








   

 

 

 

 

 
 

  المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

  لى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإ

 .ع.شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك
 

 مقدمة
"(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم

التدفقات النقدية و  الدخل والدخل الشامل  اتوبيان  2020مارس    31  وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"( كما في

الملكية   حقوق  في  لفترة    ةالمتعلق  ةالمجمع  ةكثفالم  ةالمرحليوالتغيرات  ب  الثالثةبه  المنتهية  التاريخ.  fsأشهر  إدارة  ذلك  إن 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    حلية المكثفة المجمعة وعرضهان إعداد هذه المعلومات المالية المر ع   الشركة األم هي المسؤولة

مراجعتنا لهذه المعلومات  إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة    ."(34ة الدولي  ر المحاسب)"معيا  "التقرير المالي المرحلي"  34

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
الدولي  قل للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل    2410رقم  د  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات    الحسابات  مراقب"مراجعة 
 رئيسيةالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات الم  للشركة"  مستقلال

الم الموظفين  األسؤوإلى  عن  المالية  ملين  إن ور  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية 

لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على    نطاق  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً 

 لتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. وبا كن تحديدها في التدقيق.تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يم
 

 النتيجة
المرفقة لم   المكثفة المجمعةجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34ة الدولي رقم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسب
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ال المالية  المعلومات  فإن  إلى مراجعتنا،  المجمعةمرحلية  إضافة إلى ذلك، واستناداً  دفاتر  المتفقة مع ما هو وارد في    المكثفة 

لسنة    1رقم  لقانون الشركات  ود أية مخالفات  وج  علمنايرد إلى  لم  ،  لشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناالمحاسبية ل

له    2016 الالحقة  والتعديالوالئحته  والتعديالت  لها  تالتنفيذية  التأسيس  ،الالحقة  لعقد  األساسيول  أو  األم  لنظام    للشركة 

ً ديما  اً على وجه قد يكون له تأثير  2020مارس    31أشهر المنتهية في    الثالثة  رةخالل فت  والتعديالت الالحقة لهما، على نشاط    ا

 أو مركزها المالي. األم الشركة 
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عة  .م.ك.ع. وشركاتھا التابالكویت القابضة شمشاریعشركة 
  

ة المكثفة المجمعة. لمرحلیة ایمات المالتشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1اإلیضاحات المرفقة منإن 
3

)غیر مدقق(بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 
2020مارس31رة المنتھیة في تفلل

إیضاحات 
أشھر المنتھیة في  الثالثة

مارس 31
* إدراجھا) (معاد  

20202019
ألف 

دینار كویتي  
ألف 

دینار كویتي  
اإلیرادات:

93,88499,072إیرادات فوائد 
1078,5094,624إیرادات استثمار 

13,95612,520ت  أتعاب وعموال إیرادات  
3,67211,873حصة في نتائج شركات زمیلة

(11,311)(6,101)شركة محاصة إعالمیة حصة في نتائج 
2,6563,241إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة الرقمیة

33,88926,333وعقارات إیرادات ضیافة
7,4667,283إیرادات خدمات تعلیمیة 

3,2315,280ع وتوزیعیإیرادات تصن
6,8336,409إیرادات أخرى

1,626(5,382)ربح تحویل عمالت أجنبیة(خسارة) 
──────────────

232,613166,950
──────────────

المصروفات: 
64,75972,537مصروف فوائد 

1,3742,467الصناعیة الرقمیةمصروف خدمات شبكات األقمار 
28,41418,671ات عقار فة وای ات ضمصروف
3,9803,409خدمات تعلیمیةاتمصروف

2,8534,994مصروفات تصنیع وتوزیع  
47,91145,854مصروفات عمومیة وإداریة

6,6135,684استھالك وإطفاء 
──────────────

155,904153,616
──────────────

76,70913,334ت المخصص قبل ال ربح التشغی 
(930)(33,179)5ائتمانمخصص خسائر 

(839)(4,269)أخرىلیة مالیة وغیر ما انخفاض قیمة موجودات مخصص
──────────────

39,26111,565الربح قبل الضرائب  
(3,299)(2,482)الضرائب 

──────────────
36,7798,266ربح الفترة  

══════════════
الخاص بـ:) الخسارةح (رب لا

(4,809)28,848ركة األم  مساھمي الش
7,93113,075الحصص غیر المسیطرة 

──────────────
36,7798,266

══════════════
فلس فلس 

السھم: (خسارة)ربحیة
(5.8)1115.9ة األمالشركالخاصة بمساھمي-األساسیة 

══════════════
(5.8)1115.9الشركة األم بمساھميالخاصة -المخففة 

══════════════

وتعكس التعدیالت التي تم  2019مارس31المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما المبالغ المبینة أعاله ال تقابل* بعض
. 3و2نیإجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل باإلیضاح 









   

 

 

 

 

 
 

  المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

  لى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارةإ

 .ع.شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك
 

 مقدمة
"(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة األم

ن المكثفين المرحليي  الدخل والدخل الشامل  يوبيان  2020  يونيو  30  وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"( كما في

به   المتعلقين  التاريخ  المجمعين  بذلك  المنتهيتين  أشهر  والستة  الثالثة  حقوق بياني  ولفترتي  في  والتغيرات  النقدية  التدفقات 

ن إعداد  إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عأشهر المنتهية بذلك التاريخ.    الستةلفترة  ين  المجمع  ينفكثالم  ينالمرحليالملكية  

المر المالية  المعلومات  وعرضهاهذه  المجمعة  المكثفة  الدولي    حلية  المحاسبة  لمعيار  المرحلي"   34وفقاً  المالي    "التقرير 
المحاسب)"معيا الدولي  ر  التع  ."( 34ة  هي  مسؤوليتنا  نتيجة  إن  عن  المكثفة بير  المرحلية  المالية  المعلومات  لهذه  مراجعتنا 

 المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
الدولي  قل للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل    2410رقم  د  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات    الحسابات  مراقب"مراجعة 
 رئيسيةالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  علومات المالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة الم  للشركة"  مستقلال

الم الموظفين  األمسؤوإلى  عن  المالية  لين  إن ور  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية 

لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على    نطاق  نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من التدقيق الذي يتم وفقاً 

 لتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. كن تحديدها في التدقيق. وباألمور الهامة التي يمتأكيد بأننا على علم بكافة ا
 

 النتيجة
المرفقة لم   المكثفة المجمعةجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34ة الدولي رقم يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسب
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ال المالية  المعلومات  فإن  إلى مراجعتنا،  المجمعةمرحلية  إضافة إلى ذلك، واستناداً  دفاتر  المتفقة مع ما هو وارد في    المكثفة 

لسنة    1رقم  لقانون الشركات  ود أية مخالفات  وج  علمنايرد إلى  لم  ،  لشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادناالمحاسبية ل

له    2016 الالحقة  والتعديالوالئحته  والتعديالت  لها  تالتنفيذية  التأسيس  ،الالحقة  لعقد  األساسيول  أو  األم  لنظام    للشركة 

ً ديما  اً على وجه قد يكون له تأثير  2020  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة  رةخالل فت  والتعديالت الالحقة لهما، على نشاط   ا

 أو مركزها المالي. األم الشركة 
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ركاتھا التابعة  .ع. وش.م.كشالكویت القابضة شاریعمة كشر
  

مات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزًءا من ھذه المعلو 17إلى 1رفقة من احات الماإلیضإن 
3

ق)مدقر غی(مجمع رحلي المكثف البیان الدخل الم
2020یونیو30رة المنتھیة في تفلل

أشھر المنتھیة في  الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في  الستة
یونیو30

* إدراجھا) (معاد  * إدراجھا) (معاد  
2020201920202019إیضاحات 

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
دینار كویتي  

ألف 
ي  كویتدینار 

ألف 
دینار كویتي  

ت: رادااإلی
72,656106,410166,540205,482إیرادات فوائد

6,66575,99711,289(2,512)10إیرادات استثمار
12,94315,56126,89928,081ت  أتعاب وعموالإیرادات 

4,8844,4998,55616,372حصة في نتائج شركات زمیلة
(31,604)(6,101)(20,293)-شركة محاصة إعالمیةائجنتفيةصح 

إیرادات خدمات شبكات األقمار الصناعیة 
28,7963,15331,4526,394یة إعالمخدمات والرقمیة

22,09531,25755,98457,590وعقاراتإیرادات ضیافة
7,4107,42914,87614,712إیرادات خدمات تعلیمیة

1,9296,7035,16011,983ع وتوزیع  ینات تصإیراد
5,6198,21312,45214,622إیرادات أخرى

4,843(279)5,1033,217تحویل عمالت أجنبیة(خسارة) ربح 
────────────────────────────────

158,923172,814391,536339,764
────────────────────────────────

المصروفات: 
63,76873,470128,527146,007ئدفوااتمصروف

الصناعیة مصروف خدمات شبكات األقمار
34,5352,32635,9094,793وخدمات إعالمیة الرقمیة
16,31621,62944,73040,300فة وعقاراتا ات ضیمصروف

4,0735,4888,0538,897مصروفات خدمات تعلیمیة
1,6306,1404,48311,134مصروفات تصنیع وتوزیع  
43,33546,77291,24692,626مصروفات عمومیة وإداریة

5,5756,10212,18811,786استھالك وإطفاء
────────────────────────────────

169,232161,927325,136315,543
────────────────────────────────

10,88766,40024,221(10,309)ت المخصصقبل الربح التشغی (خسارة)  
(5,464)(43,457)(4,534)(10,278)5ائتمانمخصص خسائر 

مالیة وغیر  انخفاض قیمة موجودات صمخص
(1,639)(4,425)(800)(156)أخرىلیة ما 

────────────────────────────────
5,55318,51817,118(20,743)الربح قبل الضرائب  ارة) (الخس

(7,850)(5,040)(4,551)(2,558)الضرائب
────────────────────────────────

1,00213,4789,268(23,301)ربح الفترة  سارة)  خ(
────────────────────────────────

: ص بـخاالالربح  (الخسارة) 
(18,027)11,028(13,218)(17,820)ركة األم  الشھميمسا 
14,2202,45027,295(5,481)مسیطرةغیر الحصص لا

────────────────────────────────
(23,301)1,00213,4789,268

════════════════════════════════
فل فل فل فل 

السھم: ة حیربرة)سا(خ
(15.2)4.6(9.4)(11.3)11ة األمالشركصة بمساھميالخا - ة اسیاألس

════════════════════════════════
(15.2)4.6(9.4)(11.3)11الشركة األم بمساھميالخاصة - المخففة 

════════════════════════════════

لتي وتعكس التعدیالت ا2019یونیو30فيالمكثفة المجمعة كما لیةالمعلومات المالیة المرح ه ال تقابلأعاللمبینةاالمبالغ* بعض
. 3و2نییضاح التفصیل باإلم إجراؤھا كما ھو مبین بت






