










 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. 
 

 مقدمة
المجمع   المكثف  المالي المرحلي  المركز  العقارية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشرلقد راجعنا بيان  ا هكاتالمرفق لشركة اإلنماء 

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات  والشامل  الدخل    اتوبيان  ،2023  يناير  31المجموعة"( كما في  "بـ  ا معاً  التابعة )يشار إليه

المرحلي لفترة    ةتعلقالم  ةعمجالم  ةفثالمك  ةالنقدية  الشر  الثالثةبه  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية  المسؤولة عن  أشهر  األم هي  كة 

الإعداد هذ المالية المرحلية  المعلومات  لمعيار المحاسبة الدولي  ه  المالي المرحلي:  34مكثفة المجمعة وعرضها وفقاً  . إن  التقرير 

 عة.الية المرحلية المكثفة المجمومات الممعلنا لهذه التعجاتعبير عن نتيجة مرالي مسؤوليتنا ه
 

 نطاق المراجعة
الدول للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية    2410ي  لقد  المعلومات  قبل  "مراجعة  من  المنفذة  المستق  مراقبالمرحلية  ل الحسابات 

المراجعة.    "للمنشأة بمهام  اتوجي  على  يةلحرملاالمالية  مات  علو لما  مراجعة  تشتملالمتعلق  بصفة  الستفساره  إلى   رئيسيةات 

المس اإلجراءاتؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق    يةحليلالت  ولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا  لحصول على تأكيده، فإنه ال يمكننا اليوع التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    نطاق من   بشكل جوهري  المراجعة أقل

 علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. لىع
  

 النتيجة
يتم  المرفقة لم    المجمعة  المكثفةوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يست

 .34احي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  جميع النو ، منإعدادها
  

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

اباإل المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  وارد    المجمعة  المكثفةحلية  لمرضافة  هو  ما  مع  تر دفاالفي  متفقة 

لالمحا إليه علحسبما وو.  األم  لشركةسبية  أيلم    ،منا واعتقادناصل  إلى علمنا وجود  الشركات  مخالفات    ة يرد  لسنة   1  رقملقانون 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلنلولعقد التأسيس  أو    ،والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية  والئحتهوالتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً تأثير د يكون لهعلى وجه ق  2023 يناير 31 فيتهية نالم شهرأ الثالثة  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

أنبن   7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي،  ادناتقنا واعما وصل إليه علمحسبو،  مراجعتناه خالل  ين أيضـاً 

المال  بشأن ه  2010لسنة   الم  الثالثةفترة  ل  ة به خال لقتعالم  تالتعليموايئة أسواق  قد    2023  يناير  31نتهية في  أشهر  على وجه 

 أو مركزها المالي.األم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2023مارس  9
 

 ت يلكوا



 تابعةال اتها.ع. وشركية ش.م.كقارعلشركة اإلنماء ا
 

 

 

 ة.جمعثفة المرحلية المكالممالية ن هذه المعلومات التشكل جزًءا م 13 لى إ  1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الشامل  بيان الدخل 

 2023 يناير 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

 يناير 31

  2023 2022 

 دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 

    يرادات اإل

 1,728,237 1,670,611  من خدمات مقدمة إيرادات

 494,740 467,936  من أنشطة عقارية  إيرادات

 393,400    -  من عقود إنشاءات إيرادات

  

─────── ─────── 
  2,138,547 2,616,377 

  

─────── ─────── 

    يراداتإلا ةلفتك

 1,369,001 1,077,670  تكلفة خدمات مقدمة

 102,502 127,155  أنشطة عقارية  تكلفة

 675,308 39,614  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ─────── 

  1,244,439 2,146,811 
  ─────── ─────── 

 469,566 894,108  مجمل الربح

    

 (32,955) (168,638)  في  اص، بالمتوقعةالئتمان الخسائر ا مخصص

 (279,066) (304,932)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ─────── 

 157,545 420,538  الربح من العمليات 

    

 14,202 81,328  استثمار  إيراداتصافي 

 16,062 10,917  أخرى  إيرادات

 (57,639) (119,840)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل

 (40,614) (17,186)  تأجير ل لمطلوباتويكاليف تمت

  

─────── ─────── 

مخصص ضريبة دعم العمالة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الفترة قبل   ربح

 89,556 375,757                الوطنية والزكاة

     - (2,679)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (2,957) (14,356)  وطنية مالة العال دعمة يبرض

 (1,183) (5,743)  الزكاة

  

─────── ─────── 

 85,416 352,979  الفترة  ربح

  

═══════ ═══════ 
    

 فلس   0.19 فلس   0.78 5 ففةة والمخيالسهم األساس بحيةر

  ═══════ ═══════ 

 ملة أخرىاش إيرادات
 -     -     

  ─────── ─────── 

  ة  ترلفالشاملة ل داتيراإجمالي اإل
 352,979 85,416 

  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 




