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 المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(إيضاحات حول المعلومات المالية 

 2312 يونيو 03في كما في وللفترة المنتهية  
 

 

. 
 

  التأسيس واالنشطة 0
 

تم تسجيلها وتأسيسها في دولة  عامةالشركة األم"( هي شركة مساهمة كويتية )" شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. إن
 ."الكويتبورصة سوق الكويت لألوراق المالية " ومدرجة في 2333 يونيو 12الكويت بتاريخ 

 

 يشار إليها معا) شركاتها التابعةلشركة األم ولالمالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلوماتتم التصريح بإصدار 
 يوليو 21 فيوفقاً لقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة األم  2312 يونيو 03المنتهية في  أشهر ستةال"المجموعة"( لفترة ـب

2312. 
 

 .12بصورة رئيسية في أنشطة االستثمار والعقارات. تم عرض األنشطة الرئيسية للمجموعة في إيضاح  المجموعةتعمل 
 م الشريعة اإلسالمية السمحة، طبقاً لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية. تتم كافة أنشطة المجموعة وفقاً ألحكا

  

 ، دولة الكويت. 10322، الصفاة 20113إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو ص.ب. 
 

 للمجموعةالسياسات المحاسبية التغيرات في العداد واأساس  9
 

 أساس اإلعداد 9.0
"التقرير المالي  01المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد المعلومات المالية المرحلية

 المرحلي". 
 

 العملة الرئيسية للشركة االم.  أيضا يتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل
 

عة ال تتضمن كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة لعرض ن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموإ
البيانات المالية المجمعة السنوية المدققة ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية المدققة للمجموعة 

 . 2312ديسمبر  01للسنة المنتهية في 
 

 جموعةالمعايير والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الم 9.9
في إعداد  المتبعةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

تطبيق المعايير الجديدة التي ، باستثناء 2312ديسمبر  01للسنة المنتهية في للمجموعة البيانات المالية السنوية المجمعة 
معايير او تفسيرات او تعديالت أخرى صدرت ولكن  أليلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر . 2312يناير  1تسري كما في 

 لم تسر بعد. 
 

. وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي "عقود التأجير" 10المجموعة ألول مرة المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبق
 هذه التغيرات موضحة أدناه.  وأثر، فإن طبيعة 01

 

المالية  على المعلومات، ولكن ليس لها أي تأثير 2312ألول مرة في بعض التعديالت والتفسيرات األخرى تسري 
 . للمجموعة المرحلية المكثفة المجمعة

 

 "عقود التأجير" .0المعيار الدولي للتقارير المالية 

، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير تأجيرعقود ال .1محل معيار المحاسبة الدولي  10يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير -15، ولجنة التفسيرات الدائمة تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير 1الدولية للتقارير المالية 
هذا . يحدد تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكاًل قانونيًا لعقد التأجير-.2، ولجنة التفسيرات الدائمة الحوافز-التشغيلي

مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من  10المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المستأجر المحاسبة عن كافة عقود التأجير باستخدام نموذج الميزانية الفردي.
 

جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية ال تختلف بصورة  10إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

، حيث يستمر المؤجر في تصنيف عقود التأجير إما كعقود تأجير تشغيلي أو تمويلي .1وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 10. وبالتالي، لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية .1بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 على عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة كمؤجر. تأثير
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 القطاعات  معلومات 09
 

القطاعات لدى المجموعة بشكل رئيسي على قطاعات األعمال التي ترتبط بمخاطر  حولالتقارير  اعدادعملية  تستند
 ومنافع تختلف عن تلك المرتبطة بالقطاعات األخرى. تشتمل قطاعات األعمال على:

 

ارات السكنية والتجارية التطوير أو تأجير العق وأالبيع  وأاستثمارات في عقارات إما عن طريق الشراء  عقارية: أنشطة
 )بما في ذلك األراضي وتطوير األراضي( في مواقع جغرافية متنوعة.

 

 والسفر والخدمات اللوجستية المتعلقة بالحج والعمرة.واإلقامة بالفنادق خدمات تقديم التذاكر  خدمات الحج والعمرة:
 

كات التابعة والشركات الزميلة واستثمار تأسيس الشركات داخل الكويت وخارجها وإقراض الشر أنشطة االستثمار:

 التدفقات النقدية الفائضة في استثمارات تديرها مؤسسات مالية متخصصة.
 

يراقب مجلس اإلدارة نتائج تشغيل كل قطاع لألعمال بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم 

و الخسائر ويقاس بما يتوافق مع األرباح أو الخسائر في البيانات المالية األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس األرباح أ

 معلومات القطاعات استناًدا إلى قطاعات األعمال كما يلي: بتحليلالمجمعة. وبالتالي قامت اإلدارة خالل السنة 
 

 
 أنشطة 
 عقارية

 خدمات 
 أنشطة استثمارية حج وعمرة

 
 المجموع

 دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي 

 9302 يونيو 03
 

    

 3,298,926 1,380,541 24 1,918,361 إيرادات القطاع 
 (1,739,194) (517,119) (7,721) (1,214,354) مصروفات القطاع

 

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

 1,559,732 863,422 (7,697) 704,007 نتائج القطاع  
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 32,298,506 8,318,459 5,433 23,974,614 موجودات القطاع
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 7,221,330 4,037,029 47,200 3,137,101 مطلوبات القطاع
 

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

     2312ديسمبر  01

 30,112,438 10,241,394 13,332 19,857,712 موجودات القطاع
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 8,677,726 4,334,561 47,944 4,295,221 مطلوبات القطاع
 

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

 
 أنشطة 
 عقارية

 خدمات 
 أنشطة استثمارية ةحج وعمر

 
 المجموع

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2312 يونيو 03

 1,910,083 140,929 (1,874) 1,771,028 إيرادات القطاع 

 (1,730,633) (508,913) (3,539) (1,218,181) مصروفات القطاع
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 179,450 (367,984) (5,413) 552,847 نتائج القطاع  
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 34,493,763 10,632,901 9,975 23,850,887 موجودات القطاع
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 8,448,600 6,211,080 46,891 2,190,629 مطلوبات القطاع
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

بتعليق  قرارا-تابعةشركة  –ش.م.ك. )مقفلة(  مشاعر-والعمرة، اتخذ مساهمو مجمع خدمات الحج 2310سنة  خالل
 لحين إشعار آخر نظرا لسوء حالة السوق. عمليات االعمال للشركة بصورة مؤقتة 

 






