












 

 

 

 مراقب الحسابات المستقل  تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع.  
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي  
المجموعة"( بـ ")"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً  مشاعر القابضة ش.م.ك.ع.  مالية المجمعة لشركة  لا  البيانات  لقد دققنا 

المالي   المركز  بيان  من  تتكون  في  المجمع  التي  الخسائراوبيانات    2022ديسمبر    31كما  أو  الشامل    ألرباح  النقدية والدخل  والتدفقات 

حق في  الملكية  والتغيرات  بذلك  اوق  المنتهية  للسنة  ملخص التاريخ،  لمجمعة  ذلك  في  بما  المجمعة،  المالية  البيانات  حول  واإليضاحات 

 السياسات المحاسبية الهامة.
 

ما  في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة ك

وت  2022مبر  سدي  31في   المجمع  المالي  أدائها  للتقارير وعن  الدولية  للمعايير  وفقاً  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  المجمعة  النقدية  دفقاتها 

 المالية. 
 

 أساس الرأي  
التدقيقلقد قمنا   التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد م  بأعمال  لمعايير  التفاصيل  وفقاً    قسمي تقريرنا في  فن 

الحس مراقب  المجمعةمسؤوليات  المالية  البيانات  تدقيق  المجموعة  ابات عن  مستقلون عن  ونحن  الدولي .  المهنية  األخالقيات  لميثاق  وفًقا 
لية الدولية(  يير االستقال)بما في ذلك معا   الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيينللمحاسبين المهنيين  

بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ل  )"الميثاق"(. التدقيق التي حصلنا عليها كافية   لميثاق.متطلبات ا وقد قمنا  نعتقد أن أدلة  وإننا 

 ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
ا أمور  الرئيسية،إن  ا   لتدقيق  حكمنا  كانلفي  التي  األمور  تلك  هي  المجمعة  مهني،  المالية  للبيانات  تدقيقنا  في  أهمية  األكثر  تعتبر   للسنةت 

حول هذه   منفصالً  اً الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها، ونحن ال نبدي رأي 

 األمور في إطار تدقيقنا له.يق الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه قل أمور التداألمور. فيما يلي تفاصي 
 

بالوفاء بمسئولياتنا المبينة   قسم  في تقريرنا  لقد قمنا  البيانات المالية  في  تدقيق  بما في ذلك ما   ،المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن 

تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية    ا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق معنقيق التي قممور. وبالتالي، تتضمن أعمال التداأل  بهذهيتعلق  

ر الواردة في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمو

   حول البيانات المالية المجمعة المرفقة. قرأي التدقي اه، تطرح أساساً يمكننا من إبداءأدن
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 مراقب الحسابات المستقل  تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( تقرير حول  
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 
 االستثمارية قييم العقارات ت

 أعمال التدقيق كيفية معالجة أمر التدقيق الرئيسي أثناء   يسي تدقيق الرئ ال   أمر 

 

الع االستثمارية  تمثل  الموجودات،  81نسبة  قارات  إجمالي  من  ويتم  % 

العادلة   بالقيمة  في    17,325,799  بمبلغقياسها  كما  كويتي   31دينار 

   . 2022 ديسمبر

 

إتس المجموعة  دارتعين  م  بمقيمين   سنوياً ة  مهنيخارجيين  لتؤهلين  حديد اً 

 .ها االستثماريةالقيمة العادلة لعقارات

 

تستني  اد  االلقييم  كبيرستثمارية  عقارات  التقديرات بدرجة  إلى  ة 

ال واالفتراضات   قيمة  اإلش  تأجيرمثل  الخصم ومعدالت  ومعدالت   غال 

الصيانة   الواالستقر وحالة  وار  للمستأجرين  السوق ب معرفة  المالي 

لحجمو.  ةسابقالوالمعامالت   االستثمارية  نظًرا  تقييميوتعق  العقارات  ها د 

، التقييم االمستخدمة في مثل هذ تباالفتراضا وأهمية اإلفصاحات المتعلقة 

 فقد اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق الرئيسية.

 

 

 

ت ومن ءاجراالعديد من اإل  تدقيقنا إجراءات    تضمنت

 : يبينها ما يل

 
 

 كفاءة بتقييم   ينقيمالم  هة زاونواستقاللية    قمنا 

 . ينالخارجي
 

  التقييم تقارير  بتقييم  تم الحصول عليها   قمنا    التي 

كانت طرق التقييم المطبقة من قبل  ما إذا    لتحديد

لغرض   مقبولة  الخارجيين  العقار المقيمين    تقييم 

 االستثماري ذي الصلة. 
 

   بتقييم الصلة مال  مدىقمنا  ذات  البيانات  ءمة 

التقديرابالعقار ذلك  في  بما  واالفتراضات ،    ت 

تم   الخارجيين  استخدامها كما  المقيمين  قبل  ،  من 

عدالت بغيرها مثل معن طريق مقارنتها    وذلك

السوق ا وعائدات  السوق  في  السائدة  إليجار 

والمعلومات   المقارنة  السوق  معامالت  وأدلة 

  عقارات.اع الاألخرى المتاحة علناً بقط
 

   التدقيق  قمنا إجراءات  ت  ا ارللعقبتنفيذ 

العينات رية  ستثما اال أساس  إذا    على  مما  للتحقق 

البيانات   إلى  والمقدمة    اتبالعقار  المرتبطةكانت 

اإلدارة   قبل  من  الخارجيين  تعكس  المقيمين 

الصلة   ذات  بالعقارات  المتعلقة  السجالت 

 والمحتفظ بها من قبل المجموعة. 
 

   ومدى    يمقيبتقمنا اإلفصاحات  كفاية  مالءمة 

 ضمنستثمارية للمجموعة عقارات االالمتعلقة بال

 حول البيانات المالية المجمعة. 22و 7 يإيضاح 
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 الحسابات المستقل  قب امر رير قت

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 2022وعة لسنة معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجم
خرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي ت األا لومإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم المع

حولها 2022سنة  للمجموعة ل مراقب الحسابات  البيانات المالية المجمعة وتقرير  إدارة  ، بخالف  . لقد حصلنا على تقرير مجلس 

قبل   األم،  تقريالشركة  مرتاريخ  بعد  ر  السنوي  التقرير  أقسام  باقي  على  الحصول  ونتوقع  الحسابات،  تقيتاراقب  مراقب خ  رير 

 الحسابات.
 

    حولها. تأكيدنتيجة  ةإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشمل المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي
 

هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله وتحديد ما إذا  فإن مسؤوليتنا  فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة،  

ما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبغير    انتك

وإذا   األخربشأنها.  المعلومات  هذه  في  أخطاء  أي  وجود  إلى  توصلنا  إلما  استناداً  المعلومات  ى،  على  بها  قمنا  التي  األعمال  ى 

ك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما  تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تل  قبل  ا ليهاألخرى والتي تم الحصول ع

 لق بهذا الشأن.يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتع
 

 ات المالية المجمعة وكمة عن البيانمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الح 
معايير الدولية للتقارير المالية وعن لمالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للات ان بيا إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه ال

عن   واء كانت ناتجةعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سأدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إل

 الغش أو الخطأ. 
 

تتحمل   المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  متارة  داإلعند  على  المجموعة  قدرة  تقييم  مبدأ مسؤولية  أساس  على  أعمالها  ابعة 

المتعل األمور  عن  مناسباً،  ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  االستمرارية االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  االستمرارية  مبدأ  بأساس  قة 

 يل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. ي بدأفر تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم تو المحاسبي ما لم
 

   موعة.للمج  المجمعة يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية
 

 المجمعةالمالية مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات 
خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش ككل    معةإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المج 

يد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه  الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكأو  

في حال وجودها. وقد تنشأ    المادية  ءا خط ية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األن أن عملال يضم

مجمعة على القرارات   األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو 

 ا على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. م اتخاذهاالقتصادية للمستخدمين والتي يت
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 قل  مستلا  لحسابات مراقب اتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 شركة مشاعر القابضة ش.م.ك.ع. )تتمة( 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 عة )تتمة( البيانات المالية المجمراقب الحسابات عن تدقيق يات ممسؤول
نا الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمافظنا على  ح مهنيةً و  كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما 

 بما يلي: 
 

 راءات و الخطأ ووضع وتنفيذ إج عة سواء كانت ناتجة عن الغش أتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجم

للتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية    التدقيق المالئمة يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر قديم أساس  تومناسبة 

الغش قد يتضمن التواطؤ أو  طر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن  عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخا 

 الرقابة الداخلية. د أو التضليل أو تجاوز زوير أو اإلهمال المتعمالت
 

 اءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي  ق لوضع إجرلية التدقيمالصلة بع  فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات

 حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 المحاس السياسات  مالئمة  معق تقييم  ومدى  المستخدمة  المحاسببية  التقديرات  قبل ولية  من  المقدمة  الصلة  ذات  واإلفصاحات  ية 

 اإلدارة. 
 

 ئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، ى مدى ماللالتوصل إ

ا جوهرياً حول قدرة المجموعة على والذي يمكن أن يثير شكً  علق باألحداث أو الظروفذا كان هناك عدم تأكد مادي متبتحديد ما إ

تبار، ارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين االعدأ االستمربلى أساس ممتابعة أعمالها ع

ذ اإلفصاحات  الحسابات،  مراقب  تقرير  الماليةفي  البيانات  في  الصلة  رأين  ات  تعديل  أو  مالئمة  المجمعة  عدم  حالة  في  ا 

اريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك، قد ليها حتى تع تي حصلنا  إلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق الا

 .ها على أساس مبدأ االستمراريةلمستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالتتسبب األحداث أو الظروف ا
 

   الشامل العرض  التقييم  المالية  اإلللبيانات  ذلك  في  بما  فيها  المتضمنة  والبيانات  وهيكلها  وتمجمعة  إذاقفصاحات  ما  كانت    ييم 

 الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات
 

   إلبداء رأي حول  ركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة  كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشأدلة تدقيق  الحصول على

المالية   مسؤولووالمجمعة.  البيانات  ونتحمل  نحن  للمجموعة  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  عن  ن 

 عن رأي التدقيق.  فقطالمسؤولية 
 

ئج التدقيق الهامة نطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتا ولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها الل مع المسؤإننا نتواص

 أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.  جوهرية في رأوجه قصو بما في ذلك أي
 

بيان بالتزام  اً نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة  بالمتطلبا يفيد  قاللية، ونبلغهم أيًضا  ت األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستنا 

اإلجراءات المتخذة الستبعاد   استقالليتنا باإلضافة إلىتؤثر على  دلة أنها قاألمور األخرى التي نرى بصورة معقوبكافة العالقات و

 مناسباً.   التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك  وأ اتمصادر التهديد
 

الحوكم عن  المسؤولين  إبالغ  يتم  التي  األمور  خالل  أهمومن  األكثر  األمور  تشكل  التي  األمور  تلك  نحدد  بها،  تدقيق  ة  في  ية 

مراقب   معةمج لا الماليةالبيانات   تقرير  في  األمور  هذه  عن  نفصح  إننا  الرئيسية.  التدقيق  أمور  من  تعتبر  ولذلك  الحالية،  للسنة 

أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن   نع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمورالحسابات الخاص بنا ما لم يم

تتجاوز   بالغه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلا ألنن في تقرير  ها يجب عدم اإلفصاح عنأمرا م

 المكاسب العامة له. 
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 قل  لحسابات المستمراقب اتقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 ش.م.ك.ع. )تتمة(  شركة مشاعر القابضة 
 

 والرقابية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية  

والبيانات الواردة في تقرير مجلس  ن الشركة األم تح أفي رأينا أيضاً   البيانات المالية المجمعة  تفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن 

فيما  األم  الشركة  ه  إدارة  ما  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات  بهذه  كافة  يتعلق  على  حصلنا  قد  وأننا  الدفاتر.  هذه  في  وارد  و 

ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي   حات التي رأيناها لمعلومات واإليضاا

رقم   الشركات  قانون  والتع2016لسنة    1يتطلبها  الال،  والتعديالت  التنفيذية  والئحته  له  الالحقة  التأسيس ديالت  وعقد  لها،  حقة 

المرعية، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات   لوالجرد وفقاً لألصم، وأنه قد أجري  والنظام االساسي للشركة األ

الشركات رقم   التنفي  2016لسنة    1لقانون  له والئحته  الالحقة  التأسيس والنظا والتعديالت  لعقد  أو  لها،  الالحقة  والتعديالت  م ذية 

على نشاط الشركة األم أو    أثيراً مادياً تقد يكون له    وجه   على  2022ديسمبر    31االساسي للشركة األم، خالل السنة المنتهية في  

 مركزها المالي. 
 

  فيما يتعلق بهيئة أسواق المال   2010لسنة    7قانون رقم  نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام ال

على نشاط الشركة األم أو    تأثيراً مادياً   جه قد يكون لهى وعل  2022ديسمبر    31به خالل السنة المنتهية في  والتعليمات المتعلقة  

 مركزها المالي. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MASHAER

HOLDING COMPANY K.S.C.P.

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Mashaer Holding Company K.S.C.P.

(the “Parent Company”) and its Subsidiaries (collectively, the “Group”), which comprise the

consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated

statement of profit or loss, consolidated statement of comprehensive income, consolidated

statement of cash flows and consolidated statement of changes in equity for the year then ended,

and notes to the consolidated financial statements, including the summary of significant

accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all

material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and

its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended

in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our

responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for
the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of

the group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA

Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA

Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide

a basis for our opinion

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance

in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were

addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in

forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each

matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Consolidated Financial Statements section of our report, including in relation to these matters.

Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our

assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The

results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below,

provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Ernst & Young
Al Aiban, Al Osaimi & Partners

P.O. Box 74

18–20th Floor, Baitak Tower

Ahmed Al Jaber Street

Safat Square 13001, Kuwait

Tel: +965 2295 5000

Fax: +965 2245 6419

kuwait@kw.ey.com

ey.com/mena
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MASHAER

HOLDING COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

Key Audit Matters (continued)

Valuation of investment properties

Key audit matter
How the key audit matter was addressed

in the audit

Investment properties represents 81% of total

assets and are measured at fair value for an

amount of KD 17,325,799 as at 31 December

2022.

The management of the Group engages

professionally qualified external valuers to

assess the fair value of its investment

properties on an annual basis.

The valuation of investment properties is

highly dependent on estimates and

assumptions, such as rental value, occupancy

rates, discount rates, maintenance status, and

financial stability of tenants, market

knowledge and historical transactions. Given

the size of investment properties and the

complexity of valuation and the importance

of disclosures relating to assumptions used in

the valuation, we considered the valuation of

investment properties as a key audit matter.

Our audit procedures included, among

others, the following:

 We assessed the competence,

independence and integrity of the

external valuers.

 We assessed for valuation reports

obtained whether the valuation

methods as applied by the external

valuers are acceptable for the purpose

of the valuation of the underlying

investment property.

 We assessed the appropriateness of the

property related data, including key

estimates and assumptions as used by

the external valuers by comparing

amongst others prevailing market rents,

market yields and evidence of

comparable market transactions and

other publicly available information of

the property industry.

 We performed audit procedures on a

sample of the investment properties, to

test whether property specific standing

data supplied to the external valuers by

management reflected the underlying

property records held by the Group.

 We assessed the adequacy and the

appropriateness of the Group’s

disclosures concerning investment

properties in Note 7 and Note 22 to the

consolidated financial statements.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MASHAER

HOLDING COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

Other information included in the Group’s 2022 Annual Report
Management is responsible for the other information. Other information consists of the

information included in the Group’s 2022 Annual Report, other than the consolidated financial

statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s

Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the remaining

sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we

do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read

the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is

materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in

the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have

performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor’s report, we

conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report

that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and the Those Charged with Governance for the Consolidated
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial

statements in accordance with the IFRSs, and for such internal control as management determines

is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from

material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the

Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going

concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to

liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting

process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to

issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to

influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial

statements.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MASHAER

HOLDING COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain

professional scepticism throughout the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,

and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one

resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

misrepresentations, or the override of internal control.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an

opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates and related disclosures made by management.

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue

as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw

attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are

based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future

events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial

statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities

or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial

statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group

audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant

deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and

where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MASHAER

HOLDING COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters

that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current

year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report

unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare

circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the

adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest

benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company and

the consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent

Company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in

accordance therewith. We further report that, we obtained all the information and explanations

that we required for the purpose of our audit and that the consolidated financial statements

incorporate all information that is required by the Companies Law No.1 of 2016, as amended,

and its executive regulations, as amended, and by the Parent Company’s Memorandum of

Incorporation and Articles of Association, that an inventory was duly carried out and that, to the

best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No.1 of 2016, as amended,

and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s Memorandum of

Incorporation and Articles of Association have occurred during the year ended 31 December 2022

that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial

position.

We further report that, during the course of our audit, we have not become aware of any violations

of the provisions of Law No 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and its related

regulations during the year ended 31 December 2022 that might have had a material effect on the

business of the Parent Company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI

LICENCE NO. 68-A

EY

AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

16 February 2023

Kuwait




