










 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجمعة   المكثفةتقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة 
 

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

 دولـة الكویـت 
 

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

التغیرات في و  الدخل، الدخل الشامل، التدفقات النقدیة  ، وكذلك بیانات2022یونیو    30كما في    المجموعة")ب "  التابعة (یشار إلیھم مجتمعین
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  الستة أشھر  حقوق الملكیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة  

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

 
 نطاق المراجعة 

". إن أة منشلیة المرحلیة من قبل المدقق المستقل للا"مراجعة المعلومات الم  2410                     ً                                    لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  
المالیة   المعلومات  عن  المسؤولین  للموظفین  استفسارات  توجیھ  على  مبدئیا   تشتمل  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  المعلومات                                                                ً                                                              مراجعة 

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

ً                       ً                التدقیق، وبناء  علیھ فإننا ال نبدي رأیا  یتعلق بالتدقیق.                
 

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

 .  34             ً                            المادیة، وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

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

والتعدیالت   ، والئحتھ التنفیذیة2016لسنة    1وحسب ما ورد إلیھ علمنا وإعتقادنا، لم یرد إلى علمنا أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  
 2022یونیو  30المنتھیة في الستة أشھر ألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة ا الالحقة علیھما أو لعقد التأسیس والنظام

      ً                                        مادیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.   ً  ا  ری ث یكون لھ تأعلى وجھ كان من الممكن أن 
 

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

    ً                                        دیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.  ما ً  ا  ری ث تأیكون لھ على وجھ كان من الممكن أن   2022یونیو  30المنتھیة في أشھر 
 
 
 

 
 دولة الكویت 

 2022 أغسطس 14

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM البزیع وشركاھم 
 

 
 
 





 التابعة  وشركاتھا (عامة)  ش.م.ك شركة مشاریع الكویت القابضة
 

 
 

ً         تشكل جزء ا من ھذه  18إلى  1ن إن اإلیضاحات المرفقة م  الیة المرحلیة المكثفة المجمعة.المعلومات الم        
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 بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
  2022یونیو  30المنتھیة في  ترةفلل
  

 أشھر المنتھیة في  الثالثة
 یونیو  30

 الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو 30

  2022 2021  2022 2021 

 إیضاحات  
 ألف

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف 

 دینار كویتي 
 ألف 

 دینار كویتي
       العملیات المستمرة: 

       اإلیرادات: 
 146,535   159,656    77,370   85,785    فوائد  إیرادات

 47,411   14,595    38,107 7,626   9 إیرادات استثمار
 29,780   32,949    15,235     17,285    إیرادات أتعاب وعموالت  

 10,930   17,488    5,315   5,126    زمیلةحصة في نتائج شركات 
ر  بكات األقماشو إعالمیة إیرادات خدمات

 24,342   20,251    یة الرقم الصناعیة
 

  41,541     50,058 
 45,727   42,368    21,451   22,949    إیرادات ضیافة وعقارات 
 4,318   4,616    2,029   2,533    إیرادات تصنیع وتوزیع  

 16,799   17,437    10,254 10,219    إیرادات أخرى 
 9,345     6,145     4,551     2,959    تحویل عمالت أجنبیة ربح 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    174,733 198,654    336,795     360,903 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات:
 104,803   111,400  51,893   60,197    مصروف فوائد 

 األقمار شبكاتإعالمیة و مصروف خدمات
 24,933 21,802    الصناعیة الرقمیة 

 
45,249   55,537 

 33,819   27,547  15,756   13,822    ت افة وعقاراضیمصروفات 
 3,448   3,708    1,586     2,084    مصروفات تصنیع وتوزیع 

 84,452   89,714    46,345 49,289    مصروفات عمومیة وإداریة
 12,656   14,358    6,341   6,956    استھالك وإطفاء

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    154,150 146,854    291,976   294,715 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

قبل   من العملیات المستمرة التشغیلربح 
 51,800      20,583    لمخصصاتا

 
  44,819   66,188 

 ) 40,647(  ) 11,675(   ) 20,028(    3,307  4 ئتماناال خسائر ل )محمل( مسترد مخصص
 ) 15,780(  -  ) 15,780( -  ستثمارات الفي قیمة انخفاض إ مخصص

 - ) 11,054(   - ) 11,054(  2.5 الخسارة النقدیةصافي 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 9,761   22,090    15,992   12,836    الضرائب  قبلمن العملیات المستمرة  الربح
 ) 4,446(  ) 11,423(   ) 2,232(  ) 7,941(   الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 5,315   10,667    13,760   4,895     الفترة من العملیات المستمرة  ربح

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
        : مستمرةالغیر  عملیاتال

 2,191 -  1,162 - 11 مستمرة ال الربح من العملیات غیر 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,506 10,667   14,922 4,895   الفترة ربح 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       :الخاص بـ
 3,197 5,374      11,634   2,249    األم   كةمساھمي الشر

 4,309 5,293    3,288   2,646    الحصص غیر المسیطرة 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
    4,895   14,922    10,667 7,506 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس  فلس  فلس  

       السھم:  ربحیة(خسارة) 
الشركة   صة بمساھمي خاال - ة والمخففةاألساسی
 4.7 )0.5(  10  األم

 
0.8   0.2 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
  (خسارة) ربحیة السھم من العملیات

    المستمرة: 
 

  
 صة بمساھمي خاال - ة والمخففةاألساسی 

 4.3 )0.5(  10 الشركة األم
 

0.8  )0.5( 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 


