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تقریر مراقب الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة 

 المكثفة المجمعة
 

 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة        المحترمین 
 ع. ش.م.ك.العقاریة شركة المصالح 

  دولة الكویت

 مقدمة

("الشركة") وشركاتھا  .عش.م.ك. العقاریةلشركة المصالح  2018یونیو  30المرفقة كما في المجمعة المكثفة لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالیة المرحلیة 
ات بیانالبیانات المكثفة المجمعة لو 2018یونیو  30التابعة (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المكثف المجمع كما في 

لتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لبیانات المكثفة المجمعة وال 2018 یونیو 30ثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في لفترتي الثالالدخل والدخل الشامل 
ات ومعرض ھذه المعللفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ، وإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن اإلدارة مسئولة عن إعداد و

ً المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  . إن مسئولیتنا ھي إبداء استنتاج حول تلك المعلومات المالیة التقاریر المالیة المرحلیة 34لمعیار المحاسبة الدولي وفقا
 .المرحلیة المكثفة المجمعة بناء على مراجعتنا

 نطاق المراجعة 

المتعلق بمھام المراجعة "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة".  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعیار الدولي رقم 
یق اإلجراءات بتتمثل مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة في توجیھ االستفسارات، بصفة رئیسیة لألشخاص المسئولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتط

مكننا من تاءات المراجعة األخرى. تعتبر المراجعة جوھریا أضیق نطاقا من التدقیق الذي یتم إجراؤه وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، وبالتالي ال التحلیلیة وإجر
 تدقیق. الحصول على تأكید بأن نكون على علم بكافة األمور الھامة التي كان من الممكن تحدیدھا من خالل التدقیق. لذلك، فإننا ال نبدي رأي
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 أساس االستنتاج المتحفظ 

دینار كویتي في  23,498,142دینار كویتي ومبلغ  17,611,805 ة المرحلیة المكثفة المجمعة مبلغ، تتضمن المعلومات المالی2كما ھو مبین في إیضاح 
دینار 15,870,453 كویتي ودینار  18,084,967 : 2017دیسمبر  31( 2018یونیو  30إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات على التوالي كما في 

لكل من إجمالي الدخل وإجمالي المصاریف على التوالي لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك   كویتيدینار   148,496ومبلغ  دینار كویتيالشىء  كویتي) ومبلغ 
التابعة الھامة. لم نتمكن من القیام بأي إجراءات مراجعة  الخارجیة دینار كویتي) تتعلق بالشركة316,774 دینار كویتي والشىء : 2017دیسمبر  31التاریخ (

 معلومات مالئمة إلتمام مراجعتنا.توفیر الشركة من  لعدم تمكننظرا  ،لشركة التابعةعلى المعلومات المالیة أعاله لتلك ا

حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، بلغ استثمار المجموعة في شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة  19كما ھو مبین في إیضاح 
دینار كویتي). لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة  4,340,890: 2017دیسمبر  31( 2018یونیو  30دینار كویتي كما في  4,340,890

لمجموعة وحصة المجموعة في نتائج األعمال ذات الصلة، نظًرا لعدم قدرة إدارة ا 2018یونیو  30حول القیم الدفتریة لالستثمارات المذكورة أعاله كما في 
 . ونتیجةً لذلك، لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیالت على ھذه المبالغ. إلتمام مراجعتناعلى توفیر معلومات كافیة 

"األدوات المالیة"  9مالیة امت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر القحول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة،  3كما ھو مبین في إیضاح 
. لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة 2018ینایر  1"اإلیرادات من العقود مع العمالء" اعتباراً من  15والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

كما ھو  2018یونیو  30متعلقة بفترة الستة األشھر المنتھیة في وكذلك اآلثار ال 2018ینایر  1حول األسس واآلثار االنتقالیة لتطبیق ھذین المعیارین كما في 
الي، . وبالتمراجعتنا إلتمامحول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، نظًرا لعدم قدرة إدارة المجموعة على توفیر معلومات كافیة  3مبین في إیضاح 

 دیالت على ھذه المبالغ. لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء اي تع

 االستنتاج المتحفظ 

مات المالیة المرحلیة لمعلواستنادا إلى مراجعتنا، باستثناء تأثیرات األمور المبینة في فقرة أساس االستنتاج المتحفظ، فإنھ لم یرد لعلمنا ما یجعلنا نعتقد أن ا
 . التقاریر المالیة المرحلیة 34ي لمعیار المحاسبة الدولوفقاً لم تعد، من كافة النواحي المادیة،  2018یونیو  30المكثفة المجمعة المرفقة كما في 

 وجود شك مادي حول االستمراریة

، 2018یونیو  30حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، والذي یبین أنھ كما في  2دون إبداء تحفظ آخر في استنتاجنا، نلفت االنتباه إلى إیضاح 
ھراً بمبلغ ر شتجاوزت المطلوبات السائلة لدى المجموعة التي تستحق السداد خالل فترة اثنا عشر شھراً الموجودات السائلة المستحقة خالل فترة اثنا عش

، تعثرت المجموعة في سداد قروض إلى بنوك محلیة وأجنبیة. كما ھو مبین في 10لى ذلك، وكما ھو مبین في إیضاح دینار كویتي. إضافة إ 58,800,316
المجموعة ، فإن ھذه األحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تشیر إلى وجود حالة عدم التأكد المادي مما یضفي قدًرا كبیًرا من الشك حول قدرة 2إیضاح 

  ة.على االستمراری

 لفت انتباه 

الذي یُبین حالة من عدم التأكد بخصوص وحول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة،  7دون إبداء تحفظ آخر في استنتاجنا، نلفت االنتباه إلى إیضاح 
مدى قدرة  إلىتحقق القیمة الدفتریة للعقارات المبنیة على األرض المس���تأجرة  یس���تندتجدید عقد إیجار أرض الش���ركة التابعة مع الجھة ذات الص���لة. س���وف 

 المجموعة على تجدید عقد اإلیجار لفترات مستقبلیة.
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 أمر أخر 

المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لفترة الستة  معلوماتالومراجعة  2017دیسمبر  31تم تدقیق البیانات المالیة المجمعة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
أبریل  8خ بتاری هریره الصادراحول تلك البیانات في تقمتحفظین حسابات آخر، والذي أبدى رأیًا واستنتاًجا  مراقبمن قبل  2017یونیو  30أشھر المنتھیة في 

تدقیق ومراجعة مناسبة وكافیة بشأن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات  عدم قدرتھ على الحصول على أدلة، بسبب على التوالي 2017أغسطس  22و 2018
 .والمصروفات للشركة الخارجیة التابعة الھامة والشركة الزمیلة المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة

 التقریر على مراجعة المتطلبات النظامیة والقانونیة األخرى

كذلك لم یرد  متفقة مع ما ھو وارد في الدفاتر المحاسبیة للشركة.المجمعة  لمعلومات المالیة المرحلیة المكثفةفإن اباإلضافة إلى ذلك، وبناء على مراجعتنا، 
، وتعدیالتھ والئحتھ 2016لسنة  1ألحكام قانون الشركات رقم ، 2018یونیو  30أشھر المنتھیة في لعلمنا ما یجعلنا نعتقد وجود أي مخالفات خالل فترة الستة 

 .المجمعیذیة أو لعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة على وجھ یؤثر مادیا في نشاط المجموعة أو في مركزھا المالي التنف

 

 

 

 

 

 

 


