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 )عامةش.م.ك. ( – مزایا القابضةالشركة 

 التابعة تھااشركو
 (غیر مدقق) المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022 مارس 31المنتھیة في  المالیة للفترة
 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)

 

 
 ) تشكل جزءا من المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  12) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (

 
  

 مارس  31للثالثة أشھر المنتھیة في    
 2021  2022  إیضاح 

      العملیات المستمرة: 
      اإلیرادات: 

 240,669  -   عقارات بغرض المتاجرةإیرادات بیع 
 2,300,387  2,523,892   إیرادات إیجارات 

 -  861,530   خدمات طبیة  إیرادات
 72,821  71,884   صافي أتعاب إدارة وإیرادات عموالت 

 2,613,877  3,457,306   إجمالي اإلیرادات 
      

      التكالیف:
 (251,743)  -   بیع عقارات بغرض المتاجرة تكالیف

 (518,759)  (451,109)   تكالیف إیجارات 
 -  (638,866)   خدمات طبیة تكالیف 

 ) 770,502(  ) 1,089,975(   إجمالي التكالیف 
      

 1,843,375  2,367,331   مجمل الربح
      

 (12,884)  (31,170)   مصاریف بیعیة وتسویقیة 
 (786,501)  (807,933)   مصاریف عمومیة وإداریة 

 (19,433)  (65,891)   استھالك
      

 1,024,557   ¤  1,462,337   التشغیلربح 
      

 (6,397)  (16,814)   موجودات مالیة  خسائر  صافي
  115,465  (92,315)   صافي (مصروفات) إیرادات أخرى 

 (156,506)  (142,187)   التأجیرإطفاء تكالیف تمویل إللتزامات عقود 
 (1,001,958)  (1,039,089)   أعباء تمویل

 (24,839)  171,932   الفترة من العملیات المستمرة(خسارة) ربح 
 122,610  137,510  4 الفترة من العملیات غیر المستمرةربح 

 97,771  309,442   ربح الفترة
      

      الخاص بـ: 
 41,649  182,346   مساھمي الشركة األم 

 56,122  127,096   الحصص غیر المسیطرة 
   309,442  97,771 
      

      :األم  الشركة بمساھمي الخاصة  السھم ربحیة 
      :العملیات المستمرة 

الخاصة بمساھمي الشركة   والمخففة السھم األساسیة ربحیة (خسارة) 
 (0.11)  0.10  6 األم (فلس) 

      :العملیات غیر المستمرة
من   الخاصة بمساھمي الشركة األم األساسیة والمخففة السھم ربحیة 

 0.18  0.19  6 (فلس)   العملیات غیر المستمرة
      

الخاصة بمساھمي الشركة األم   والمخففة  ربحیة السھم األساسیةاجمالي 
 0.07  0.29  6 (فلس) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  
 
 

 حترمین مدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
 (عامة)  ش.م.ك.   -  شركة المزایا القابضة 

 دولة الكویت
 

 مقدمة
بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة   التابعة  وشركاتھا    "الشركة األم ")  عامةش.م.ك. (  –  المزایا القابضةلقد راجعنا 

ألرباح أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل  ل  المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة   بیاناتال، وكذلك  2022  مارس   31كما في    ) المجموعة (
أشھر المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة    الثالثة الشامل اآلخر، التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة  

سؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي التعبیر عن نتیجة  "التقریر المالي المرحلي" من م )34(المجمعة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 علومات المالیة المرحلیة المجمعة. مراجعتنا لھذه الم

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للمنشأة ". إن   )2410(لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة والمحاسبی  المعلومات  المسؤولین عـن  للموظفین  استفسارات  توجیھ  مبدئیا على  تشتمل  المجمعة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ة  مراجعة 

طاق المراجعة الفعلیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقا لمعاییر التدقیق  وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن ن 
ناء علیھ فإننا الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي مـن الممكن تحدیدھا خالل عملیة التدقیق، وب 

 ال نبدي رأیا یتعلق بالتدقیق. 
 

 النتیجة 
لنواحي المادیة،      ً                                                                                                                        تنادا  إلى مراجعتنا، فإنة لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المرفقـة لـم تعد، من جمیع اإس

 . )34( وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر
وحسب ما ورد    . األم باإلضافة إلى ذلك، واستنادا إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة

لسنة    1رقم  ، أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات  2022  مارس  31أشھر المنتھیة في    الثالثةإلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل فترة  
                  ً     على وجھ یؤثر مادیا  في    وتعدیالتھما الالحقة  والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة األم  2016

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.  
 

بشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم األوراق المالیة والتعدیالت    2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
                                   ً            على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا  في المركز    2022  مارس  31المالیة المنتھیة في    أشھر  الثالثةخالل فترة  الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة  

 المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

 دولة الكویت 
 2022إبریل 28 

 نایف مساعد البزیع 
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
 


