








 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ً بـ"المجموعة"( كما في  المرحليين المكثفين المجمعين والدخل الشامل  األرباح او الخسائر يوبيان 2020يونيو  30)يشار إليها معا
المرحليين  التدفقات النقديةو التغيرات في حقوق الملكيةشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبياني أ والستةترتي الثالثة اشهر المتعلقين به لف

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات . أشهر المنتهية بذلك التاريخ الستةلفترة المكثفين المجمعين المتعلقين به 
. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن "التقرير المالي المرحلي" 34المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

  جعةنطاق المرا
 "للمجموعة   المستقل  مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل  "مراجعة المعلومات المالية    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

ولين عن  ؤالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المس
األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق 

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

 

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

 .34من 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
أشهر الستة    ، خالل فترةللنظام األساسي للشركة األموس  أو لعقد التأسي  والتعديالت الالحقة لها،  والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020يونيو  30 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 
 

1 

 

  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( األرباح او الخسائربيان 

  1313 يونيو 03في للفترة المنتهية 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو   03
 
 

 لستة أشهر المنتهية فيا
 يونيو   03

 1312 0303 1312 0303 إيضاحات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  

      اإليرادات 

 1,607,493 900,918 804,791 221,957  إيرادات تأجير 

 (643,729) (1,071,729) (321,864) (785,865)  خسائر تقييم عقارات استثمارية 

 40,743 53,151 28,583 25,360  صافي إيرادات استثمار من موجودات مالية 

 (52,071) (816,235) (11,888) (879,721)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 48 121 (15) -  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 

 1,586,456 - 1,374,569 -  رد مخصصات انتفت الحاجة اليها 

 116,257 34,948 24,627 13,961  إيرادات أخرى 

 

 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,655,197 (898,826) 1,898,803 (1,404,308)  إجمالي اإليرادات

  ─────── ─────── ─────── ─────── 

      المصروفات

 (317,561) (269,363) (183,565) (127,237)  تكاليف موظفين

 (184,085) (132,250) (84,598) (52,629)  مصروفات إدارية 

 (169,240) (172,636) (91,455) (75,210)  مصروفات عقارات 

 (81,613) (81,613) (41,032) (41,032)  إطفاء مدفوعات تأجير مقدما 

 (109,864) (81,084) (54,711) (40,530)  تكاليف تمويل

 - (126,692) - (126,692)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (154,852) (171,284) (64,974) (84,731)  مصروف استهالك 

 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,017,215) (1,034,922) (520,335) (548,061)  إجمالي المصروفات

 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 1,637,982 (1,933,748) 1,378,468 (1,952,369)  )الخسارة( الربح قبل الضرائب

      

 (2,853) (2,420) (2,853) 2,790  ضرائب شركات تابعة أجنبية 

 (16,436) - (12,291) 1,811  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (40,583) - (34,247) 475  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (18,378) - (13,786) 1,930  الزكاة

 

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 1,559,732 (1,936,168) 1,315,291 (1,945,363)  خسارة( ربح الفترة )

 

 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

      الخاص بـ:

 1,543,351 (1,920,659) 1,304,930 (1,930,252)  مساهمي الشركة األم

 16,381 (15,509) 10,361 (15,111)        الحصص غير المسيطرة

 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

  (1,945,363) 1,315,291 (1,936,168) 1,559,732 

 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

األساسية والمخففة )خسارة( ربحية السهم 

 فلس 3..0 ( فلس53.11) فلس 7.17 ( فلس53.01) 4 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 

 

 

 

 
  



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

 

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

0 

 

 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل الشامل بيان 

 1313 يونيو 03في للفترة المنتهية 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو   03
 
 

 الستة أشهر المنتهية في
 يونيو   03

 0303 1312 0303 1312 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 1,559,732 (1,936,168) 1,315,291 (1,945,363) )خسارة( ربح الفترة
 ────── ────── ────── ────── 

     أخرى)خسائر( إيرادات شاملة 

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

 311,097 301 (76,793) (392,652) فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية 
 ────── ────── ────── ────── 

 (392,652) (76,793) 301 311,097 
 ────── ────── ────── ────── 

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

ة صافي الربح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادل

 25,330 15,743 - 15,743 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 15,743 - 15,743 25,330 
 ────── ────── ────── ────── 

 336,427 16,044 (76,793) (376,909) )خسائر( إيرادات شاملة أخرى للفترة
 ────── ────── ────── ────── 
     

 1,896,159 (1,920,124) 1,238,498 (2,322,272) )الخسائر( اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     الخاص بـ:

 1,786,543 (2,006,931) 1,134,311 (2,201,372) مساهمي الشركة األم

 109,616 86,807 104,187 (120,900) الحصص غير المسيطرة
 ────── ────── ────── ────── 

 (2,322,272) 1,238,498 (1,920,124) 1,896,159 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 





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

 

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

5 

 

   حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 
 رأس
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم

 احتياطي
 اجباري

احتياطي 
 ياري اخت

احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية
 أسهم 
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة

احتياطي القيمة 
 العادلة

)خسائر  
متراكمة( 

 أرباح مرحلة
 اإلجمالي
 الفرعي

 الحصص 
 المجموع غير المسيطرة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
             

يناير  1كما في 
1313  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 

)خسارة( ربح 
 (1,936,168) (15,509) (1,920,659) (1,920,659)     -     -     -     -     -     -     -     - الفترة

)خسائر(  
إيرادات شاملة 

 16,044 102,316 (86,272)     - 15,635     -     - (101,907)     -     -     -     - أخرى للفترة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

إجمالي 
)الخسائر( 

اإليرادات الشاملة 
 (1,920,124) 86,807 (2,006,931) (1,920,659) 15,635     -     - (101,907)     -     -     -     - للفترة

شراء أسهم 
 (135,021)     - (135,021)     -     -     - (135,021)     -     -     -     -     - خزينة

يعات أرباح توز
 (881,364)     - (881,364) (881,364)     -     -     -     -     -     -     -     - (7نقدية )إيضاح 

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
يونيو  03كما في 
0303  17,942,989 10,239,344 180,293 180,293 (5,974,311) (209,965) 2,761 (547,336) (1,504,023) 20,310,045 2,297,220 22,607,265 

 

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

يناير  1كما في 
1312  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 

 1,559,732 16,381 1,543,351 1,543,351    -      -      -     -     -     -     -     - ربح الفترة 
إيرادات شاملة 

 336,427 93,235 243,192     - 25,330     -     - 217,862     -     -     -     - أخرى للفترة 
 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
اجمالي اإليرادات 

 1,896,159 109,616 1,786,543 1,543,351 25,330     -     - 217,862     -     -     -     - الشاملة للفترة 
الحصص غير 

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

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

 

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
يونيو  03كما في 
1312  17,942,989 10,239,344 -     -     

(6,261,859
) (13,008) 2,761 (580,122) 1,543,351 22,873,456 2,203,720 25,077,176 

 

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




