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 السادة: مساهمو شركة مشاعر القابضـة 

 ،،هتالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركا

 

 نالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل المرسلي
 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أن 
الســنوي الثامن عشر متضمنا أهم المستجدات اإلقتصادية على الصعيدين المحلي واالقليمي إضافة لنتائج األداء السنوي 

.ديسمبر  والبيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 
السياسية واألمنية مروراً باالقتصادية في ظل االزمات  ادي لم يحقق نتائج إيجابية خالل عام إن الوضع االقتص

التي ووشرق أفريقيا بشكل عام،  شبه الجزيرة العربية في الخليج العربي بشكل خاص، أو اقليميا  التي تواجهها دول منطقةو
إلى مستويات لم تشهدها األسواق  النفط خالل عام  إنتاج  زيادة بسببتجلت بهبوط أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة 

الذي كان له األثر السلبي على كافة األنشطة اإلقتصادية وبالتالي وستمرار إنخفاض سعره السوقي والتي تؤدي إلى االعالمية 
لى أن إلتقلبات االقتصادية اتلك  وسطفي وعجز موازنات دول المنطقة المعتمدة على الدخل النفطي إلى مستويات تاريخية. 

شركة مشاعر القابضة تأثرت بشكل محدود وذلك بسبب اتخاذها استراتيجية استثمارية مقننة المخاطر تعتمد على استثمارات 
 غيرها.عوائدها الدورية أكثر استقرارا من ومدرة للدخل  تشغيلية أصولو عقارية

 
 األخوة األفاضل أعضاء الجمعية العمومية 

 

وذلك بعد ما نجحت الشركة باألعوام المالي لشركة تقرير انا خالل السنوات السابقة معكم وكما اعتدنستعرض 
تعلن إال أن الشركة  كان جيداً خالل السنة المالية  التشغيليعلى الرغم من أن النشاط الماضية باإليفاء بكافة التزاماتها، 

، وكذلك مخصص ( دينار كويتيبقيمة ) استثمارات عقاريةتقييم انخفاض  وذلك نتيجة غير محققة خسائرعن 
، ( دينار كويتيفي الممكلة العربية السعودية بقيمة ) الستثمارات الشركة عن السنوات السابقة مطالبة ضريبية

شركات زميلة نتائج في  وحصة، ( دينار كويتياستثمارات في شركات زميلة تقدر بـ) أيضا خسائر انخفاض قيمة 
 قدرت لكن الخسارة الفعليةدينار كويتي  (لتصبح اجمالي الخسارة الدفترية ) ،دينار كويتي ()بـ  تقدر

 .تشغيلية حيث أنها ليست خسارةالميزانية في كما هو واضح  دينار كويتي (بـ)
 
المالي للعام المنصرم كامال وذلك  بالتقرير خسائرالإدارة شركة مشاعر القابضة تسجيل اجمالي أوصى مجلس  قدف

فبالنظر إلى وضع الشركة المالي بدون تسجيل ، مستقبال تعزيزا الستقرار الشركة ونجاحها في المحافظة على مركزها المالي
بلغ إجمالي موجودات الشركة دينار كويتي، و بـ حققت الشركة أرباحاً تشغيلية تقدر هذه الخسارة الغير محققة، 

 مساهمي، وإجمالي حقوق دينار كويتي وإجمالي اإليرادات التشغيلية  دينار كويتي، مبلغ وقدره 
كما أوصى مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح نقدية وعدم تخصيص مكافآت مجلس ، دينار كويتي الشركة األم 

 مع بداية السنة المالية الحاليةمتوازن  أداءتحقيق م، متفائلين باستمرار ديسمبر اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 .األعوام الالحقةإيجابية خالل وهو ما يجعلنا على ثقة بأن شركتكم ستعود إلى تحقيق الربحية وتحقق نتائج 

  


















































































