








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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 لشركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

ً بـ"المجموعة"( كما في  والتدفقات النقدية  والدخل الشامل األرباح او الخسائر اتوبيان 2020مارس  31التابعة )يشار إليها معا
إن إدارة الشركة األم هي . بذلك التاريخ ةالثالثة اشهر المنتهي ةبه لفتر ةالمتعلق ةالمجمع فةالمكث ةالمرحليالملكية التغيرات في حقوق و

ً لمعيار المحاسبة الدولي  "التقرير المالي  34المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا
 . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المرحلي"

 

  نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي   المستقل مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل "مراجعة المعلومات المالية  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين  "للمجموعة
ولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل ؤالمس

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور  كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقا
 الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.

 

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

 .34إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية 

 2016لسنة  1لقانون الشركات رقم  مادية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات
 الثالثة ، خالل فترةللنظام األساسي للشركة األموس أو لعقد التأسي والتعديالت الالحقة لها، والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020مارس  31 أشهر المنتهية في  على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العصيمي  عبدهللا وليد

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 والعصيمي وشركاهمالعيبان 
 

  2020أغسطس  13
 

 الكويت

 



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

 

 هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  تشكل جزًءا من 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 

  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( األرباح او الخسائربيان 

  2222مارس  11في للفترة المنتهية 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

    مارس 11

احاتإيض   0202 2212  

  دينار كويتي دينار كويتي  

     اإليرادات 

  829,703 678,961  إيرادات تأجير 

  (321,864) (285,864)  خسائر تقييم عقارات استثمارية 

  37,445 27,791  صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية 

  (40,183) 63,486  حصة في نتائج شركات زميلة 

  63 121  وق تحويل عمالت اجنبية صافي فر

  211,887 -  رد مخصصات انتفت الحاجة اليها 

  39,344 20,987  إيرادات أخرى 

 

  

─────── ─────── 
 

  756,395 505,482  إجمالي اإليرادات

  

─────── ─────── 
 

     المصروفات

  (133,996) (142,126)  تكاليف موظفين

  (99,486) (79,622)  ية مصروفات عمومية وإدار

  (77,785) (97,426)  مصروفات عقارات 

  (40,581) (40,581)  إطفاء مدفوعات تأجير مقدما 

  (55,153) (40,554)  تكاليف تمويل

  (89,879) (86,553)  مصروف استهالك 

  

─────── ─────── 
 

  (496,880) (486,862)  إجمالي المصروفات

  

─────── ─────── 
 

  259,515 18,620  الربح قبل الضرائب

     

  - (5,209)  ضرائب من شركات تابعة أجنبية 

  (4,145) (1,811)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

  (6,337) (475)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

  (4,592) (1,930)  الزكاة

 

 ─────── ─────── 
 

  244,441 9,195  ربح الفترة 

 

 ═══════ ═══════ 
 

     الخاص بـ:

  238,420 9,593  مساهمي الشركة األم

  6,021 (398)        الحصص غير المسيطرة

 

 ─────── ─────── 
 

  9,195 244,441  

 

 ═══════ ═══════ 
 

  فلس 1.12 فلس 2.20 1 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية السهم 

 

 ═══════ ═══════ 
 

 



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

 

 هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  تشكل جزًءا من 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

1 

 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل بيان 

 2222مارس  11في للفترة المنتهية 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

  مارس   11

 0202 2212  

  دينار كويتي دينار كويتي 
    

  244,441 9,195 ربح الفترة
 ─────── ─────── 

 

    إيرادات شاملة أخرى

    األرباح او الخسائر في فترات الحقة: إعادة تصنيفها إلى ت شاملة أخرى قد يتمإيرادا

  387,890 392,953 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 
 ─────── ─────── 

 

صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات 

  387,890 392,953 الحقة
 ─────── ─────── 

 

    األرباح او الخسائر في فترات الحقة: إعادة تصنيفها إلى إيرادات شاملة أخرى لن يتم

  25,330 - صافي الربح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ─────── ─────── 

 

الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات  صافي اإليرادات

  25,330 - الحقة
 ─────── ─────── 

 

  413,220 392,953 إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ─────── ─────── 

 

    

  657,661 402,148 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═══════ ═══════ 

 

    الخاص بـ:

  652,232 194,441 مساهمي الشركة األم

  5,429 207,707 الحصص غير المسيطرة
 ─────── ─────── 

 

 402,148 657,661  
 ═══════ ═══════  

 

 





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

 

 زًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تشكل ج 11إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2222مارس  11ي فللفترة المنتهية 
   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 اجباري

احتياطي 
 اختياري 

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية
 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة

احتياطي القيمة 
 أرباح مرحلة العادلة

 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
 جموعالم غير المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
 

 
           

يناير  1كما في 
2222  17,942,989 10,239,344 180,293 180,293 (5,872,404) (74,944) 2,761 (562,971) 1,298,000 23,333,361 2,210,413 25,543,774 

ربح )خسارة( 
 9,195 (398) 9,593 9,593     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة

إيرادات )خسائر( 
شاملة أخرى 

 392,953 208,105 184,848     -     -     -     - 184,848     -     -     -     - للفترة
 

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

إجمالي اإليرادات 
)الخسائر( الشاملة 

 402,148 207,707 194,441 9,593     -     -     - 184,848     -     -     -     - للفترة
 (123,838)     - (123,838)     -     -     - (123,838)     -     -     -     -     - شراء أسهم خزينة

 

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

مارس  13في 
0202  17,942,989 10,239,344 180,293 180,293  (5,687,556) (198,782) 2761 (562,971) 1,307,593 23,403,964 2,418,120 25,822,084 

 

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

يناير  1كما في 
2212  17,942,989 14,334,621 -     -     (6,479,721) (13,008) 2,761 (605,452) (4,095,277) 21,086,913 347,799 21,434,712 

 244,441 6,021 238,420 238,420     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 
إيرادات )خسائر( 

شاملة أخرى 
 413,220 (592) 413,812     - 25,330     -     - 388,482     -     -     -     - للفترة 

 

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

اجمالي اإليرادات 
 657,661 5,429 652,232 238,420 25,330     -     - 388,482     -     -     -     - الشاملة للفترة 

الحصص غير 
المسيطرة الناتجة 
 1,746,305 1,746,305     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - من دمج األعمال

إطفاء خسائر 
     -     -     - 4,095,277     -     -     -     -     -     - (4,095,277)     - متراكمة 

 

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

مارس  11كما في 
2212  17,942,989 10,239,344 -     -     (6,091,239) (13,008) 2,761 (580,122) 238,420 21,739,145 2,099,533 23,838,678 

 

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


