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 المجمعة   المكثفةتقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمین  السادة /
 ش.م.ك.ع.  - شركة مشاریع الكویت القابضة  

 دولـة الكویـت 
 

 مقدمة 
ش.م.ك.ع. (الشركة األم) وشركاتھا التابعة  -لقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة مشاریع الكویت القابضة 

التغیرات في حقوق  و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدیة  ، وكذلك بیانات2021یونیو    30كما في  (یشار إلیھم مجتمعین ب "المجموعة")  
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقاً  الستة أشھر  الملكیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة  

نتیجة حول ھذه  "ا   34لمعیار المحاسبة الدولي رقم   التعبیر عن  المالي المرحلي" من مسؤولیة إدارة الشركة األم. إن مسؤولیتنا ھي  لتقریر 
 المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بناًء على مراجعتنا.

 
 نطاق المراجعة 

لیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للشركة". إن  "مراجعة المعلومات الما  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة   المعلومات  عن  المسؤولین  للموظفین  استفسارات  توجیھ  على  مبدئیاً  تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة 

لیة أقل مما ھو مطبق في عملیة التدقیق وفقاً  والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفع
لیة التدقیق،  لمعاییر التدقیق الدولیة وھي بالتالي ال تمكننا من التأكید على أننا على علم بكافة األحداث الھامة التي من الممكن تحدیدھا خالل عم

 وبناًء علیھ فإننا ال نبدي رأیاً یتعلق بالتدقیق. 
 

 النتیجة 
إلى مراجع تنا، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمیع النواحي إستناداً 

 .  34المادیة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 
لشركة األم، وحسب  امع ما ھو وارد في دفاتر متفقة ن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة باإلضافة إلى ذلك وإستناداً إلى مراجعتنا، فإ

والتعدیالت الالحقة   ، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  
على   2021یونیو    30المنتھیة في  الستة أشھر  ألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة  علیھما أو لعقد التأسیس والنظام ا

ً ریث یكون لھ تأوجھ كان من الممكن أن   مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  ا
 

عتنا ما یشیر إلى وجود أي مخالفات مادیة ألحكام القانون عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إلیھ علمنا واعتقادنا، لم یرد إلى علمنا خالل مراج
الستة أشھر  خالل فترة   والتعدیالت الالحقة علیھما شأن ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة والئحتھ التنفیذیةفي    2010لسنة    7رقم  

ً ریث تأیكون لھ على وجھ كان من الممكن أن  2021یونیو  30المنتھیة في   دیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. ما ا
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 بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق) 
  2021یونیو   30كما في 

  
 یونیو   30

2021 

 (مدققة)
 دیسمبر 31

2020 
 (معاد إدراجھا)*

 یونیو  30
2020 

 (معاد إدراجھا) *

 إیضاحات  
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي 
     

       الموجودات 
 1,403,446 1,346,865 1,165,501 4 نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 581,606 500,770 534,064  وأوراق دین أخرى أذونات وسندات خزانة 
 4,874,169 4,945,497 4,797,121  قروض وسلف 

 264,466 252,208 274,780  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  

 411,373 391,927 403,291  األخرى 
 659,190 818,524 904,816  موجودات أخرى 

 99,909 118,353 124,225  متاجرة لل عقارات محتفظ بھا
 347,361 349,065 346,361  استثمار في شركات زمیلة 

 631,923 624,258 509,793  عقارات استثماریة
 376,237 396,442 378,991  ومعدات  ومنشآت ممتلكات

 661,689 607,339 598,460  موجودات غیر ملموسة 
  ─────── ─────── ─────── 

 10,311,369 10,351,248 10,037,403  مجموع الموجودات 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

     المطلوبات وحقوق الملكیة  
     المطلوبات 

 1,453,037 1,271,941 894,202  المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 
 5,217,433 5,160,158 5,384,549  ودائع من عمالء 

 742,159 744,113 756,868 6 دائنةقروض  
 476,165 631,977 532,785 7 سندات 
 764,728 601,257 597,288 8 متوسطة األجل دفع أوراق 

 711,385 1,048,409 971,275  مطلوبات أخرى 
  ─────── ─────── ─────── 

  9,364,907 9,457,855 9,136,967  إجمالي المطلوبات  
  ─────── ─────── ─────── 

     حقوق الملكیة  
 215,395 195,905 207,115 9 حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

 153,332 153,332 153,332  أوراق رأسمالیة مستدامة  
 577,735 544,156 539,989  الحصص غیر المسیطرة 

  ─────── ─────── ─────── 
 946,462 893,393 900,436  إجمالي حقوق الملكیة  

  ─────── ─────── ─────── 
 10,311,369 10,351,248 10,037,403  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  

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

 
 فیصل حمد العیار  

 (التنفیذي) نائب رئیس مجلس اإلدارة
 

المكثفة   والمعلومات المالیة المرحلیة  2020دیسمبر    31  المجمعة كما فيت المالیة  البیانا  تتوافق معالمبالغ المبینة أعاله ال    * بعض
 .)3( رقم اإلیضاحفي  تعكس التعدیالت التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیلو 2020یونیو  30 في المجمعة كما
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 بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2021یونیو  30للفترة المنتھیة في 

  
 أشھر المنتھیة في   الثالثة

 یونیو   30
 الستة أشھر المنتھیة في   

 یونیو  30
 (معاد إدراجھا)*   (معاد إدراجھا)*   
  2021 2020  2021 2020 

 إیضاحات  
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف  

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
       اإلیرادات: 

 166,540 146,535  72,656 77,370  إیرادات فوائد
 75,997 47,458  (2,512) 38,131 10 إیرادات استثمار

 26,899 29,780  12,943 15,235  إیرادات أتعاب وعموالت  
 8,556 10,930  4,884 5,315  حصة في نتائج شركات زمیلة 

 (6,101)   -    -   -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمیة
بكات  شو إعالمیة إیرادات خدمات

 28,796 24,342  األقمار الصناعیة الرقمیة 
 

50,058 31,452 
 55,984 45,727  22,095 21,451  إیرادات ضیافة وعقارات 

 14,876 14,245  7,410 7,133  إیرادات خدمات تعلیمیة
 5,160 4,318  1,929 2,029  إیرادات تصنیع وتوزیع 

 12,452 17,434  5,619 10,553  إیرادات أخرى 
 (279) 9,345  5,103 4,551  تحویل عمالت أجنبیة ) خسارة ربح (

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  206,110 158,923  375,830 391,536 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات: 
 128,527 105,398  63,768 52,185  مصروف فوائد

  شبكات إعالمیة و مصروف خدمات
 34,535 24,933  الصناعیة الرقمیة  األقمار

 
55,537 35,909 

 44,730 33,819  16,316 15,756  مصروفات ضیافة وعقارات 
 8,053 7,518  4,073 3,867  مصروف خدمات تعلیمیة

 4,483 3,448  1,630 1,586  مصروفات تصنیع وتوزیع 
 91,246 88,061  43,335 47,817  مصروفات عمومیة وإداریة 

 14,237 13,670  7,624 7,004  استھالك وإطفاء 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  153,148 171,281  307,451 327,185 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 64,351 68,379  (12,358) 52,962  التشغیل قبل المخصصات (خسارة) ربح 
 (47,882) (40,647)  (10,434) (20,028) 5 مخصص خسائر ائتمان

 - (15,780)  - (15,780)  ستثمارات في قیمة االنخفاض إ مخصص
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 16,469 11,952  (22,792) 17,154  قبل الضرائب  (الخسارة)  الربح
 (5,040) (4,446)  (2,558) (2,232)  الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 11,429 7,506  (25,350) 14,922  الفترة  (خسارة) ربح 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       الخاص بـ: (الخسارة)  الربح

 9,219 3,197  (19,629) 11,634  مساھمي الشركة األم  
 2,210 4,309  (5,721) 3,288  الحصص غیر المسیطرة 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  14,922 (25,350)  7,506 11,429 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس   فلس  فلس   

       السھم: (خسارة) ربحیة 
الشركة   الخاصة بمساھمي - األساسیة  

 (12.3) 4.9 11  األم
 

0.2 3.6 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
الشركة   الخاصة بمساھمي -المخففة  

 (12.3) 4.9 11 األم
 

0.2 3.6 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
وتعكس التعدیالت    2020یونیو    30  في  المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة كما  بعض المبالغ المبینة أعاله ال تتوافق مع  *

 ).3التي تم إجراؤھا كما ھو مبین بالتفصیل في اإلیضاح رقم (


