










 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 بیانات2022  سبتمبر  30كما في    )المجموعة" ب "  التابعة (یشار إلیھم مجتمعین
المنتھیة آنذاك. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  أشھر    تسعة الحقوق 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 للاملا"مراجعة المعلومات    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   فعال  والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة
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 جعارم       ً      إستنادا  إلى  

 .  34             ً                            المادیة، وفقا  لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى 
مراجعتن  إلى  وإستنادا   ذلك  إلى  المجمعة  فإ  ،ا                        ً             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  
التأسیس والن   سبتمبر   30المنتھیة في  أشھر    التسعةألساسي للشركة األم والتعدیالت الالحقة علیھما خالل فترة  ا  ماظالالحقة علیھما أو لعقد 

      ً                                        مادیا  على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي.   ً  ا  ری ث یكون لھ تأعلى وجھ كان من الممكن أن  2022
 

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

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

 
 دولة الكویت 

 2022 نوفمبر 14

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

RSM البزیع وشركاھم 
 

 
 
 





 التابعة  شركاتھا وة) (عام كش.م. ضةابالق الكویتمشاریع  شركة
 

 
 

ً         جزء ا من ھذه تشكل  16 إلى  1ن احات المرفقة مإن اإلیض  مكثفة المجمعة.رحلیة الالیة المالمعلومات الم   
 

3 
 

 مجمع (غیر مدقق)رحلي المكثف اللما بیان الدخل
  2022 سبتمبر 30المنتھیة في  ترةفلل
  

 أشھر المنتھیة في    الثالثة
   سبتمبر  30

 أشھر المنتھیة في   تسعةال 
 سبتمبر  30

  2022 
  *)اجھدراإ (معاد

2021 
 

2022 
 *)اجھدراإ (معاد
 2021 

 إیضاحات 
 ألف 

 تي دینار كوی
 ألف 

 دینار كویتي
 ألف  

 ي یتكودینار 
 ف لأ
 يكویت دینار

       العملیات المستمرة: 
       اإلیرادات: 

 221,711 258,038  75,176 98,382  فوائد  إیرادات
 57,431 14,895  10,020 300 9 إیرادات استثمار

 44,769 47,110  14,989 14,161    ت والوعم أتعابإیرادات 
 38,656 23,354  27,726 5,866  زمیلة  شركاتتائج في نحصة 

 ر الصناعیةبكات األقماشو إعالمیة  ت خدماتادا إیر
  یةالرقم

 
20,657 24,193 

  
62,198 74,251 

 68,587 65,546  22,860 23,178  إیرادات ضیافة وعقارات 
 5,784 6,903  1,466 2,287  إیرادات تصنیع وتوزیع  

 22,207 22,885  5,408 5,448  إیرادات أخرى 
  11,866 6,429   2,521 284  یةنبج أ تتحویل عمالربح 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  170,563 184,359  507,358 545,262 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات:
 158,556 183,077  53,753 71,677  د ئواف ف رومص

الصناعیة  األقمار شبكاتو  میةإعال مصروف خدمات
  یةقمالر

 
23,576 24,467 

  
68,825 80,004 

 50,115 42,486  16,296 14,939  ت افة وعقاراضیمصروفات 
 4,528 5,570  1,080 1,862  مصروفات تصنیع وتوزیع 

 128,319 127,158  43,867 37,444  مصروفات عمومیة وإداریة
 20,764 21,785  8,108 7,427  ك وإطفاء ھالاست
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  156,925 147,571  448,901 442,286 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  لمخصصات اقبل  من العملیات المستمرة  التشغیل ربح 
 

13,638 36,788 
  

58,457 102,976 
 (47,259) (11,985)  (6,612) (310) 4 ئتمان االخسائر  مخصص
 ) 15,780( -  - -  ستثمارا یمة ق فينخفاض إ مخصص

 - (16,695)  - (5,641) 2.5 الخسارة النقدیة صافي 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 39,937 29,777  30,176 7,687  الضرائب   قبلمن العملیات المستمرة  الربح
 (8,067) (17,025)  (3,621) (5,602)  الضرائب 

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
 31,870 12,752   26,555 2,085    یات المستمرة من العملة ترالف ربح

  ─────── ───────  ─────── ─────── 
       : مستمرةالغیر   عملیاتال
 2,033 -  (158) -  رة مستمالالربح من العملیات غیر   خسارة)ال(
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 33,903 12,752  26,397 2,085  الفترة ربح 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       :الخاص بـ
 27,174 5,871   23,977 497  األم    كةشرمساھمي ال

 6,729 6,881   2,420 1,588  الحصص غیر المسیطرة 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 
  2,085 26,397   12,752 33,903 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 فلس  فلس  فلس  سفل  

       السھم:  ربحیة
 13.0 1.0  12.8 0.2 10   الشركة األم بمساھمي ةصخاال  - ة والمخففةاألساسی

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       المستمرة:  العملیات من ھم  سربحیة ال

 12.4 1.0  12.9 0.2 10 الشركة األم اھميبمسصة خاال - ففة ة والمخ األساسی 
  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 
 
 

وتعكس   2021سبتمبر  30في  للفترة المنتھیة المجمعة كثفةالمرحلیة الم المعلومات المالیة تتوافق معال   هالمبینة أعال*بعض المبالغ 
 .2.6 رقم  یضاحاإل يف بالتفصیل مبین ھو اكمؤھا إجرا تي تمالتعدیالت ال


