










 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة   المكثفةتقرير المراجعة عن المعلومات المالية المرحلية 

 
 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين 

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

 دولـة الكويـت 

 
 مقدمة 

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

التغيرات في  و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدية  ، وكذلك بيانات2021سبتمبر    30التابعة )يشار إليهم مجتمعين ب "المجموعة"( كما في  

المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  أشهر    التسعة حقوق الملكية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة  

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة حول هذه  األم"التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  على مراجعتنا.المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بناءً 

 
 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة". إن    2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

ا للموظفين  استفسارات  توجيه  على  مبدئياً  تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المالية  مراجعة  المعلومات  عن  لمسؤولين 

اً  والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل مما هو مطبق في عملية التدقيق وفق

ي من الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق،  لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة الت 

 وبناًء عليه فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 

 
 النتيجة 

إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جمي  ع النواحي إستناداً 

 .  34المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

، وحسب  األملشركة امع ما هو وارد في دفاتر متفقة  إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة باإلضافة إلى ذلك وإستناداً 

والتعديالت الالحقة   ، والئحته التنفيذية2016لسنة    1ما ورد إليه علمنا وإعتقادنا، لم يرد إلى علمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  

على  2021سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةوالتعديالت الالحقة عليهما خالل فترة  األمالتأسيس والنظام األساسي للشركة  عليهما أو لعقد

 أو مركزها المالي.  األممادياً على نشاط الشركة  اً ريث يكون له تأوجه كان من الممكن أن 

 
نون عالوة على ذلك، وحسب ما ورد إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا خالل مراجعتنا ما يشير إلى وجود أي مخالفات مادية ألحكام القا

  ة التسع خالل فترة   والتعديالت الالحقة عليهما شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذيةفي    2010لسنة    7رقم  

 أو مركزها المالي.   األممادياً على نشاط الشركة   اً ري ث تأيكون له على وجه كان من الممكن أن  2021سبتمبر  30المنتهية في أشهر 

 

 

 

 

 دولة الكويت 

 2021 نوفمبر 7

 د. شعيب عبدهللا شعيب  

 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM البزيع وشركاهم 

 

 

 

 



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

تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2

بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2021سبتمبر   30كما في 

سبتمبر   30
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 
 )معاد إدراجها(*

 سبتمبر  30
2020 

 )معاد إدراجها( *

 إيضاحات 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 كويتي دينار 

الموجودات 
1,167,5281,346,8651,446,451 4نقد في الصندوق ولدى البنوك 

543,588500,770561,061وأوراق دين أخرى أذونات وسندات خزانة 
4,823,5104,945,4974,719,070 قروض وسلف 

261,605252,208256,033أو الخسائر   رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

397,053391,927322,124األخرى 
921,114818,524685,122 موجودات أخرى 

124,913118,35398,466متاجرة لل عقارات محتفظ بها
353,741349,065342,886 استثمار في شركات زميلة 

510,181624,258632,874 عقارات استثمارية
378,986396,442406,928 ومعدات  ومنشآت ممتلكات

596,485607,339647,226 موجودات غير ملموسة 

─────────────────────
10,078,70410,351,24810,118,241مجموع الموجودات 

═════════════════════
 المطلوبات وحقوق الملكية  

 المطلوبات 
1,080,2481,271,9411,114,757المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

5,334,3735,160,1585,652,286 ودائع من عمالء 
775,337744,113658,533 6 دائنةقروض  

533,246631,977476,358 7 سندات 
448,160601,257607,555 8 متوسطة األجل دفع أوراق 

1,004,7031,048,409682,299 مطلوبات أخرى 
──────────────────────

9,176,0679,457,8559,191,788إجمالي المطلوبات  

─────────────────────
 حقوق الملكية  

213,445195,905200,250 9األم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة 
153,332153,332153,332 أوراق رأسمالية مستدامة  
535,860544,156572,871 الحصص غير المسيطرة 

──────────────────────
902,637893,393926,453إجمالي حقوق الملكية  

──────────────────────
10,078,70410,351,24810,118,241مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

═════════════════════

 فيصل حمد العيار  

)التنفيذي( نائب رئيس مجلس اإلدارة

المكثفة   والمعلومات المالية المرحلية  2020ديسمبر    31  المجمعة كما فيالبيانات المالية    تتوافق معالمبالغ المبينة أعاله ال    * بعض
 .(3) رقم اإليضاحفي  تعكس التعديالت التي تم إجراؤها كما هو مبين بالتفصيلو 2020سبتمبر  30 في المجمعة كما



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

 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 17إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
  2021سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  
 شهر المنتهية في  أ الثالثة

 سبتمبر   30
 شهر المنتهية في  أ التسعة 

 سبتمبر  30
 )معاد إدراجها(*   )معاد إدراجها(*   

  2021 2020  2021 2020 

 إيضاحات  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
       اإليرادات: 

 241,156 221,711  74,616 75,176  إيرادات فوائد
 87,215 57,495  11,218 10,037 10 إيرادات استثمار

 40,668 44,769  13,769 14,989  إيرادات أتعاب وعموالت  
 12,825 27,882  4,269 16,952  حصة في نتائج شركات زميلة 

 (6,101)     -      -    -  حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية
شبكات  و إعالمية إيرادات خدمات

 28,005 24,193  األقمار الصناعية الرقمية 
 

74,251 59,457 
 78,073 68,587  22,089 22,860  إيرادات ضيافة وعقارات 

 20,544 19,514  5,668 5,269  إيرادات خدمات تعليمية
 7,095 5,784  1,935 1,466  إيرادات تصنيع وتوزيع 

 16,157 23,059  3,705 5,625  إيرادات أخرى 
 9,855 11,866  10,134 2,521  تحويل عمالت أجنبية  ربح

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

  179,088 175,408  554,918 566,944 

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

       المصروفات: 

 181,276 159,412  52,749 54,014  مصروف فوائد
شبكات  إعالمية و خدماتمصروف 
 32,525 24,467  الصناعية الرقمية  األقمار

 
80,004 68,434 

 63,014 50,115  18,284 16,296  مصروفات ضيافة وعقارات 
 11,976 10,164  3,923 2,646  مصروف خدمات تعليمية

 6,130 4,528  1,647 1,080  مصروفات تصنيع وتوزيع 
 129,213 134,301  37,967 46,240  وإدارية مصروفات عمومية  

 20,530 22,159  6,293 8,489  استهالك وإطفاء 
  ──────── ───────  ──────── ──────── 

  153,232 153,388  460,683 480,573 
  ─────── ───────  ──────── ──────── 

 86,371 94,235  22,020 25,856  ربح التشغيل قبل المخصصات 
 (64,549) (47,259)  (16,667) (6,612) 5 مخصص خسائر ائتمان

 - (15,780)      -    -  إنخفاض في قيمة االستثمارات  مخصص
  ──────── ───────  ──────── ──────── 

 21,822 31,196  5,353 19,244  قبل الضرائب   الربح
 (5,980) (8,067)  (940) (3,621)  الضرائب 

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

 15,842 23,129  4,413 15,623  ربح الفترة  
  ════════ ═══════  ════════ ════════ 

       الخاص بـ:  الربح

 11,493 16,536  2,274 13,339    األممساهمي الشركة 
 4,349 6,593  2,139 2,284  الحصص غير المسيطرة 

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

  15,623 4,413  23,129 15,842 

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

 فلس  فلس   فلس  فلس   

       ربحية السهم: 

الشركة   الخاصة بمساهمي - األساسية  
 1.2 7.4 11  األم

 
7.6 4.8 

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
الشركة   الخاصة بمساهمي -المخففة  

 1.2 7.4 11 األم
 

7.6 4.8 

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

 
وتعكس    2020سبتمبر    30  في  للفترة المنتهيةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع  *

 (.3هو مبين بالتفصيل في اإليضاح رقم )التعديالت التي تم إجراؤها كما 


