) (721,665) ترة خرى للفشاملة أ خسائر

 ─────── ───────   

   (291,463) (566,991) لشاملة للفترة ائر االخس إجمالي

 ═══════ ═══════   

     الخاص بـ: 

   (300,351) (496,669) مساهمي الشركة األم

   8,888 (70,322) الحصص غير المسيطرة

 ─────── ───────   

 (566,991) (291,463)   

 ═══════ ═══════   

 

 

 

 

 

 

 





 ة اتها التابعوشرك. شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 

 كثفة المجمعة. ه المعلومات المالية المرحلية المذهزًءا من تشكل ج 11 إلى 1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 المكثف المجمع )غير مدقق( حليالمر لملكيةا ت في حقوقاربيان التغي

  2022 مارس 31في للفترة المنتهية 

  الشركة األم  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي  

 
 رأس 
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم 

 احتياطي 
 احتياطي اختياري   إجباري

 احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

   همأس
 خزينة

 اطي  تياح 
 أسهم خزينة 

القيمة  يطاحتيا
 تراكمةر مائخس دلة عاال

 جمالي اإل
 الفرعي 

 الحصص  
 المجموع  غير المسيطرة 

 يكويتدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتي نادي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

             

 17,719,134 2,295,736 15,423,398 (6,677,157) (118,682) 2,761 (209,965) (6,116,478) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989   2022يناير  1في  اكم

 154,674 26,026 128,648 128,648 - - - - - - - - الفترة  ربح

 (721,665) (96,348) (625,317) - - - - (625,317) - - - - أخرى للفترةشاملة خسائر 

  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ( اإليراداتخسائرلا) إجمالي

 (566,991) (70,322) (496,669) 128,648 - - - (625,317) - - - - الشاملة للفترة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,152,143 2,225,414 14,926,729 (6,548,509) (118,682) 2,761 (209,965) (6,741,795) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2022 مارس 31في 

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

             

 19,568,705 2,243,330 17,325,375 (4,513,031) (547,335) 2,761 (209,965) (5,949,974) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989   2021يناير  1كما في 

 (127,097) 9,158 (136,255) (136,255) - - - - - - - -   الفترة ( ربحخسارة)

 (164,366) (270) (164,096) - (151,032) - - (13,064) - - - - للفترة رى أخ ملةشا خسائر

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

اإليرادات  (الخسائر) إجمالي

 (291,463) 8,888 (300,351) (136,255) (151,032) - - (13,064) - - - - الشاملة للفترة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 19,277,242 2,252,218 17,025,024 (4,649,286) (698,367) 2,761 (209,965) (5,963,038) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2021 مارس 31 يف

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

 

 

 



 اتها التابعة كروش. ضة ش.م.ك.ععر القابشركة مشا
 

 

 المكثفة المجمعة. هذه المعلومات المالية المرحلية  من زًءاتشكل ج 11 إلى 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 )غير مدقق(  عمجمكثف الملي الالمرح قديةلنات االتدفقبيان 

 2022 مارس 31 يفمنتهية للفترة ال

  
 المنتهية في  أشهر ثالثةال

    مارس 31 

  2022 2021 

 ي دينار كويت ر كويتينادي حات ضاإي 
    

     أنشطة التشغيل

 (112,802) 182,351     يبةقبل الضر (الخسارةالربح )
    :ةبصافي التدفقات النقدي يبةلضراقبل  (ةارالخسالربح ) لمطابقةتعديالت  

 (4,384) (9,130)  ن موجودات مالية ار مدات استثمصافي إيرا
 387,796 135,670  ة يلحصة في نتائج شركات زم

 12,356 11,806  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 40,581 -  دما  ر مقتئجاإطفاء مدفوعات اس

 30,726 28,793  تمويل   تكاليف
 - (178,351)  رد مخصصات انتفت الحاجة إليها

 87,379 4,174  للفترة ك استهالمصروفات 
 

 ─────── ─────── 
  175,313 441,652 

    على رأس المال العامل:  يالت التعد
 23,234 45,979  مدينون وموجودات أخرى
 (371,176) (85,589)  دائنون ومطلوبات أخرى 

 - (16,597)    ذات عالقةلى أطراف  ة إستحقمبالغ م
 

 ─────── ─────── 
 93,710 119,106  العمليات   الناتجة من  ديةتدفقات النقلا صافي

 (6,158) -  ين مدفوعة  فللموظ الخدمةة مكافأة نهاي
 (2,356) -  ضرائب مدفوعة 

 

 ─────── ─────── 
 85,196 119,106  أنشطة التشغيل  الناتجة منة قات النقديصافي التدف 

 

 ─────── ─────── 
    

    ارمث أنشطة االست

 (1,020) (1,463)  شراء أثاث ومعدات 
 (7,163) (1,477) 5 ية ارمصروفات رأسمالية لعقارات استثم

 142,322 (588,290)  حددة األجلودائع ملة لحركصافي ا
 - 640,000  ميلة  زتوزيعات أرباح مستلمة من شركة 

 4,384 9,130  استثمار من ودائع إيرادات 
 

 ─────── ─────── 
 138,523 57,900  ارستثمأنشطة االالناتجة من صافي التدفقات النقدية 

 

 ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 (30,726) (28,793)   تكاليف تمويل مدفوعة
 (251,393) (177,963)  دائني تورق ومرابحة  سداد

  ─────── ─────── 
 (282,119) (206,756)  لتمويل أنشطة ا دمة فيالمستخ صافي التدفقات النقدية

 

 ─────── ─────── 
 (58,400) (29,750)  وك  ى البنلد نقد واألرصدة قص في الصافي الن

 595 (48,937)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 429,598 397,391    يناير 1ك في دة لدى البنوالنقد واألرص

 

 ─────── ─────── 
 371,793 318,704   مارس 31كما في نوك صدة لدى البالنقد واألر

 

 ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعة . شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 ققة()غير مد لمرحلية المكثفة المجمعةالمالية االمعلومات  إيضاحات حول

 2022 مارس 31فترة المنتهية في للكما في و
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  معلومات حول الشركة 1
 

ا بلتتم  المجمعة  امال  المعلوماتإصدار  صريح  المكثفة  المرحلية  مشالية  الشركة  ش.م.كضلقابعر  )"اة  األم"( .ع.  لشركة 

التابعةرشو معا  )  كاتها  إليها  لفترة  "بـ  يشار  فالمنت  أشهر  ثالثة الالمجموعة"(  أعضاء    2022  مارس  31ي  هية  لقرار  وفقاً 

 . 2022 مايو 12بتاريخ األم مجلس إدارة الشركة  
  

التم اعت المالماد  المنتهية في    ةيبيانات  جمعية  ع الجتمافي ان قبل المساهمين  م  2021ر  يسمبد  31المجمعة للمجموعة للسنة 

 .2022أبريل  14المنعقد بتاريخ  السنوية العمومية 
 

 إدراجها تم  و   2000  ونييو  12لة الكويت بتاريخ  شركة مساهمة كويتية عامة تم تسجيلها وتأسيسها في دواألم هي    إن الشركة

    كويت.لا في بورصة  2006 أكتوبر 16بتاريخ 
 

 تم ي  .10  ض األنشطة الرئيسية للمجموعة في إيضاحوالعقارات. تم عرأنشطة االستثمار  يسية في  بصورة رئ  وعةمجملاتعمل  

و  ممارسة المجموعة  أنشطة  اإلكافة  الشريعة  ألحكام  السمحةفقاً  تع سالمية  لما  طبقاً  هيئ،  والفتو  ةتمده  الشرعية قابالرى    ة 

 .  للشركة األم
  

ها البريدي المسجل هو  مد الجابر، شرق وعنوانلطابق السادس، شارع أح، ايتيجراف  برج  ي فية األم الرئيسكريقع مكتب الش

 دولة الكويت.   ،13092، الصفاة 23110ص.ب. 
 

 للمجموعةسبية السياسات المحاالتغيرات في العداد وا أساس 2
 

 اد س االعدأسا 2.1

ً و  2022مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  عة  مجمعة للمجمولا  عداد المعلومات المالية المرحلية المكثفةإ  تم يار  لمع   فقا

الدولي  المح ا"التق  34اسبة  المرحلي"رير  المجموعة  .  لمالي  الماليةأعدت  أنها    البيانات  أساس  أعمالهاعلى  على    ستواصل 

ات  ديرتشير تقهذا االفتراض.    شكاً جوهرياً حول  تثيرتوجد شكوك جوهرية قد    رية. ترى اإلدارة أنه الأساس مبدأ االستمرا

، وال يبالقرد التشغيلي في المستقبل  أن هناك توقعًا معقواًل بأن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجوى  اإلدارة إل 

 .كثفة المجمعةالم مرحليةلية الالمعلومات الماشهًرا من نهاية فترة   12تقل عن 
 

الكاملة المعدة   للبيانات الماليةجميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    تتضمنال  

ية  عة للسنة المنتهالسنوية للمجمو  المجمعةالبيانات المالية  ها مقترنة باالطالع عليويجب  وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية  

 . 2021ديسمبر  31في 
 

  المجموعة  قبل المطبقة منعديالت لتوا والتفسيرات يدةالجد المعايير 2.2

بيانات في إعداد ال  المتبعةالمكثفة المجمعة مماثلة لتلك    حليةالمر  مات الماليةالمعلود  في إعدا  ةطبقالم  ات المحاسبيةساإن السي

اعتباًرا  ي تي تسريدة التطبيق المعايير الجدباستثناء    ،2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  ة  وعللمجمالسنوية  المجمعة  ية  المال

 سر بعد. يدر ولكن لم اص رخآو تعديل أو تفسير أر ايمع  ألير  لمبكيق اجموعة بالتطبمل. لم تقم ا2022يناير  1 من
 

  المكثفة المجمعة  لمعلومات المالية المرحليةأثير على ات  ليس لها  إال أنه،  2022  سنة  ول مرة فيأل التعديالت    العديد منتسري  

 . للمجموعة
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –فة المجح  العقود
المثقل بااللتزامات   فيه  العقد  الذي تتجاوز  العقد  التي ال يمكن  هو  التكاليف  التي ال يمكن تجنبها )أي   للمجموعة التكاليف 

العقد   للوفاء بااللتزامات بموجب  التعاقدي(  المتوقع استالمها بموجب  ا االقالمزايبتجنبها نظراً اللتزامها  التي من  تصادية 

 العقد. 
 

ً قد  تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان الع ، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة  ائرمحققاً للخسأو    مجحفا

تكاليف العمالة والمواد المباشرة( مثال،  بيل الأو الخدمات التي تتضمن كالً من التكاليف اإلضافية )على س  البضائعفير  بعقد لتو

الت الوتخصيص  سبيل  )على  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  المستكاليف  المعدات  استهالك  وكذلك مثال،  بالعقد  للوفاء  خدمة 

صراحة ميلها  يتم تحواإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم    العموميةلق التكاليف  تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتع

 د.على الطرف المقابل بموجب العق 
 

ا لهذه  ال  المعلوماتتأثير على  لتعديالت  لم يكن  المكالمالية  للمجمرحلية  المجمعة  أي عقود  ثفة  المجموعة  لم تحدد  موعة حيث 

 كعقود مجحفة.
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 )تتمة(  للمجموعةسبية السياسات المحاالتغيرات في د والعداا أساس 2
 

 )تتمة( المجموعة  قبل المطبقة منلتعديالت لتفسيرات واوا يدةالجد المعايير 2.2
 

 3 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية –المفاهيمي ار ى اإلطمرجعية إلإشارة 
بإشارة مرجعية  الدولية    من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة  التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق  تستبدل

مارس   في  الصادر  الحالي  اإلصدار  كبير.  2018إلى  بشكل  متطلباتها  تغيير  ا  دون  مبدأ لتعديالتضيف  إلى  استثناًء  ت 
الثاني"   المحتملة في "اليوم  "دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر  3الية  االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير الم

االلتزاما عن  تنشأ  معياروالتي  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  والمطلوبات  الدولي    ت  المخصصات    37المحاسبة 
: الضرائب، إذا تم  21ة للتقارير المالية  فسيرات المعايير الدوليجودات المحتملة أو تفسير لجنة توالمو  محتملةوالمطلوبات ال
اتكبدها بشكل   المعايير  الكيانات تطبيق  الدولي  منفصل. يتطلب االستثناء من  المحاسبة   أو تفسير لجنة   37لواردة في معيار 

لتزام حالي قائم في  ي، لتحديد ما إذا كان اوالي، بدالً من اإلطار المفاهيملى الت، ع21 تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
المحتملة غير    األصوللتوضيح أن    3ى المعيار الدولي للتقارير المالية  ًضا فقرة جديدة إلتضيف التعديالت أي  تاريخ الحيازة.

 مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.
 

التعديال لهذه  للمجمو  المعلوماتلى  أثير عت أي تلم يكن  المجمعة  المكثفة  المرحلية  لم يكن هناك موجودات  المالية  عة حيث 
 رة. هذه التعديالت التي نشأت خالل الفت ت محتملة ضمن نطاقوالتزامات ومطلوبامحتملة 

 

 16لدولي اسبة اتعديالت على معيار المح  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
بند   أي  تكلفة  أن تخصم من  المنشآت  على  التعديل  أي  يحظر  والمعدات،  والمنشآت  الممتلكات  بنود  بيع  من    متحصالت من 

المنتجة أثناء   المب  الوصولاألصناف  مة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها وقع والحالة الالزذلك األصل إلى 

 . األرباح أو الخسائربنود، في بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك ال المتحصالت منبة المنشأتعترف اإلدارة. وبدالً من ذلك، 
 

مبيعات لبنود  حيث لم تكن هناك  مجمعة للمجموعة  لا  المكثفةالمالية المرحلية    المعلوماتت أي تأثير على  لم يكن لهذه التعديال

 .ستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضةاللتاحة منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات الم
 

المالية  الدولي  لمعيار  ا المالية    9للتقارير  "نسبة  الرسوم    –األدوات  اختبار  االعتراف10ضمن  إلغاء  حالة  في   "%  

 وبات المالية بالمطل
التقييم الذي تجريه ح المنشأة ضمن  التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها  ختالف شروط االلتزام ا  ول مدىيتضمن 

المبالغ المسددة أو    ط تلكعن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فق  المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية

والمقرض مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن المستلمة فيما بين المقترض  

 . األدوات المالية: االعتراف والقياس 39لدولي ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة ا ر.ف األخالطر
 

المرحلي  المعلوماتتأثير على  لتعديالت  الهذه    لم يكن المجمعالمالية  المكثفة  لم يكن هناك تعديالت على ة  للمجموعة حيث  ة 

 لفترة.األدوات المالية لدى المجموعة خالل ا
 

لتطبيق ألول  قيام الشركة التابعة با  –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة    1المعيار الدولي للتقارير المالية  

 مرة

المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(   الفقرة  التي تختار تطبيق  التابعة  التعديل للشركة  للتقا)أ( من    16يسمح  رير المعيار الدولي 

للشركة  بق  1المالية   المجمعة  المالية  البيانات  في  المسجلة  المبالغ  المتراكمة بواسطة  األجنبية  العمالت  ياس فروق تحويل 

إ استناداً  أي تعديالت  األم  إدراج  المالية في حالة عدم  للتقارير  الدولي  المعيار  استخدام  إلى  األم  الشركة  انتقال  تاريخ  لى 

تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة.   أو بما يتوافق معطة بإجراءات التجميع  مرتب

و شركة المحاصة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د( يسري هذا التعديل أيضاً على الشركة الزميلة أ

 . 1ية )أ( من المعيار الدولي للتقارير المال 16
 

لى المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث إنها لم تقم بتطبيق المعايير  لتعديالت تأثير علم يكن لهذه ا

 ل مرة.الدولية للتقارير المالية ألو
 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 

رق بالفقرة  سابقاً  المفروضة  المتطلبات  التعديل  الدولي    22م  يستبعد  المحاسبة  معيار  المنشآت    41من  قيام  تبعاد  باسبشأن 

 .  41جة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي المندر موجوداتلنقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة للالتدفقات ا
 

التعديالت   لهذه  يكن  للمجمولم  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  المجموعةتأثير  لدى  يكن  لم  حيث   عة 

 ثفة المجمعة.المعلومات المالية المرحلية المككما في تاريخ  41ولي يار المحاسبة الدمندرجة ضمن نطاق مع موجودات
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 المفهوم المحاسبي األساسي   3
 

المجموعة سوف تتمكن   أساس مبدأ االستمرارية الذي يفترض أنية المكثفة المجمعة على  المرحلالمالية    تم إعداد المعلومات

 . ةيلسداد التسهيالت البنك اإللزامية المقررةن الوفاء بالشروط م
 

  كما، إال  2022مارس    31خالل الفترة المنتهية في    يكويت  اردين  154,674ه  على الرغم من أن المجموعة حققت ربًحا قدر

بمبلغ  التاريخذلك  في   المتداولة  موجوداتها  للمجموعة  المتداولة  المطلوبات  تجاوزت  تتضمن  كويتي  دينار  814,739،   .

  12ل  خالالعقد  بموجب  تستحق    ، والتيدينار كويتي  532,798بمبلغ  الدائنة  التورق والمرابحة    أرصدة ت المتداولة  المطلوبا

فترة   نهاية  من  المرحلالمشهًرا  المالية  المجمعةعلومات  المكثفة  ذلكية  على  عالوة  للمجموعة .  المتراكمة  الخسائر  بلغت   ،

 .علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةالمدينار كويتي كما في تاريخ  6,548,509
 

 نكتمت  وفس  ةعموجمأساس مبدأ االستمرارية الذي يفترض أن العلى    لمجمعةمكثفة اة الت المالية المرحليتم إعداد المعلوما

 اضات اآلتية: شروط اإللزامية المقررة لسداد التسهيالت البنكية أخذا في االعتبار االفترالاء بمن الوف
 

 2022 مارس 31لمنتهية في ي للفترة ادينار كويت 119,106بمبلغ  موجبةتشغيلية  المجموعة تدفقات نقديةى لد.  

  مويل، ولديها توقع معقول بأنه يمكن تجديد الدين تلمن اكافية لارد اومال مجموعة من إلىلدى المجموعة إمكانية الوصول

 ية.  لحالض اجهات اإلقرا شهًرا مع 12 فترة المستحق خالل

 ال لتسهيالت  التعاقدية  مدفوعاتها  سداد  المجموعة عن  تتخلف  ا لم  والمرابحة خالل  المنتهيتورق  في  لفترة  مارس    31ة 

2022. 

 بصورة غير متوقعة.  توقف التدفقات النقدية  تياجات السيولة في حالةحقد كافي للوفاء باتحتفظ المجموعة بن 
 

لتشغيلي في ارد الكافية لالستمرار في الوجود ا لموولة بأن المجموعة لديها ا، لدى اإلدارة توقعات معقكما هو موضح أعاله

يريبالقالمستقبل   تعديل  أي  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  تتضمن  ال  بإمكان .  وتصنيف تعلق  استرداد  ية 

غير المجموعة  كانت  إذا  تكون ضرورية  قد  والتي  المطلوبات  وتصنيف  المسجلة  على    الموجودات  االستمرار  على  قادرة 

 اس مبدأ االستمرارية.أس
 

  السهمحية رب        4
  

احتسـا األساسية عن طريق قسمة  غ  المبب  يتم  السهم  الخاصالف  (ارةخسربح )ربحية  العاديينمساهميالب  ترة  األ كرلشل  ن    م ة 

المتو المرجحعلى  الفترة. يتم    سط  القائمة خالل  العادية  اللعدد األسهم  السهم  (  ارة خسالالربح )  سـمةمخففة بقاحتساب ربحية 

ابالمس  الخـاص للشراهمين  األم  لعاديين  لعلى  كة  المرجح  خالل  المتوسط  القائمة  العادية  األسهم  زاعدد  المتوسط الفترة  ئداً 

عدم  نظًرا لأسهم عادية.    ىل إألسهم العادية المحتملة المخففة  عند تحويل كافة ا إصدارها  يتم  تي سلا ة  يدالمرجح لعدد األسهم العا

 .تطابقةاألساسية والمخففة م سهملا (سارةخربحية )، فإن قائمةات مخففة د أدوووج
 

 
 لمنتهية في الثالثة أشهر ا

   مارس  31

 2022 2021   
     

   (136,255) 128,648 )دينار كويتي( بمساهمي الشركة األم  الخاص الفترة (خسارةح )رب

 ═══════ ═══════ 
 

 

   176,272,702 176,272,702 خزينة( )بالصافي بعد أسهم الألسهم القائمة المتوسط المرجح لعدد ا

 ═══════ ═══════   

   فلس (0.77) فلس 0.73 مي الشركة األم بمساه ية والمخففة الخاصةاألساس السهم (خسارةربحية )

 ═══════ ═══════ 
 

 
 

الماليةن تاريخ ا عادية بي  لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم   ح يرصتالوتاريخ  رحلية المكثفة المجمعة  الم  لمعلومات 

 م.  دراج ربحية السهإتطلب إعادة التي قد تلمجمعة ة المرحلية المكثفة اماليومات اللهذه المعب
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 رية عقارات استثما 5

 
   مارس   31

2022 

 (ققة )مد 
 ديسمبر  31

2021 

 
   مارس   31

2021 

 نار كويتي يد يتي ر كودينا دينار كويتي 
    

 17,912,023 17,912,023 19,262,280 ترة/ السنةفي بداية الفكما 

 - 1,547,875 - إضافات 

 7,163 16,703 1,477 مصروفات رأسمالية 

 - (214,321) -   لعادلةا القيمة التغير في

 - - (672,728) حويل عمالت أجنبية ق تفرو
 ─────── ─────── ─────── 

 17,919,186 19,262,280 18,591,029 في نهاية الفترة/ السنة 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

مقيمين مستقلين ومعتمدين يتمتعون من قبل    2021ديسمبر    31تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بشكل مستقل في  تم  

العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها . كانت  بمؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة ولديهم خبرة حديثة في مواقع وفئات 

يج من وتم تحديد القيمة العادلة باستخدام مز  13دئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مبامع    متوافقةنماذج التقييم المطبقة  

السوق مع األخذ في االعتبار طبيعة واستخدام كل عقار. يتم تقدير القيمة العادلة  بمقارنة  وطريقة ال  اإليراداتطريقة رسملة  

على معدل    ته، والذي يتم قسمالعقارالناتج عن    عيالطبييلي  التشغ  بناًء على صافي الدخل  اإليراداترسملة    باستخدام طريقة

بموجب   )الخصم(.  الالرسملة  للمقارنة. وحدة لسوقبامقارنة  طريقة  القابلة  المعامالت  أساس  العادلة على  القيمة  تقدير  يتم   ،

 مربع )"متر مربع"(.المقارنة التي تطبقها المجموعة هي سعر المتر ال
 

ارس  م  31دينار كويتي و  9,500,000:  2021ديسمبر    31دينار كويتي )   9,500,000  بمبلغارية  الستثمتم رهن العقارات ا

 دينار كويتي( كضمان من أجل الوفاء بمتطلبات الضمانات لبعض تسهيالت التورق. 9,650,000: 2021
 

 .11في إيضاح  2021و 2022مارس  31الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية في  جدولال عنتم اإلفصاح 
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 مارس  31

2022 

 قة()مدق 
 ديسمبر  31

2021 

 مارس   31
2021 

    

 3,157,188 3,157,188 3,157,188 نة  عدد أسهم الخزي

 %1.75 %1.75 %1.75 سهم المصدرة ئوية لألالنسبة الم

 209,965 209,965 209,965 فة أسهم الخزينة )دينار كويتي(تكل

 186,274 221,003 217,846 ويتي( ألسهم الخزينة )دينار كلسوقية القيمة ا

 59 70 69 لس(سوقية لسهم الخزينة )فالمتوسط المرجح للقيمة ال
 

لتعليمات هيئة أسوا  ملك أسهم الخزينةفترة ت  خاللللتوزيع    ةغير متاح  زينةأسهم الخلتكلفة    ةئالمكاف  ات إن االحتياطي ق  وفقاً 

 . لمالا
 

 السنوية   لعموميةالجمعية ا  7
 

لالجمت  اعتمد السنوية  العمومية  األمعية  الشركة  اجتماعها    مساهمي  المالية   2022  أبريل  14  بتاريخ  منعقدالفي  البيانات 

للمجم للسنة  المجمعة   توزيع أرباح نقدية عدم  مجلس اإلدارة بتوصية  على    وافقتكما  ،  2021ديسمبر    31في    المنتهيةوعة 

( للسنة المنتهية دينار كويتييء  ال ش:  2020)  دارةاإلمجلس    عضاءألمكافأة  عدم صرف  ( وويتيدينار ك  ال شيء:  2020)

  ذلك التاريخ.ب
 

   طراف ذات عالقةاأل إفصاحات  8
 

األ مثي عالقطراف  ل  الزميلةذات  الشركات  وأو ة  الرئيسيين  االمساهمين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  يا  لعلعضاء 

و الرئيسوالمالكيمثلون  التي  شركات  الللمجموعة  لهاوين  عليهايمارسوالتي  أو    ن  م  ن  أو سيطرة  ملموساً  يتم  تأثيراً  شتركة. 

    .كة األمالشرارة من قبل إد هذه المعامالتتسعير على سياسات وشروط الموافقة 



 وشركاتها التابعة . شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 ققة()غير مد لمرحلية المكثفة المجمعةالمالية االمعلومات  إيضاحات حول

 2022 مارس 31فترة المنتهية في للكما في و
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 )تتمة(  طراف ذات عالقةاأل إفصاحات  8
 

 ف ذات عالقة:  طراأ لدىواألرصدة القائمة  تة المعامالقيم إجمالييوضح الجدول التالي 
 

 
 مارس  31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 

   مارس   31
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    :مجمعالمكثف الان المركز المالي المرحلي بي

    أطراف ذات عالقة   إلى ةتحقمسة أرصد

     256,850 256,779 240,182 شركات زميلة  -
 ══════ ══════ ══════ 
 

 .2022 مارس 31في  المنتهية أشهر ثالثةال مع أطراف ذات عالقة خالل ةجوهري أي معامالت بإجراءعة المجمو مقتلم 
 

 إلدارة العليا ا وموظف

اإلد موظفو  أيتضمن  العليا  اإلدارة  ارة  مجلس  فعضاء  الرئيسيين  اإلدارةواألعضاء  ومسئ  ي  سلطة  لديهم  تخطيط  ممن  ولية 

 قة بموظفي اإلدارة العليا كما يلي:المتعل واألرصدة القائمة قيمة المعامالت إجماليكان ة. ة المجموع ومراقبة أنشط وتوجيه

 

 

معامالت لفترة الثالثة أشهر م القي
 القائم كما في الرصيد   المنتهية في 

 

 مارس   31
2022 

 مارس   31
2021  

 مارس  31
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 

   مارس   31
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يدينار كويت 

       

       

 5,253 24,597 6,984  33,133 53,285 جل األ ومزايا قصيرة رواتب

 6,315 28,478 7,518  8,213 9,415 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ────── ──────  ────── ────── ────── 

 53,285 33,133  14,502 53,075 11,568 

 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 

 

 ومطلوبات محتملة التزامات  9
 

 التزامات رأسمالية  9.1

 الية المرحلية المكثفة المجمعة.مات رأسمالية في تاريخ المعلومات المليس لدى المجموعة أي التزا
 

 قضائية  ال وى ادعمطالبات محتملة لل 9.2

ا  المدعيموعة  المج  ثلتم المرفوعة ضدفي  القانونية  فيما يتعلق بمعاملة استثم  إلجراءات  المحفظة  ن مارية تم تنفيذها مدير 

 األمانة في السنوات السابقة. قبل مدير المحفظة بصفة 
 

أو  قضت،  2021بريل  أ  12في   درجة  محكمة  المجموعة.  بحكمها  ل  مدير  لصالح  أمام  ضد  المحفظة  واستأنف  الحكم  هذا 
في االستئناف.  استئن2022فبراير    10  محكمة  بالدعوى   اف، صدر حكم  يتعلق  فيما  المحفظة  مدير  المجموعة ضد  لصالح 

 المجموعة. المقامة من قبلالقانونية 
 

مدي يقوم  أن  المجموعة  محكمة  تتوقع  أمام  باالستئناف  المحفظة  االتمييزر  المشورة  تلقي  وبعد  أن  يةلقانون،  اإلدارة  تعتقد   ،
المعلومات المالية  ف باألصل المحتمل إال كمبلغ مستحق في فترات  را، لن يتم االعتللغاية. ومع ذلك  النتيجة اإليجابية محتملة

 .الحكم تنفيذتمد على نتيجة المقبلة ألن استالم المبلغ يع المرحلية المكثفة المجمعة
 

ن في سياق األعمال العادية. مع المستأجريلنزاعات القانونية  تعمل المجموعة في قطاع العقارات وتخضع لإضافة إلى ذلك،  

 ن مثل هذه اإلجراءات سيكون لها تأثير مادي على نتائجها ومركزها المالي.تقد اإلدارة أال تع 



 وشركاتها التابعة . شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع
 

 ققة()غير مد لمرحلية المكثفة المجمعةالمالية االمعلومات  إيضاحات حول

 2022 مارس 31فترة المنتهية في للكما في و
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 القطاعات  معلومات 10
 

ترتبط  ومخاطر ل تعرضقطاعات األعمال التي ت إلىوعة بشكل رئيسي القطاعات لدى المجم حولر ريالتقا عدادإتستند عملية 

 : ليما يت األعمال قطاعا تضمنرى. تات األخف عن تلك المرتبطة بالقطاعمنافع تختلب
 

 ية والتجارية  كنت السر أو تأجير العقاراالتطوي وأالبيع  و أاستثمارات في عقارات إما عن طريق الشراء - عقارية أنشطة

 ة. مواقع جغرافيعدة األرض وتطوير األرض( في  )بما في ذلك
 

 متعلقة بالحج والعمرة.ت اللوجستية اللخدماوالسفر وا الفنادقواإلقامة بتقديم التذاكر  خدمات - حج والعمرةخدمات ال 
 

  ر  والشركات الزميلة واستثماة لتابعا وإقراض الشركات االكويت وخارجهفي دولة تأسيس الشركات  - يةاستثمارأنشطة

 ت مالية متخصصة. تديرها مؤسساالتدفقات النقدية الفائضة في استثمارات 
 

منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد  ألعمال بشكل  ا  طاعاتمن ققطاع    شغيل كلراقب مجلس اإلدارة نتائج تي

ال أداء  تقييم  يتم  األداء.  إلىقطاع  وتقييم  الخسائر  احاألرب  استنادًا  يت  أو  بما  األرباح  ويقاس  الخسائروافق مع  البيانات    أو  في 

 ت األعمال كما يلي:قطاعا إلىادًا استن ت القطاعاتمعلوما  اإلدارة خالل السنة بتحليلقامت  عة. وبالتاليلمالية المجما



 

 وشركاتها التابعة . بضة ش.م.ك.عمشاعر القاشركة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(ة ت المالياإيضاحات حول المعلوم

 2022 مارس 31في كما في وللفترة المنتهية  
 

 

13 
 

 معلومات القطاعات )تتمة( 10

 

 أشهر المنتهية في  ثالثةال
    2022 مارس 31

 المنتهية في ر أشه ةثالث ال
   2021 مارس 31

 

 أنشطة 

 عقارية 

 خدمات  

 حج وعمرة 

 أنشطة 
 استثمارية 

 

  لمجموع ا

 أنشطة 

 ريةعقا

 خدمات 

 رية طة استثماأنش حج وعمرة

 

 وع المجم

 ار كويتي دين دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا دينار كويتي 

          

 680,820 - - 680,820  363,142 - - 363,142 دات تأجيرإيرا

 4,384 - - 4,384  9,130 1,103 - 8,027 مار من موجودات ماليةستثصافي إيرادات ا

 (387,796) - (145,099) (242,697)  (135,670) - - (135,670) يلةات زمئج شركحصة في نتا

 - - - -  178,351 60,783 32,834 84,734 رد مخصصات انتفت الحاجة إليها

 19,022 - - 19,022  49,089 2 - 49,087 أخرى إيرادات 

 

─────── ─────── ─────── ───────  
─────── ─────── ─────── ─────── 

 316,430 - (145,099) 461,529  464,042 61,888 32,834 369,320 اإليرادات  إجمالي

 

─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

         

 (133,681) (101,631) - (32,050)  (130,887) (99,517) - (31,370) تكاليف موظفين 

 (52,907) (21,915) (910) (30,082)  (49,039) (22,091) (1,693) (25,255) ةإداريمية وعمو مصروفات

 (83,958) - - (83,958)  (68,798) - - (68,798) ةعقاري اتمصروف

ً إطف  (40,581) - - (40,581)  - - - - اء مدفوعات استئجار مقدما

 (30,726) (1,493) - (29,233)  (28,793) (1,486) - (27,307) ليف تمويل اتك

 (87,379) (347) - (87,032)  (4,174) (396) - (3,778) استهالك  مصروف

 (6,482) - - (6,482)  (20,264) - - (20,264) كات تابعة أجنبية ضرائب شر

ي وضريبة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلم

 (7,413) (3,908) - (3,505) م العمالة الوطنية والزكاةدع

 

(7,813) - - (7,813) 

 

─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (443,527) (125,386) (910) (317,231)  (309,368) (127,398) (1,693) (180,277) وفات والرسوم األخرى لمصرا إجمالي

 

─────── ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (127,097) (125,386) (146,009) 144,298  154,674 (65,510) 31,141 189,043 فترة ال  (خسارةح )رب
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 



 ركاتها التابعة وش .عالقابضة ش.م.ك.ة مشاعر شرك
 

 لمجمعة )غير مدققة(ية المكثفة االمرحللومات المالية إيضاحات حول المع

 2022 رسما 31في وللفترة المنتهية كما في  
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 ة(معلومات القطاعات )تتم 10

 
 أنشطة 

 عقارية 

 خدمات  

 ج وعمرة ح

 أنشطة 
 ستثمارية ا

 

 المجموع 

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي 

 2022 مارس   31
 

    

 22,648,285 1,396,170 10,377 21,241,738 عاتموجودات القطا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5,496,142 1,033,690 47,775 4,414,677 مطلوبات القطاعات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     دققة()م 2021ديسمبر  31

 23,576,433 2,570,215 11,851 20,994,367 دات القطاعاتموجو

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 5,857,299 1,078,487 80,447 4,698,365 مطلوبات القطاعات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     2021  مارس  31

 25,514,912 1,501,633 1,533,432 22,479,847 ت القطاعاتموجودا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 6,237,670 1,032,969 57,447 5,147,254 ات مطلوبات القطاع

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قياس القيمة العادلة 11
 

في  ركينالمشات منتظمة بين أو المدفوع لنقل التزام في معامالبيع أصل ما  لم منالمست السعرالعادلة بأنها تعرف القيمة 

 خ القياس. السوق في تاري
 

 عادلة  ة الالجدول الهرمي للقيم
الهرمي للقيمة    و اإلفصاح عن قيمتها العادلة وفقا للجدولأتسجيل  موجودات المالية وغير المالية التي يتم  اليتم تصنيف كافة  

 كما يلي:  لقيمة العادلة ككل،اتوى من المدخالت الجوهرية لقياس مس أقلا إلى  تنادً لة اسالعاد
 

  والمطلوبات المماثلة.  اتاألسواق النشطة للموجودفي  األسعار المعلنة )غير المعدلة( - 1المستوى 

   رة ة ملحوظا بصولعادليمة االت جوهريا لقياس الق من مستوى من المدخ  أقليب التقييم التي يكون بها  أسال  -  2المستوى

 و غير مباشرة،  ة أمباشر

 قيمة العادلة غير ملحوظس المستوى من المدخالت الجوهرية لقيا أقليم التي يكون بها أساليب التقي  - 3ى والمست . 
 

بين يالت  ما إذا تم إجراء تحو  بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة

جوهرية لقياس القيمة العادلة  مستوى من المدخالت ال  ئات )بناًء على أقل فل الهرمي من خالل إعادة تقييم الستويات الجدوم

 الية مرحلية مكثفة مجمعة.  م نهاية فترة كل معلومات  ( فيككل
 

مة العادلة خالل قياس القي ي  ف خدمة  المست عة وأنواع المدخالت  أو أساليب التقييم للمجمو   إجراءات رات في  ي ء أي تغلم يتم إجرا 

 الفترة. 
 

ا اللجدويعرض  المال  بالقليتالي ملخص األدوات  المقاسة  المالية  العادلة على أساس متكرر بخالف  ة والموجودات غير  يمة 

 بصورة معقولة: تقريبًا  ها العادلة قيمت لعادت لقيمة الدفترية التي المدرجة با تلك
  ةبواسط لقيمة العادلة  قياس ا 

 

 هرية المدخالت الجو 
 الملحوظة 

(2)المستوى    

 الت المدخ 
وهرية غير الج 

الملحوظة 
(3توى  مس )ال  المجموع  

كويتيدينار   دينار كويتي    دينار كويتي 

     2022  مارس   31كما في  

 972,703 972,703     - ية ل في أوراق ما   ات ستثمار ا 

 18,591,029     - 18,591,029 عقارات استثمارية 
 



 ركاتها التابعة وش .عالقابضة ش.م.ك.ة مشاعر شرك
 

 لمجمعة )غير مدققة(ية المكثفة االمرحللومات المالية إيضاحات حول المع

 2022 رسما 31في وللفترة المنتهية كما في  
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 تتمة(العادلة ) اس القيمةقي 11
 

 لقيمة العادلة )تتمة( الجدول الهرمي ل
 

  ة بواسط لقيمة العادلة  قياس ا 

 

 المدخالت الجوهرية 
 الملحوظة 
 (2)المستوى  

وهرية الج المدخالت 
غير الملحوظة 

 المجموع  (3توى  مس)ال 

 دينار كويتي كويتيدينار   دينار كويتي  
    

    )مدققة(   2021مبر  ديس   31كما في 

 972,703 972,703     - ية وراق مال أ   فيات  استثمار 

 19,262,280 - 19,262,280 عقارات استثمارية 
    

    2021  مارس  31كما في 

 972,018 972,018     - ة ي في أوراق مال   ات استثمار 

 17,919,186 - 17,919,186 عقارات استثمارية 
 

 السنة.  / خالل الفترةة للقيمة العادلرمي لهلجدول ا ل تلفةمخ ال وياتمستاليتم إجراء أي تحويالت بين  لم
 

  3ادلة ضمن المستوى مطابقة القيمة الع

التا العا  فيمطابقة كافة الحركات  لي  يوضح الجدول  المالية المصنفة ضمن المستوى  القيمة  بين بداية ونهاية    3دلة لألدوات 

 : ةلمجمعومات المالية المرحلية المكثفة المعلفترة ا
 

 ة أسهم غير مدرج 

 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر  31
2021 

   مارس   31
2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 1,123,915 1,123,915 972,703 بداية الفترة / السنة  ي ف

 (151,897) (151,212) - إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى  
 ─────── ─────── ─────── 

 972,018 972,703 972,703 في نهاية الفترة / السنة 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

تلف بصورة جوهرية عن قيمتها بالتكلفة المطفأة ال تخ  اإلدارة إلى أن القيمة الدفترية لألدوات المالية المدرجةديرات  تقتشير  

لى إباشرة استنادًا  و يعاد تسعيرها ماألجل أاق قصيرة  استحق  ةالموجودات والمطلوبات ذات فتره  غلب هذأ  إن  حيثالعادلة  

 . السوقب الربح معدالتفي  ةالحرك
 

 مالية:ال جودات  المو   ييم مة في تق المستخد   الملحوظة جوهرية غير  المدخالت ال  تفاصيل 

ل الهرمي ن الجدو م   3توى  ضمن المس   ة لقيمة العادلة المصنف قياس ا المستخدمة في    الملحوظة فيما يلي المدخالت الجوهرية غير  

 تحليل الحساسية الكمي:   إلى اإلضافة  ب يمة العادلة  لق ل 
 

 ييم أسلوب التق 
 الجوهرية المدخالت 

 مة العادلة  ت للقيخالحساسية المد  المدخالت   الملحوظةغير 

% في  10( بنسبة النقص/) الزيادةإن     

ت مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية للقطاعا

ي القيمة العادلة  ( فقصن) زيادة / إلى ؤديتد ق

 لسوق  طريقة ا استثمارات في أسهم غير مدرجة   دينار كويتي 8,881بمبلغ 

مضاعف السعر إلى 

ية  ة الدفترالقيم

 0.99 - 0.66       للقطاعات 
     

  

معدل الخصم لضعف  

 %38 - %30 التسويق 

% في معدل 10إن الزيادة / )النقص( بنسبة 

لى حدوث دي إؤقد ت الخصم لضعف التسويق

قيمة العادلة بمبلغ زيادة في ال /)نقص( 

 دينار كويتي.  3,108
 

عند   هم السوق سيأخذونها في اعتبار ي  ن ف ي لمشاركا أن    إلى   وعة المجم  انتهتثل المبالغ التي  ضعف التسويق يم ل خصم  معدل ال   إن *  

  تسعير االستثمارات. 


