










 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة  المكثفةالمالية المرحلية  المعلومات تقرير المراجعة حول 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس  

 ع. شركة اإلنماء العقارية ش.م.ك. 
 

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

به لفترتي  المتعلق المجمع المكثف الشامل المرحليالدخل  وبيان  ، 2022 يوليو 31المجموعة"( كما في "بـ ا معاً التابعة )يشار إليه

وال أشهر  وبيان  تسعةالثالثة  التاريخ،  بذلك  المنتهيتين  المك  يأشهر  المرحليين  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  ين  فثالتغيرات 

التعلقين  المعين  مج الم التاريخ. إن إدارة الشر  تسعةبه لفترة  كة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات  أشهر المنتهية بذلك 

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

 عة. الية المرحلية المكثفة المجمومات الممعلنا لهذه الت عج اعن نتيجة مر
 

 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  علولما  مراجعة  تشتملالمتعلق  بصفة  الستفساره  إلى    رئيسيةات 

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

 بأننا لحصول على تأكيده، فإنه ال يمكننا اليوعالتدقيق 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

 . 34جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   ، منإعدادها 
  

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

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

ل المحا  إليه علمنا واعتقادنا حسبما وو.  األم  لشركةسبية  أيلم    ،صل  لسنة   1  رقملقانون الشركات  مخالفات    ةيرد إلى علمنا وجود 

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

 أو مركزها المالي.األم  على نشاط الشركة اً مادي اً د يكون له تأثيرعلى وجه ق 2022 يوليو 31 فيتهية نالم شهرأ تسعةال
 

أنبن  7رقم  انون  قمخالفات ألحكام ال  ةلم يرد إلى علمنا وجود أي،  ادنا تق نا واعما وصل إليه علمحسبو،  مراجعتنا ه خالل  ين أيضـاً 

على وجه قد   2022  يوليو  31أشهر المنتهية في    تسعةال فترة  ل  ة به خاللقتعالم  تا لتعليموايئة أسواق المال  بشأن ه  2010لسنة  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي 

 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  
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 ة. جمعثفة المرحلية المكالممالية ن هذه المعلومات التشكل جزًءا م 14 إلى 1من قة ات المرفيضاحإن اإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الشامل بيان الدخل 

 2022 يوليو 31المنتهية في  للفترة

 
 منتهية في ر ال أشه   الثالثة

  يوليو  31
 منتهية في ر الشهأ تسعة ال

 يوليو  31

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي    إيضاح  

       يرادات اإل

 5,565,488 4,468,017  1,747,583 1,309,561  من خدمات مقدمة  إيرادات

 1,539,368 1,415,777  520,868 457,482  من أنشطة عقارية إيرادات

 894,834 1,376,640  98,160 174,124  من عقود إنشاءات  إيرادات

  

─────── ───────  ─────── ─────── 
  1,941,167 2,366,611  7,260,434 7,999,690 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

       يرادات اإل  ةلفتك

 4,585,743 3,393,806  1,506,174 905,085  تكلفة خدمات مقدمة 

 363,063 298,956  99,037 103,259  أنشطة عقارية  تكلفة

 1,259,864 2,499,510  223,516 272,824  تكلفة عقود إنشاءات 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

  1,281,168 1,828,727  6,192,272 6,208,670 
  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 1,791,020 1,068,162  537,884 659,999  مجمل الربح 

       

 (93,858) 123,680  34,890 111,320   متوقعةالئتمان الخسائر ا( مخصص) در

 (839,405) (927,923)  (249,268) (302,360)  مصروفات عمومية وإدارية

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 857,757 263,919  323,506 468,959  الربح من العمليات 

       

 47,769 (14,748)  14,761 22,294  استثمار ( خسائر) إيراداتصافي 

 89,437 26,701  9,271 1,793  أخرى  إيرادات

 (188,953) (216,391)  (57,514) (98,960)  ابحة مري ئن دال تكاليف تمويل

 (174,555) (116,097)  (57,271) (35,714)  تأجير  كاليف تمويل لمطلوباتت

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

دعم  (  خسارة )ربح   ضريبة  مخصص  قبل  الفترة 

 631,455 (56,616)  232,753 358,372                العمالة الوطنية والزكاة

       

 (16,493)     -  (3,648)     -  وطنية مالة العال دعمة يبرض

 (6,597)     -  (1,459)     -  الزكاة 

  

─────── ───────  ─────── ─────── 

 608,365 (56,616)  227,646 358,372  الفترة( خسارة)ربح  

  

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
       

 فلس  1.35 فلس  (0.13)  فلس   0.51 فلس  0.80 5 ففةة والمخيالسهم األساس( خسارة) بحية ر

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

     - (296)      - (296)  ملة أخرىاشئر خسا

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 608,365 (56,912)  227,646 358,076  ( الشاملة للفترة  ئر)الخسادات  يراإجمالي اإل

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 




