






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(
 

  9132 مارس 13





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

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة. هذه المعلومات المالية ا تشكل جزًءا من 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

2 

 

  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( األرباح او الخسائربيان 

  2112 مارس 11في للفترة المنتهية 

 

  
 ية فيأشهر المنته الثالثة

     مارس 11

    2112 9132 إيضاحات 

    دينار كويتي دينار كويتي  

       يرادات اإل

    383,377 389,472 5 صافي اإليرادات العقارية 

    20,829 12,160  من موجودات مالية إيرادات استثمار 

    (90,825) (40,183)  حصة في نتائج شركات زميلة 

    87 63  مالت أجنبيةتحويل ع صافي فروق

 64,630  إيرادات أخرى 

53,524 

    

 

 

 ────── ────── 
 

  

    366,992 426,142  إجمالي اإليرادات

       

       المصروفات

    (161,601) (133,996)  تكاليف موظفين

    (107,086) (99,486)  مصروفات إدارية 

    (49,161) (55,153)  تكاليف تمويل

    (1,283) (89,879)  استهالك 

        - 211,887  رد مخصص انتفت الحاجة إليه 

 

 ────── ────── 
 

  

    (319,131) (166,627)  إجمالي المصروفات

 

 ────── ────── 
 

  

    47,861 259,515  الضرائب ربح الفترة قبل

       

        - (4,145)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

    (1,097) (6,337)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

        - (4,592)  الزكاة

 

 ────── ────── 
 

  

    46,764 244,441  الفترة  خسارة

 

 ══════ ══════ 
 

  

       الخاص بـ:

    43,877 238,420  مساهمي الشركة األم

    2,887 6,021  الحصص غير المسيطرة

 

 ────── ────── 
 

  

  244,441 46,764    

 

 ══════ ══════ 
 

  

    فلس  0.24 فلس  1.32 6 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية السهم 

  

══════ ══════ 
 

  

 



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

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة. هذه المعلومات المالية ا تشكل جزًءا من 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

1 

 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل بيان 

 2112 مارس 11في للفترة المنتهية 

 

 
 تهية فيأشهر المن الثالثة

     مارس 11

 9132 2112    

    دينار كويتي دينار كويتي 

      

    46,764 244,441 الفترة ربح
 ───────── ───────── 

   

      

      إيرادات شاملة أخرى:

      في فترات الحقة: األرباح او الخسائر إعادة تصنيفها إلى إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يتم

    (163) 387,890  ناتجة من تحويل عمليات أجنبية تحويل عمالت أجنبية قفرو
 ───────── ───────── 

   

    (163) 387,890 صافي إيرادات )خسائر( شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة
 ───────── ───────── 

   

      في فترات الحقة: األرباح او الخسائر إعادة تصنيفها إلى لن يتمإيرادات/ )خسائر( شاملة أخرى 

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

   

    - 25,330 فترات الحقةيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في  لنشاملة إيرادات صافي 
 ───────── ───────── 

   

    (163) 413,220 إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة
 ───────── ───────── 

   

    46,601 657,661 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
 ═════════ ═════════ 

   

      الخاص بـ:

    43,774 652,232 مساهمي الشركة األم

    2,827 5,429 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ───────── 

   

 657,661 46,601    
 ═════════ ═════════ 

   

 

 



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

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة. هذه المعلومات المالية ا تشكل جزًءا من 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

4 

 

 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2112 مارس 11في كما 

  
    مارس 13

 )مدققة(
  مارس 11 ديسمبر 11

  
9132 2112 2112 

 
 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  إيضاحات

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 6,445 6,986 875,783  ومعدات  ممتلكات
 19,042,533 15,673,094 20,806,986 7 عقارات استثمارية

 9,497,937 8,904,801 5,621,301  استثمار في شركات زميلة
 1,499,420 1,155,685 1,090,796  خالل اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

     - 787,000 757,035  مدينون وموجودات أخرى
 

 ─────── ─────── ─────── 
 

 29,151,901 26,527,566 30,046,335 
 

 ─────── ─────── ─────── 
     موجودات متداولة

 425,403 337,012 14,000 10 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 3,613,849 2,036,971 1,993,634  مدينون وموجودات أخرى

 696,262 804,000 2,018,681  ودائع استثمارية
 620,781 406,889 493,140  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 

 ─────── ─────── ─────── 
 

 4,519,455 3,584,872 5,356,295 
 

 ─────── ─────── ─────── 
 35,402,630 30,112,438 33,671,356  موع الموجوداتمج

 

 ══════ ══════ ══════ 
     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية 
 17,942,989 17,942,989 17,942,989  رأس المال

 14,334,621 14,334,621 10,239,344 9 عالوة إصدار أسهم
 (6,317,999) (6,479,721) (6,091,239)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 (13,008) (13,008) (13,008) 8 أسهم خزينة
 2,761 2,761 2,761  احتياطي أسهم خزينة

 (264,486) (605,452) (580,122)  احتياطي القيمة العادلة
 43,877 (4,095,277) 238,420  )خسائر متراكمة( أرباح مرحلة

  ─────── ─────── ─────── 
 25,728,755 21,086,913 521,739,14  كية الخاصة بمساهمي الشركة األمحقوق المل

 370,599 347,799 2,099,533  الحصص غير المسيطرة
 

 ─────── ─────── ─────── 
 26,099,354 21,434,712 23,838,678  إجمالي حقوق الملكية 

 

 ─────── ─────── ─────── 
     المطلوبات

     ةمطلوبات غير متداول
 3,527,098 1,376,866 1,325,205  تورق ومرابحة دائنو

 316,812 281,864 292,055  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 ─────── ─────── ─────── 
 

 1,617,260 1,658,730 3,843,910 
 

 ─────── ─────── ─────── 
     مطلوبات متداولة

 2,224,951 1,499,733 2,243,129  تورق ومرابحة دائنو
 198,995 216,937 253,556 10 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 3,035,420 5,302,326 5,718,733  دائنون ومطلوبات أخرى
 

 ─────── ─────── ─────── 
 

 8,215,418 7,018,996 5,459,366 
 

 ─────── ─────── ─────── 
 9,303,276 8,677,726 9,832,678  إجمالي المطلوبات

 

 ─────── ─────── ─────── 
 35,402,630 30,112,438 33,671,356  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 

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

 فهد عبد هللا الصالح 

  رئيس مجلس اإلدارة

  السبيعي زيد عبد العزيز 

  الرئيس التنفيذي



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

 

 زًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. تشكل ج 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

5 

 

 ي المكثف المجمع )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحل
  2112 مارس 11في للفترة المنتهية 

   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار 

 أسهم
 احتياطي
 اجباري

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية
 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم 
 خزينة

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

 لةأرباح مرح
خسائر )

 (متراكمة
 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
 المجموع غير المسيطرة

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

 

    

 21,434,712 347,799 21,086,913 (4,095,277) (605,452) 2,761 (13,008) (6,479,721)      - 14,334,621 17,942,989  2112يناير  1الرصيد كما في 

 244,441 6,021 238,420 238,420     -     -     -     -     -     - - ربح الفترة

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

 

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

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

الناتج من حيازة شركة تابعة 
 1,746,305 1,746,305 -     -     -         -     -     -     -     -     - (4)إيضاح 

     -     -     - 4,095,277     -     -     -     -     - (4,095,277)    - (2خسائر متراكمة )إيضاح إطفاء 

 

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

 23,838,678 2,099,533 21,739,145 238,420 (580,122) 2,761 (13,008) (6,091,239)     - 10,239,344 17,942,989  9132 مارس 13الرصيد كما في 

 

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

 26,317,239 367,772 25,949,467 (6,263,128)      - 2,761 (13,008) (6,317,896) 443,293 20,154,456 17,942,989 2112يناير  1الرصيد كما في 

تطبيق المعيار الى نتقال االتعديل 
 1في  2الدولي للتقارير المالية 

 (264,486)     - (264,486)     - (264,486)     -     -     -     -     -     - (2)إيضاح  2112يناير 

 

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

 26,052,753 367,772 25,684,981 (6,263,128) (264,486) 2,761 (13,008) (6,317,896) 443,293 20,154,456 17,942,989 2112يناير  1الرصيد كما في 
 46,764 2,887 43,877 43,877     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

 (163) (60) (103)     -     -     -     - (103)     -     -     - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 

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

 )الخسائر( اإليرادات إجمالي
 46,601 2,827 43,774 43,877     -     -     - (103)     -     -     - الشاملة للفترة

     -     -     - 6,263,128     -     -     -     - (443,293) (5,819,835)     - (2إطفاء خسائر متراكمة )إيضاح 

 

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

 26,099,354 370,599 25,728,755 43,877 (264,486) 2,761 (13,008) (6,317,999)     - 14,334,621 17,942,989 2112 مارس 11الرصيد كما في 

 

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


