
Ref: KIPCO/DGCEO 29/23 dated March 23, 2023. 

Boursa Kuwait Company 

KUWAIT 

Subject: Results of KIPCO's Board of Directors meeting 

As per regulations of the fourth chapter from module ten 

"Disclosure & Transparency" of the executive bylaws of Law 

No. (7) of 2010, amended by Law No. (22) of 2015 on the 

establishment of the Capital Market Authority and the 

regulation of securities activity and its amendments. 

We are pleased to inform you that the Board of Directors 

held its meeting on 23 March 2023 at 1:30 pm where it has 

discussed and approved consolidated financial statements 

of 2022. Also, please find enclosed the annual financial 

statements form for the year ended 31 December 2022 

along with auditor report. 

Pursuant to the requirements of Boursa Kuwait rulebook 

issued under resolution (1) 2018 and since KIPCO has been 

classified within the 'Premier Market", KIPCO is glad to 

announce that the analyst conference will be conducted on 

Thursday 30 March 2023 at 2:00 p.m. local time through a 

conference call. Interested parties may visit our website 

www.kipco.com under Investor Relations page for 

instructions on how to participate in the conference call or 

contact KIPCO via email: kipco.ir@kipco.com. 

Sincerely, 

Samer Khanachet 

Deputy Group Chief Executive Officer 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 
 
 

 حضرات السادة المساهمين 
 شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.  

 دولة الكويت  
 

 ش.م.ك.ع.  -لشركة مشاريع الكويت القابضة تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

 
 الرأي 

،  ("المجموعة"   بـم مجتمعين  )يشار إليه  وشركاتها التابعة  ( "الشركة األم") ش.م.ك.ع.    -لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة مشاريع الكويت القابضة  
  والتغيرات في حقوق الملكية   التدفقات النقدية،  الدخل الشامل  ، وبيانات الدخل،  2022ديسمبر    31والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  

 المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. المالية للسنة  المجمعة

  31المالي المــجمع للمــجموعة كــما فــي    المــركز   عن، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية  في رأينا
 للمعايير الدولية للتقارير المالية.  وفقا  ذلك التاريخ  ب المنتهية المالية وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة  المجمع أدائها المالي  وعن 2022ديسمبر 

 
 أساس الرأي 

مسؤوليات    في "قسم  موضحة بمزيد من التفصيل في تقريرنالقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، إن مسؤوليتنا طبقا  لتلك المعايير  
الصادر    محاسبين المهنيينالمهنية الدولي لل  يات ميثاق األخالقل  مستقلون عن المجموعة وفقا    ونحن.  "تدقيق البيانات المالية المجمعة   عنمراقب الحسابات  

 بالوفاء بمسؤولياتناقمنا    وقد  . "(الميثاقالمهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( )"  خالقياتاأل  عن المجلس الدولي لمعايير
 رأينا.  ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداءأدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية   أننعتقد  وإنناالميثاق.  وفقا  لمتطلبات األخالقية األخرى 

 
 الرئيسية أمور التدقيق  

  عرض  وتمالحالية.    للفترةالمالية المجمعة    للبيانات  تدقيقنافي    أهمية  كانت األكثر، هي تلك األمور التي  في حكمنا المهني،  الرئيسيةالتدقيق   إن أمور
فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق  األمور.   هذه وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حولالمالية المجمعة ككل   للبيانات تدقيقنا في سياق األمور  هذه

 الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له. 
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 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 االئتمان المتوقعة للقروض والسلف خسائر 
  من إجمالي الموجودات. إن االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  ا  تمثل القروض والسلف للشركات المصرفية التجارية التابعة للمجموعة جزءأ جوهري 

  حكم . تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على في تطبيقها ا  جوهري  اما  حكأمعقدة والتي تتطلب  عملية يمثل  ( 9رقم ) لمعيار الدولي للتقارير الماليةا بموجب 
وتحديد  في تاريخ االعتراف المبدئي    مخاطر االئتمانب   في تاريخ البيانات المالية المجمعة مقارنة   الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانفي تقييم    اإلدارة

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراجعة إحتمالية تعثر العمالء   ثالث مراحل مختلفة، وذلك لتصنيف التسهيالت االئتمانية إلى تعثر التوقيت حدوث 
    بعد أخذ التخفيض المناسب. تقدير التدفقات النقدية من إجراءات االسترداد أو تحقيق الضمانات بإستخدام المعلومات المستقبلية، 

رات ذات الصلة وأهمية األحكام المطبقة باإلضافة إلى تعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة  ونظرا ألهمية التسهيالت االئتمانية وعدم التأكد من التقدي 
 يسية.  للقروض والسلف والتي تشكل جزءا  رئيسيا  من موجودات المجموعة، تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف أحد أمور التدقيق الرئ 

 بعة، تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي: كجزء من تدقيق الشركات المصرفية التجارية التا
 
ختبار الضوابط  إ المخصصات و  حتسابإ ،  المراقبة،  التسجيل،  ستيعاب اإلجراءات االئتمانية الرئيسية لدى المجموعة والتي تشمل منح االئتمانإ ➢

 الرئيسية على هذه اإلجراءات. 
 

عتمادها، إاالئتمان المتوقعة واختبارها، ويتضمن ذلك عملية تطوير النماذج وستيعاب تصميم أدوات الرقابة ذات الصلة على نموذج خسائر  إ ➢
التحقق المستمر وحوكمة النماذج والدقة الحسابية. كما تحققنا من استيفاء ودقة البيانات المستخدمة ومدی معقولية االفتراضات التي    /والمراقبة 

 وضعتها اإلدارة. 
 

االفتراضات الجوهرية في إعداد النماذج بالنسبة لالنكشافات المتعلقة بالتعرض للمخاطر وما يطرأ عليها من تغييرات مع التركيز  ستيعاب وتقييم  إ ➢
 على ما يلي: 

 افتراضات إعداد النماذج الجوهرية المطبقة من قبل المجموعة، و   ➢
 . األساس والبيانات المستخدمة لتحديد التغييرات ➢
 

 لي: لقد قمنا بتقييم ما ي  ➢

في    ة الملحوظ  زيادةوبما في ذلك ال  ، (9رقم )  للمعيار الدولي للتقارير المالية  نخفاض القيمة لدى المجموعة طبقا  إحتساب مخصصات  إ سياسة   ➢
 ، (9) رقم معايير مخاطر االئتمان في ضوء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

  رقمطرق تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والمنهجية المرتبطة بها لدى المجموعة في ضوء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  ➢
 ، و  (9)

 . موعة والتكامل الحسابي للنماذج ذات الصلة مدى سالمة إجراءات تصنيف القروض لدى المج ➢
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 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة(   خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف 
 بالنسبة لعينة من االنكشافات للمخاطر، قمنا بتنفيذ اإلجراءات لتقييم ما يلي:   ➢

 
حتساب  إ المستخدمة( عند    حتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر )بما في ذلك قيم الضماناتإمدى مالئمة عوامل االنكشاف عند التعثر و ➢

 ،  (9)طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  خسائر االئتمان المتوقعة

حتماالت التعثر، ومعدل  إقمنا بالتحقق من مالئمة معايير تحديد مراحل المخاطر بالمجموعة ما بين مستوى التعرض لمخاطر التعثر، و ➢
و  االئتمان المتوقعة المستخدمة من قبل المجموعة  الخسارة عند التعثر بما في ذلك تأهل وقيمة الضمان التي يتم مراعاتها في نماذج خسائر 

 ،لغرض تحديد خسائر االئتمان المتوقعة االعتبارعين أخذتها االدارة في   التي جيهاتالتو

االنكشاف لدى   مراحل التحديد الزمني المناسب لالنكشافات للمخاطر المرتبطة بازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان ومدى دقة عملية تحديد ➢
 ، و المجموعة

 حتساب خسائر االئتمان المتوقعة. إ  ➢

 

مع اإلدارة وتحققنا    حتساب خسائر االئتمان المتوقعة، عقدنا المناقشاتإ ستخدمتها إدارة المجموعة في  إفيما يتعلق بالمعلومات المستقبلية التي   ➢
 . حتساب خسائر االئتمان المتوقعة إ من االعتمادات الداخلية من قبل اإلدارة للتوقعات المستقبلية االقتصادية المستخدمة ألغراض 

 
لمتطلبات المعيار   بقا  نخفاض قيمة القروض والسلف طإعتبارنا مدى مالئمة اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق ب إكما أخدنا في  

المالية   للتقارير  )الدولي  األحكام(9رقم  إلى  الرجوع  يرجى  واالفتراضات    .  واإلفصاحاتوالتقديرات  الهامة    إدارةوسياسات    وأهداف   المحاسبية 
 . المرفقة  حول البيانات المالية المجمعة (29.2)و   (5) ،(2.6)رقم   حول القروض والسلف ضمن اإليضاحات  المخاطر 

 
 نخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة  اختبار اإل

ارات  لدى المجموعة حصص في عدد من الشركات الزميلة والتي تعتبر جوهرية للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. تعتبر القيمة الدفترية الستثم
أعلى بصورة ملحوظة    التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. )"التقدم"(وشركة    للتأمين"(المجموعة في شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. )"الخليج  

زميلة باستخدام طريقة  الشركات المن نسبة حقوق الملكية الخاصة بحصة ملكية المجموعة في هذه الشركات الزميلة. يتم المحاسبة عن االستثمار في 
نخفاض القيمة. وينبغي على اإلدارة إصدار أحكام جوهرية  إعتبار في حالة وجود مؤشر على نخفاض القيمة في اإلإحقوق الملكية المحاسبية مع أخذ 

زميلة استنادا إلى القيمة  الشركات  الستردادها لالستثمار في  إنخفاض القيمة، ولغرض تقدير المبالغ الممكن  إلتحديد ما إذا وجدت أي مؤشرات على  
 . األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية وبالتالي، فإننا نعتبر هذا أثناء االستخدام. 

 
نخفاض القيمة مثل التغيرات السلبية الجوهرية في البيئة إقمنا بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات للتعرف على العملية التي اتبعتها اإلدارة لتحديد أسباب  

لمستثمر فيها، باإلضافة إلى التغيرات الهيكلية في القطاع الذي  و البيئة القانونية التي تعمل بها الشركة اأ و الوضع االقتصادي أو السوق أالتكنولوجية 
  .لي لتلك المنشأةتعمل به الشركة المستثمر فيها، والتغيرات السياسية أو القانونية التي تؤثرعلى نشاط الشركة المستثمر فيها، والتغيرات في الوضع الما

ستردادها المحددة من قبل اإلدارة والطرق  إها تقييم مدى دقة وسالمة المبالغ الممكن  تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بين 
 المستخدمة لتحديدها.

 
 . المرفقة حول البيانات المالية المجمعة( 9رقم )لقد قمنا أيضا بتقييم مدى كفاية إفصاح المجموعة حول هذا االختبار ضمن اإليضاح 
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 الرئيسية )تتمة( أمور التدقيق  
 

 نخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة إلاختبار ا
نخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة جوهريا لتدقيقنا نظرا لتعقيد إجراء تقييم المبلغ يعتبر اختبار اإل

جوهرية من    وتقديرات  حتساب القيمة أثناء االستخدام، كما يتطلب إصدار أحكام إ الممكن استرداده للشهرة والموجودات غير الملموسة على أساس  
حول    اإلدارة. تستند تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية إلى آراء اإلدارة حول المتغيرات مثل هوامش الفائدة ومعدالت الخصم واالفتراضاتجانب  

حد أمور  قد اعتبرنا هذا األمر ألحصة السوق ومعدالت النمو المتوقعة والظروف االقتصادية ومن بينها النمو االقتصادي ومعدالت التضخم المتوقعة.  
 التدقيق الرئيسية. 

 
نخفاض القيمة  إعلى حسابات  كجزء من إجراءات التحقيق التي قمنا بها، قمنا بتقييم معرفة وخبرة إدارة المجموعة في تنفيذ هذه التقييمات، كما حصلنا

 النمو ومعدالت الخصم. واالفتراضات الرئيسية التي وضعتها اإلدارة بما في ذلك توقعات األرباح وأساس اختيار معدالت 
 

نخفاض القيمة  إاالستعانة بخبراء التقييم لدينا لمساعدتنا في تقييم مدى مالئمة نموذج التقييم واختبار االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحليل   ➢
 مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي.  

 
فتراضات التدفقات  إيسية المشار إليها أعاله ونتائج التقييم. كما قمنا بمراجعة  مراجعة تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة حول االفتراضات الرئ  ➢

على أسباب استخدام معدالت النمو    النقدية المستقبلية من خالل مقارنة األداء التجاري الحالي مع أخذ التوافق السابق في االعتبار، والتعرف 
 المطبقة.  

 
فيما  المرفقة  حول البيانات المالية المجمعة  (  11رقم )إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإليضاح  

ات المالية  حول البيان (  2.5رقم )نخفاض في القيمة ضمن اإليضاح  يتعلق بتلك االفتراضات. تم اإلفصاح عن سياسة المجموعة فيما يتعلق باختبار اإل
 . المرفقة  المجمعة

 

 تقييم العقارات االستثمارية  
ستثمارية وتستعين تعتبر العقارات االستثمارية جوهرية للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. ذلك حيث تقوم اإلدارة بتحديد القيمة العادلة لعقاراتها اال

للقيمة العادلة بصورة كبيرة على التقديرات واالفتراضات مثل متوسط صافي    ستثمارية وفقا  يعتمد تقييم العقارات اال  بمقيمين خارجيين لدعم هذا التقييم.
التاريخي  والمعامالت  بالسوق  والمعرفة  اإليجارات  نمو  ومعدالت  الشغور  ومعدالت  التضخم  ومعدل  لالسترداد  القابل  والعائد  المبدئي  إن    . ةالعائد 

   بالنظر إلى عدم التأكد من التقدير المتضمن في هذه التقييمات.وذلك ، تعتبر مناسبةاإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت 
 

عملية تقييم العقارات االستثمارية، وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، فإننا اعتبرنا هذا األمر    وأهمية  لحجم وتعقيد  ونظرا  
 . أحد أمور التدقيق الرئيسية 
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 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 

 
 تقييم العقارات االستثمارية )تتمة( 

 :  قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التاليةلقد 
 
   .االستثماريةأخذنا في االعتبار المنهجية المتبعة ومدى مالئمة نماذج التقييم والمدخالت المستخدمة لتقييم العقارات  ➢

 
الخارجيين فيما يتعلق    قمنا باختبار المدخالت واالفتراضات التي وضعتها إدارة المجموعة ومدى مالئمة البيانات المؤيدة وتقييمات خبراء التقييم ➢

 بالعقارات.  
 

مقارنة األحكام المتخذة بالممارسات الحالية  قمنا باتخاذ إجراءات تتعلق بالمخاطر والتقييم، وتضمنت تلك اإلجراءات، متى كان ذلك مالئمة،   ➢
 . السائدة في السوق واختبار التقييمات على أساس العينة

 
 عالوة على ذلك، قمنا باختبار موضوعية استقاللية وخبرة خبراء التقييم العقاري الخارجيين.   ➢

 
ت المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية على القيمة  قمنا أيضا بتقييم تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرا ➢

اح  العادلة للعقارات االستثمارية. وقمنا أيضأ بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسية مثل هذه االفتراضات ضمن اإليض
 . المرفقة  حول البيانات المالية المجمعة( 10رقم )

 
 سعر الشراء  توزيع

، قامت المجموعة من اإلنتهاء من عملية توزيع سعر الشراء الخاص بدمج المرفقة  ( حول البيانات المالية المجمعة)أ(   3كما هو مبين في إيضاح رقم )
، شركة زميلة للمجموعة  القرين"(شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. )"شركة  مع  عن طريق الضم    بعملية الدمج  متعلقة الاألعمال  

  . حدى الشركات التابعة للمجموعة )"الشركة الكويتية األهلية للمشاريع الصناعية ش.م.ك. )مقفلة("( إمن خالل  مملوكة  %  29.53  تبلغ  بنسبة ملكية
مساهمي شركة القرين وذلك بناء  على أساس نسبة  لصالح  مة العادلة لألسهم المصدرة من قبل الشركة األم  ي الق  في  مثلت إن مقابل الشراء لعملية الدمج ي 

الموجودات  المبادلة )مجتمعين "صافي  المقدرة  المطلوبات والمطلوبات  تحديدها،  تم  التي  الموجودات  توزيعها على  تم  "(  المستحوذ عليها  تم  التي 
خ اإلستحواذ، بما في ذلك الموجودات غير الملموسة التي تم تحديدها بشكل منفصل من عملية اإلستحواذ مثل عالقات  حيازتها بالقيمة العادلة في تاري 

مع زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ  ألف دينار كويتي،    336,346مبلغ  والطلبات غير المنجزة بإجمالي    االسم التجاري   ،العمالء
   كربح شراء.   تسجيله ألف دينار كويتي تم  307,255بمبلغ  عليها عن مقابل الشراء 

 
وذلك من خالل اإلستعانة بخبير خارجي، والذي يتطلب قدرا  كبيرا  من تقديرات وإفتراضات    دارةتم اإلنتهاء من عملية توزيع سعر الشراء من قبل اإل

تقبلية، والتي  اإلدارة، خاصة فيما يتعلق بتحديد وتقييم الموجودات غير الملموسة وتحديد أعمارها اإلنتاجية، وأيضا  في تقدير التدفقات النقدية المس
ت األخرى مثل معدالت النمو، معدالت الخصم والظروف االقتصادية مثل النمو االقتصادي ومعدالت التضخم  تستند إلى آراء اإلدارة في المتغيرا 

 المتوقعة. 
 

ال التدقيق  أمور  أحد  األمر  إعتبرنا هذا  المتأصلة في    رئيسيةلقد  التعقيدات  للمجموعة،  المجمعة  المالية  البيانات  اإلستحواذ على  مادية عملية  نتيجة 
للموجودات المحاسبة عن عم العادلة  القيم  لتحديد  المجموعة  قبل  المستخدمة من  االستحواذ واآلراء  المقدرة   المطلوبات   ،ليات  تم    والمطلوبات  التي 

 حيازتها، بما في ذلك التعرف بشكل منفصل على الموجودات غير الملموسة. 
 

 لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها: 
 

 .  تم تحديدها من قبل اإلدارةغير الملموسة التي  موجوداتالكفاءة المهنية للخبراء الخارجيين، وتقييم مدى مالءمة واكتمال ال تقييم  ➢
 

لدينا  تقييم مدى مالءمة نموذج التقييم المستخدم، تقييم المدخالت واإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقييم وإشراك المقييمين المتخصصين   ➢
 م األساليب واإلفتراضات الرئيسية، بما في ذلك معدالت الخصم المستخدمة في تقييم الموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها.  في تقيي 

 
 .  المرفقة حول البيانات المالية المجمعة(  )أ(   3)تقييم مدى كفاية اإلفصاحات كما هو مبين في إيضاح رقم   ➢
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 2022معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

نة  إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لس
اقب  تقرير مر، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ 2022

 الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  
 

االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة بصورة    فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي
د أي أخطاء  مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجو 

إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات،  مادية في هذه المعلومات األخرى، استنادا  
 فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.  

 
 ت المالية المجمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانا

للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة    إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا  
 أو الخطأ.   حتيال الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن اال

 
ستمرارية مع اإلفصاح، متى على متابعة أعمالها على أساس مبدأ اإل  عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة

ستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف  ستمرارية وتطبيق مبدأ اإل ، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ اإلا  كان ذلك مناسب 
 راء.  أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلج 

 
 تحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. ي 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة  

أو الخطأ، وإصدار    حتيال المادية سواء كانت ناتجة عن االإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء  
لمعايير   وفقا  تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق  

أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من   حتيالجودها. وقد تنشأ األخطاء عن اال التدقيق الدولية سوف تنتهي دائما باكتشاف األخطاء المادية في حال و
المالية  المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات  

 المجمعة.  
 

 يلي:   كجزء من التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاما مهنية وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما
 
التدقيق    تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة، سواء كانت ناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات ➢

عدم اكتشاف   المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا  إلبداء رأينا. إن مخاطر 
تواطؤ، أو تزوير، أو حذوفات  األخطاء المادية الناتجة عن اإلحتيال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد يشمل  

 مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 
 

استيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصميم إجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء   ➢
 وعة. الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجم

 
 جموعة. تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة الم ➢
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 )تتمة(   مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 

اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وتقدير ما إذا كان هناك اإلستنتاج حول مدى مالءمة إستخدام   ➢
مبدأ   أساس  على  أعمالها  مزاولة  على  المجموعة  قدرة  حول  شك جوهري  وجود  إلى  تشير  قد  أو ظروف  بأحداث  متعلق  مادي  تأكد  عدم 

د مادي، فإن علينا أن نشير ضمن تقرير مراقب الحسابات إلى اإليضاحات المتعلقة بذلك ضمن  اإلستمرارية. وإذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأك
التي حصلنا البيانات المالية المجمعة، أو تعديل رأينا في حالة ما إذا كانت تلك اإليضاحات غير مالئمة. إن إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق  

ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على    عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات،
 مزاولة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 

 
المالية  ات تقييم اإلطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظيم والمحتوى، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت تلك البيان  ➢

 المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل. 
 
  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو أنشطة األعمال داخل المجموعة بغرض إبداء الرأي حول  ➢

التوجيه، واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد فيما  البيانات المالية المجمعة. إننا مسؤولون عن  
 يتعلق برأي التدقيق. 

 

ذلك أي أوجه  إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في  
 جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. قصور 

 
بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيضا بكافة العالقات واألمور  بإلتزامنا  نقدم أيضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد  
تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد مصادر التهديدات والتدابير ذات الصلة،  األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد  

 .  ا  متى كان ذلك مناسب 
 

ة  لية المجمعومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات الما
انون أو اللوائح للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع الق

نه من المتوقع بشكل  اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جدا، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا أل
 . معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  
ارة الشركة األم متفقة مع ما  في رأينا أيضأ، أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة الواردة في تقرير مجلس إد

لية المجمعة  هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات الما
ته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد  والتعديالت الالحقة له والئح  2016لسنة    1تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  

عتقادنا لم  إالتأسيس والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، وأنه قد أجري الجرد وفقأ لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا و
التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام  والتعديالت الالحقة له والئحته    2016لسنة    1قانون الشركات رقم    ألحكام  تقع مخالفات

على نشاط    ا  مادي   ا  على وجه قد يكون له تأثير  2022ديسمبر    31المنتهية في  المالية  األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما، خالل السنة  
 الشركة األم أو مركزها المالي.  

 
بشأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به    2010لسنة    7نبين أيضا أنه خالل تدقيقنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام القانون رقم  

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا  على وجه قد يكون له تأثيرأ مادي  2022 ديسمبر  31المنتهية في المالية خالل السنة 
 

 

 

   د. شعيب عبد هللا شعيب 

33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم    دولة الكويت    

 2023مارس  RSM   23 البزيع وشركاهم
 



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

 
 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة. 31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
  

8  
 

  بيان المركز المالي المجمع 
   2022ديسمبر  31كما في 

 
  2022  

  )*ادراجهإ(معاد 
2021  

  إيضاحات  
  ألف 

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي 
    الموجودات

 1,296,911 1,376,029 4  نقد في الصندوق ولدى البنوك 
 584,227 815,185   أخرى  سندات خزانة وأوراق دين ،أذونات

 4,791,444 4,913,260 5  قروض وسلف 
 266,945 269,194 6  األرباح أو الخسائر موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 420,547 712,617 7  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 930,774 1,138,631 8  موجودات أخرى 

 120,817 87,680   عقارات محتفظ بها للمتاجرة 
 356,234 289,899 9  استثمار في شركات زميلة 

 487,722 484,193 10  عقارات استثمارية 
 378,193 612,121   ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 556,346 724,517 11  موجودات غير ملموسة 
  ───────── ────────── 

 10,190,160 11,423,326   مجموع الموجودات 
  ═════════ ════════ 

     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات 
 1,230,089 1,278,038   المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 5,198,902 5,159,413   ودائع من عمالء
 922,103 1,323,353 12  قروض دائنة 

 433,826 494,867 13  سندات 
 450,113 456,258 14  أوراق دفع متوسطة األجل 

 920,635 1,124,503 15  مطلوبات أخرى 
  ───────── ────────── 

 9,155,668 9,836,432   إجمالي المطلوبات  
  ───────── ────────── 

    حقوق الملكية
 264,000 504,848 16  رأس المال 

 68,913 68,913 16  عالوة إصدار أسهم 
 (95,258) ) 123,605( 16  أسهم الشركة المشتراة  

 107,562 110,077 16  جباري إإحتياطي 
 76,546 76,546 16  إحتياطي اختياري 

 (10,544) )24,212(   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
  24,526 23,411 2.5  فائض إعادة التقييم

 (140,955) ) 138,913(   إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 
  1,367 822  17  إحتياطي برنامج خيارات شراء أسهم للموظفين 

 (18,254) 2,763   إحتياطي آخر 
 47,890 89,873   أرباح مرحلة 

  ───────── ────────── 

 325,793 590,523  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 
 153,332 153,332 16  أوراق رأسمالية مستدامة  
 555,367 843,039  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ────────── 

 1,034,492 1,586,894  إجمالي حقوق الملكية 
  ───────── ────────── 

 10,190,160 11,423,326   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ════════ 
 

 
  

  دانا ناصر صباح  األحمد الصباح اشيخة ال
  الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس اإلدارة

 
وتعكس التعديالت المبينة   2021ديسمبر    31* إن بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة كما في  

 .  (2.8)بالتفصيل في االيضاح رقم



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

 
 

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة. 31إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان الدخل المجمع 
   2022ديسمبر   31المنتهية في المالية للسنة 

   2022  
  )*ا دراجهإ(معاد 

2021  

  إيضاحات  
  ألف

  دينار كويتي 
  ألف 

  دينار كويتي
       : مستمرةالعمليات ال

     اإليرادات: 
 306,556 381,732   إيرادات فوائد

 63,254 282,617 19  إيرادات استثمار  
 62,985 71,125 20  إيرادات أتعاب وعموالت  

 42,983 34,600   شركات زميلة أعمال  حصة في نتائج 
 594 11,713   إيرادات الطاقة

 7,297  73,123   خدمات لوجستية و إيرادات تصنيع 
 97,526 82,787   إيرادات خدمات إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية 

 88,181 89,330   إيرادات ضيافة وعقارات 
 35,659 25,249   إيرادات أخرى 

 16,425 10,325   ربح تحويل عمالت أجنبية
  ───────── ────────── 
  1,062,601 721,460 
  ───────── ────────── 

     المصروفات:
 210,116 274,052   مصروف فوائد

 542  9,380   الطاقة  مصروفات
 5,571 59,790   خدمات لوجستيةمصروفات تصنيع و

 99,472 93,058   إعالمية وشبكات األقمار الصناعية الرقمية   خدماتمصروفات 
 65,644 62,546   مصروفات ضيافة وعقارات 
 177,516 213,271 21  مصروفات عمومية وإدارية 

 28,325 33,101   استهالك وإطفاء
  ───────── ────────── 
   745,198 587,186 
  ───────── ────────── 

 134,274 317,403   قبل المخصصات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةمن العمليات المستمرة  ربح التشغيل 
 (74,169) ) 34,188( 26،5  مخصص خسائر االئتمان

 (30,905) ) 210,979( 28    أخرى غير ماليةو  مالية مخصص إنخفاض قيمة موجودات
 -  ) 24,597( 2.7  صافي الخسارة النقدية 

 (220) - 24  أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة  
   ───────── ────────── 

 28,980 47,639   قبل الضرائب من العمليات المستمرة الربح 
 (9,357) ) 31,055( 22  ضرائب 

  ───────── ────────── 
 19,623 16,584   من العمليات المستمرة ربح السنة 

  ───────── ────────── 
     مستمرة: المليات غير الع 
  1,997 -  مستمرة العمليات غير الربح من ال
  ───────── ────────── 

 21,620 16,584  ربح السنة 
  ═════════ ═════════ 

     الربح الخاص بـ: 
 17,455 25,154   مساهمي الشركة األم 

 4,165 ) 8,570(   الحصص غير المسيطرة  
  ───────── ────────── 
  16,584 21,620 
  ═════════ ═════════ 
 فلس  فلس  

    ربحية السهم: 
 6.0 6.9 23  الشركة األم الخاصة بمساهمي  - المخففةو األساسية

   ═════════ ═════════ 
    : ربحية السهم من العمليات المستمرة

 5.4 6.9 23 الشركة األم الخاصة بمساهمي  - المخففةو األساسية
   ═════════ ═════════ 

 

وتعكس التعديالت  2021ديسـمبر  31 في للسـنة المالية المنتهية* إن بعض المبالغ المبينة أعاله ال تتوافق مع البيانات المالية المجمعة 
  . )2.8رقم ( يضاحاإلالمبينة بالتفصيل في 


