










 

 

 

 

 

 

 

 
 المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  المعلوماتتقرير المراجعة حول 

 ع.شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة
 

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

إليه )يشار  معاً  التابعة  في  "بـ  ا  كما  الشامل    وبيان  ،2022  أبريل  30المجموعة"(  به   المتعلق  عمجالم  فثالمك  المرحليالدخل 

  ين فث المك  ينالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحليبياني  و  بذلك التاريخ  تينأشهر المنتهي  ستةالتي الثالثة أشهر ولفتر

لفترة    ينقلالمتع  ينعمجالم الشر  ستةالبه  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية  إعداأشهر  عن  المسؤولة  هي  األم  اكة  هذه  ت وماعللمد 

لمعيار المحاسبة الدولي  المالية الم تعبير  الي  . إن مسؤوليتنا هالتقرير المالي المرحلي:  34رحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً 

 عة.الية المرحلية المكثفة المجم الم تنا لهذه المعلوما تعجاعن نتيجة مر
 

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

المراجعة.    المتعلق  "للمجموعة اال  على  يةلحرملاالمالية  مات  علولما  مراجعة  تشتملبمهام  بتستوجيه  إلى   رئيسيةصفة  فسارات 

المس اإلجراءاؤالموظفين  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  نطاق    يةيلالتحل  تولين  إن  للمراجعة.  األخرى  واإلجراءات 

 بأننا  ه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيدليوع التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية    نطاق من   بشكل جوهري  المراجعة أقل

 لتدقيق.ق باعلم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعل لىع
  

 النتيجة
المرفقة لم يتم    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 إعدادها، من
 

 ألخرى اتقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية 

واسباإل ذلك،  إلى  اتناضافة  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  وارد    المجمعة  المكثفةحلية  لمرداً  هو  ما  مع  تر دفاالفي  متفقة 

ل علم  . حسبما وصلاألم  لشركةالمحاسبية  واعتقادناإليه  أيلم    ،نا  وجود  علمنا  إلى  الشركات  مخالفات    يرد  لسنة   1  رقملقانون 

خالل فترة   ،األم ظام األساسي للشركةلنلولعقد التأسيس  أو    ،التعديالت الالحقة لهاو  ةالتنفيذي  والئحتهالالحقة له    والتعديالت  2016

ً مادي اً أثيرون له تعلى وجه قد يك 2022 أبريل 30تهية في نالم شهرأ ستةال  أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة ا
 

أنبن   7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةم يرد إلى علمنا وجود أيل،  ادناتقنا واعوصل إليه علم  ما بحسو،  مراجعتناه خالل  ين أيضـاً 

المال  بشأن ه  2010لسنة   قد    2022  أبريل  30هية في  المنتأشهر    ستةالفترة  ل  ة به خالالمتعلق  تالتعليموايئة أسواق  على وجه 

 الي.مأو مركزها الاألم ة ركلى نشاط الشادياً عثيراً من له تأوكي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عصيميال وليد عبدهللا

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
 

 2022يونيو  5
 

 يت لكوا



 

 تابعةالع. وشركاتها م.ك.ش.عقارية اإلنماء ال كةشر
 

 

 

 ة.جمعثفة المحلية المكرالمن هذه المعلومات المالية تشكل جزًءا م 14 إلى  1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   الشامل بيان الدخل

 2022 أبريل 30المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر الأشه الثالثة

  أبريل 30
 منتهية في ر الأشه ستةلا

 أبريل 30

  2022 2021 
 

2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   إيضاح 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي

    يرادات اإل
 

  

 1,881,339 1,430,219  من خدمات مقدمة إيرادات
 

3,158,456 3,817,905 

 517,666 463,555  من أنشطة عقارية  إيرادات
 

958,295 1,018,500 

 457,844 809,116  من عقود إنشاءات إيرادات
 

1,202,516 796,674 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 
  2,702,890 2,856,849 

 
5,319,267 5,633,079 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

    يراداتاإل ةلفتك
 

  

 1,515,901 1,119,720  تكلفة خدمات مقدمة
 

2,488,721 3,079,569 

 112,069 93,195  أنشطة عقارية  تكلفة
 

195,697 264,026 

 606,786 1,551,378  تكلفة عقود إنشاءات 
 

2,226,686 1,036,348 

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

  2,764,293 2,234,756 
 

4,911,104 4,379,943 
  ─────── ─────── 

 
─────── ─────── 

  622,093 (61,403)  ح بالر)الخسارة( مجمل 
 

408,163 1,253,136 
       

 (121,181) 45,315   متوقعةالئتمان الخسائر ا (مخصص) رد
 

12,360 (128,748) 

 (302,129) (346,497)  مصروفات عمومية وإدارية
 

(625,563) (590,136) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 198,783 (362,585)  الربح من العمليات )الخسارة( 
 

(205,040) 534,252 
       

  14,254  (51,244)  استثمار إيرادات )خسائر( صافي
 

(37,042) 33,008  

 2,874  8,846  ى أخر إيرادات
 

24,908  80,166 

 (61,431)  (59,792)  ابحة مري ئندال تكاليف تمويل
 

(117,431)  (131,439) 

 (58,025)  (39,769)  تأجير كاليف تمويل لمطلوباتت
 

(80,383)  (117,284) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

ضرربح  )خسارة(   مخصص  قبل  دعم الفترة  يبة 

 96,455 (504,544)                وطنية والزكاةالعمالة ال
 

(414,988) 398,703 
       

 (5,456)   2,957  ة نيوطال لةماعال مدعة يبرض
 

-      (12,845) 

 (2,183)   1,183  الزكاة
 

-      (5,138) 

  

─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 88,816 (500,404)  الفترة ربح سارة( )خ
 

(414,988) 380,720 

  

═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 
    

 
  

 فلس   0.20 فلس   (1.11) 5 ففةخة والمياألساسالسهم  بحيةرة( )خسار
 

 س ل ف   0.85 فلس   (0.92)

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

    
 

  

     -     -  إيرادات شاملة أخرى 
 

-     -     

  ─────── ─────── 
 

─────── ─────── 

 88,816 (500,404)  ة للفتر ةالشامل يراداتاإل( خسائرال)لي امإج
 

(414,988) 380,720 

  ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




