












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجعة مراقب الحسابات المستقل حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليإلى مجلس إدارة 
 

 تقرير حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  
 

  مقدمة

شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي  لحلي المكثف المجمع المرفق  رلقد راجعنا بيان المركز المالي الم

التابعة ))"ا  .ش.م.ك.ع إليها  لشركة األم"( وشركاتها  بـ يشار    ي نوبيا،  2021  يونيو  30في  "المجموعة"( كما    معاً 

الخسائر أو  الشامل    األرباح  المجمعين  والدخل  المكثفين  الالمرحليين  لفترتي  به  اشهر  أشهرثالثة  المتعلقين   والستة 

وبياني  المن التاريخ،  بذلك  النقديةتهيتين  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  المجمعين   التغيرات  المكثفين  المرحليين 

به إعداد    ستةاللفترة    المتعلقين  عن  المسؤولة  هي  األم  الشركة  إدارة  إن  التاريخ.  ذلك  في  المنتهية  هذه  أشهر 

. إن مسؤوليتنا هي  2وفقا ألساس اإلعداد المبين في اإليضاح  وعرضها المجمعةمكثفة المعلومات المالية المرحلية ال

 لمالية المرحلية المكثفة المجمعة.مات المعلوا  ههذل مراجعتنا نتيجة التعبير عن
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المالية  "  2410لقد  المعلومات  المنفذة  مراجعة  قبل  المرحلية  مراقب من 
فيللمجموعة  المستقل  الحسابات المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المتعلق  جيه  تو  " 

المالية وا المسؤولين عن األمور  الموظفين  إلى  التحليلية  االستفسارات بصفة رئيسية  لمحاسبية وتطبيق اإلجراءات 

بير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق اجعة أقل بشكل كواإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المر

كيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. تأ  الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على

 اً يتعلق بالتدقيق.وبالتالي فإننا ال نبدي رأي
 

 النتيجة

منا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ه لم يرد إلى علاستنادا إلى مراجعتنا، فإن

 .2ألساس اإلعداد المبين في اإليضاح من جميع النواحي المادية، وفقاً ، االمرفقة لم يتم إعداده
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

لية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في  إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرح

األم.   للشركة  المحاسبية  حسب الدفاتر  أيضاً  واعتقادناونفيد  علمنا  إليه  وصل  يبأنه    ما  علمنا  لم  إلى  أية وجرد  ود 

التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو وال  2016لسنة    1مخالفات لقانون الشركات رقم   تعديالت الالحقة له والئحته 

لهما،   الالحقة  والتعديالت  األم  للشركة  األساسي  وللنظام  التأسيس  فترة  لعقد  فيالم  أشهر  ستةالخالل   نتهية 

قد يكو  2021  يونيو  30 تأثيراً  على وجه  له  على نشاط  مان  المالي  الشركة االمدياً  أا باستثن  أو مركزها  ن ء حقيقة 

مدرج   استثماري  عقار  تمتلك  التابعة  يخالف    2,500,000بمبلغ  الشركة  بما  كويتي  الرئيسية   األهدافدينار 

 للشركة التابعة.  األساسيوالنظام  المنصوص عليها في عقد التأسيس
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 ة عقب الحسابات المستقل حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمتقرير مراجعة مرا

 مة()تت .ش.م.ك.ع شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليإلى مجلس إدارة 
 

 تتمة( ) لرقابية األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية وا

إليه علمنا   إلى مراجعتنا، حسبما وصل  إلى ذلك، واستناداً  أية مخالفات  إضافة  إلى علمنا وجود  لم يرد  واعتقادنا، 

رقم   القانون  وتنظي  1968لسنة    32ألحكام  المركزي  الكويت  وبنك  النقد  في شأن  له  الالحقة  المهنة والتعديالت  م 

بشأن هيئة أسواق    ، والتعديالت الالحقة له، 2010لسنة    7لقانون رقم  ا   به، أو ألحكام  المتعلقة  والتعليماتالمصرفية  

على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً   2021 يويون  30المنتهية في  أشهر ستةال خالل فترة، والتعليمات المتعلقة بهال الم

 زها المالي. على نشاط الشركة االم أو مرك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  2021 سطسأغ 4
 

 الكويت 

 

 جادر بدر عادل العبدال 

 فئة أ  207الحسابات رقم ي سجل مراقب
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 
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