








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع.ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة
 

    البيانات المالية المجمعةتدقيق تقرير حول 
 

 الرأي  
إليها معا   ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )يشار  مشاريع الكويت القابضةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة 

والتغيرات   وبيانات الدخل والدخل الشامل  2019ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك  تدفقات النقدية والفي حقوق الملكية  

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 
 

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

وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية    2019ديسمبر  31كما في 

 للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي  
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا  

لميثاق األخالقيات وفقاً  . ونحن مستقلون عن المجموعة  مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"في قسم "
مهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية( )ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية ال

. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين.  للمحاسبين(

 ة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق. وإننا نعتقد أن أدل
 

 التأكيد على أمر  
حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين األحداث الالحقة المتعلقة باألصل غير المتداول المحتفظ   31نلفت االنتباه إلى االيضاح  

 به لغرض البيع. إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر. 
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
  للفترةور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األم

الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول  

 مر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.  هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معالجتنا لكل أ
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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع. )تتمة(ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة

 

 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 

 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف  
تمثل القروض والسلف للشركات المصرفية التجارية التابعة للمجموعة جزءاً جوهرياً من إجمالي الموجودات. ولقد أدى تطبيق  

إلى تغيير جوهري في طريقة تحديد المخصصات مقابل الموجودات المالية  األدوات المالية : 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

إن االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  استرداد الموجودات المالية.    إمكانيةدرجة أكبر لتحديد  وتضمن طريقة ذات نهج مستقبلي ب

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  معقدة والتي تتطلب أحكاماً جوهرية عند تنفيذيها. تعتمد خسائر  محاسبية يمثل سياسة  9طبقا

وضعها عند تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي االئتمان المتوقعة على األحكام التي تقوم اإلدارة ب

والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان الحقاً في تاريخ البيانات المالية المجمعة لتصنيف التسهيالت االئتمانية إلى فئات مختلفة  
لعمالء وتقدير التدفقات النقدية من إجراءات االسترداد أو  وتحديد توقيت حدوث التعثر ومراجعة النماذج لتقييم احتمالية تعثر ا

المطبقة باإلضافة   التسهيالت االئتمانية وعدم التأكد من التقديرات ذات الصلة وأهمية األحكام  هميةأل ونظراً تحقق الضمانات. 

المجموعة، تعتبر خسائر  إلى تعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة للقروض والسلف والتي تشكل جزءاً رئيسياً من موجودات 

 االئتمان المتوقعة للقروض والسلف أحد أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 كجزء من تدقيق الشركات المصرفية التجارية التابعة، تضمنت إجراءات تدقيقنا ما يلي: 
 

  واحتساب  استيعاب اإلجراءات االئتمانية الرئيسية لدى المجموعة والتي تشمل منح االئتمان والتسجيل والمراقبة

 ات واختبار فعالية تشغيل الضوابط الرئيسية على هذه اإلجراءات. صالمخص

 

  ذلك عملية   ويتضمن ، فاعليتها التشغيليةعلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة واختبار استيعاب تصميم أدوات الرقابة

والدقة الحسابية. كما تحققنا من استيفاء ودقة  والمراقبة/التحقق المستمر وحوكمة النماذج تطوير النماذج واعتمادها، 
 ها اإلدارة. تالبيانات المستخدمة ومدى معقولية االفتراضات التي وضع

 

  ما  ووالمتعلقة بالتعرض للمخاطر إعداد النماذج الجوهرية بالنسبة لالنكشافات  الجوهرية في فتراضات اال استيعاب وتقييم

 ما يلي: يطرأ عليها من تغييرات مع التركيز على 

 افتراضات إعداد النماذج الجوهرية المطبقة من قبل المجموعة  ▪

 األساس والبيانات المستخدمة لتحديد التغييرات  ▪

 

 :لقد قمنا بتقييم ما يلي 

ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  ▪ بما في ذلك   9سياسة احتساب مخصصات انخفاض القيمة لدى المجموعة طبقا

 . 9معايير مخاطر االئتمان في ضوء متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية االزدياد الملحوظ في 

طرق تطوير نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والمنهجية المرتبطة بها لدى المجموعة في ضوء متطلبات المعيار   ▪

 ، و 9الدولي للتقارير المالية 

 سابي للنماذج ذات الصلة. الح والتكاملمدى سالمة إجراءات تصنيف القروض لدى المجموعة   ▪
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 المستقلين مراقبي الحسابات  تقرير

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع. )تتمة(ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة

 

 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 

 
 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 

  )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف 
 

 :بالنسبة لعينة من االنكشافات للمخاطر، قمنا بتنفيذ اإلجراءات لتقييم ما يلي 

مدى مالئمة عوامل االنكشاف عند التعثر واحتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر )بما في ذلك قيم الضمانات  ▪

 المستخدمة( عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة

التحديد الزمني المناسب لالنكشافات للمخاطر المرتبطة بازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان ومدى دقة عملية تحديد  ▪
 مراحل االنكشاف لدى المجموعة. 

 احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ▪

 

 توقعة، عقدنا المناقشات  فيما يتعلق بالمعلومات المستقبلية التي استخدمتها إدارة المجموعة في احتساب خسائر االئتمان الم

مع اإلدارة وتحققنا من االعتمادات الداخلية من قبل اإلدارة للتوقعات المستقبلية االقتصادية المستخدمة ألغراض احتساب  

 خسائر االئتمان المتوقعة.  

 
فاض قيمة القروض والسلف  اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بانخ مالئمةكما أخدنا في اعتبارنا مدى 

. يرجى الرجوع إلى التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة واإلفصاحات حول  9طبقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 حول البيانات المالية المجمعة.   4و 2.7القروض والسلف ضمن اإليضاحين 
 

 اختبار االنخفاض في قيمة االستثمار في شركات زميلة 
في عدد من الشركات الزميلة والتي تعتبر جوهرية للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. وتعتبر القيمة   لدى المجموعة حصص

مجموعة الخليج  وشركة  )"القرين"( . شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع في الستثمارات المجموعة الدفترية 

بصورة ملحوظة من نسبة حقوق   "( أعلىالتقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. )"التقدم وشركة  "(للتأمين ش.م.ك.ع. )"الخليج للتأمين

الملكية الخاصة بحصة ملكية المجموعة في هذه الشركات الزميلة. وبالتالي، ينبغي على اإلدارة إصدار أحكام جوهرية في تحديد 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت  ترتبط خدام. كما المبلغ الممكن استرداده لالستثمار استنادا إلى القيمة أثناء االست

.  والحساسية عدم التأكد من التقديرات بالخصم المستخدمة من قبل المجموعة في تحديد القيمة أثناء االستخدام لذلك االستثمار 

 أمور التدقيق الرئيسية.  أحد وبالتالي، فإننا نعتبر هذا األمر 

 

 إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:لقد تضمنت 
 واختبار االفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة لمساعدتنا في تقييم منهجية خبراء التقييم لدينا االستعانة ب

 في الشركات الزميلة.   اتالمجموعة في احتساب القيمة أثناء االستخدام لالستثمار

  مدى مالئمة المدخالت الرئيسية مثل معدالت النمو طويلة األجل  التأكد من والتدفقات النقدية تقييم مدى مالئمة توقعات

 المستخدمة في استقراء التدفقات النقدية ومعدل الخصم ومقارنتها بالبيانات الخارجية المتاحة. 

 

 حول البيانات المالية المجمعة.  8 ضمن اإليضاحاالختبار حول هذا قمنا أيضاً بتقييم مدى مالئمة إفصاح المجموعة لقد 
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 المستقلينتقرير مراقبي الحسابات  

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع. )تتمة(ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة

 

 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 

 
 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 

 اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة 
يعتبر اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة جوهريا لتدقيقنا نظرا  

الممكن استرداده للشهرة والموجودات غير الملموسة على أساس احتساب القيمة أثناء االستخدام، كما  لتعقيد إجراء تقييم المبلغ

يتطلب إصدار أحكام جوهرية من جانب اإلدارة. تستند تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية إلى آراء اإلدارة حول المتغيرات مثل 

صة السوق ومعدالت النمو المتوقعة والظروف االقتصادية ومن بينها هوامش الفائدة ومعدالت الخصم واالفتراضات حول ح

 النمو االقتصادي ومعدالت التضخم المتوقعة. وقد اعتبرنا هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية. 

 

 لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:
   االستعانة بخبراء التقييم لدينا لمساعدتنا في تقييم مدى مالئمة نموذج التقييم واختبار االفتراضات الرئيسية المستخدمة في

 تحليل انخفاض القيمة مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي.  

 ر إليها أعاله والتأكد من نتائج  تقييم تحليالت الحساسية التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئيسية المشا

 التقييم. 
 

حول البيانات المالية المجمعة    10إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإليضاح  

حول    2ن اإليضاح  فيما يتعلق بتلك االفتراضات. وتم اإلفصاح عن سياسة المجموعة فيما يتعلق باختبار االنخفاض في القيمة ضم

 البيانات المالية المجمعة.
 

 تقييم العقارات االستثمارية
تعتبر العقارات االستثمارية جوهرية للبيانات المالية المجمعة للمجموعة. ذلك حيث تقوم اإلدارة بتحديد القيمة العادلة لعقاراتها  

االستثمارية وتستعين بمقيمين خارجيين لدعم هذا التقييم. ويعتمد تقييم العقارات االستثمارية وفقا للقيمة العادلة بصورة كبيرة  
واالفتراضات مثل متوسط صافي العائد المبدئي والعائد القابل لالسترداد ومعدل التضخم ومعدالت الشغور  على التقديرات 

تقييم العقارات االستثمارية وأهمية    عملية  وتعقيد ومعدالت نمو اإليجارات والمعرفة بالسوق والمعامالت التاريخية. ونظراً لحجم  

 أمور التدقيق الرئيسية.  أحد المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييم، فإننا اعتبرنا هذا األمر  اإلفصاحات
 

 من بينها:العديد من اإلجراءات  تدقيقنالقد تضمنت إجراءات 

  العقارات وخبرة المقيمين الخارجيين. قمنا أيضا باختبار مدى دقة بيانات  عملية التقييم واستقاللية موضوعية جودة وتقييم  

 .  والتي يتم استخدامها كمدخالت ألغراض التقييم  المقدمة من قبل المجموعة إلى المقيمين الخارجيين

 مالئمة ومعقولية منهجيات التقييم واالفتراضات الرئيسية والتقديرات المستخدمة في عمليات التقييم على أساس   تقييم مدى

 معامالت السوق المقارنة والمعلومات األخرى المتاحة علناً بقطاع العقارات. من  المتاحة استنادا إلى األدلة اتالعين
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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع. )تتمة(ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 )تتمة( تقييم العقارات االستثمارية
قمنا أيضا بتقييم تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية  

على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية. وقمنا أيضاً بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسية مثل هذه  

 حول البيانات المالية المجمعة.   9يضاح االفتراضات ضمن اإل 
 

 تقييم األدوات المالية المشتقة
لدى المجموعة أدوات مالية مشتقة جوهرية ويتم تحديد تقييمها من خالل االستعانة بأساليب التقييم التي غالبا ما تتضمن إصدار  

المالية المشتقة وعدم التأكد من التقديرات المرتبط بها، فإننا األحكام واستخدام االفتراضات والتقديرات. ونظراً ألهمية األدوات 

 اعتبرنا هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية. 
 

 لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:

 قبل المجموعة في   االستعانة بخبراء التقييم لدينا لمساعدتنا في تقييم المنهجيات والمدخالت واالفتراضات المستخدمة من

 تحديد القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة.   

 .مراجعة المدخالت المستخدمة في بيانات السوق المتاحة خارجياً للتأكد من تطبيق االفتراضات المالئمة في التقييم 

 يم العادلة المحددة من قبل مقارنة التقييمات المأخوذة من نموذج التقييم الداخلي لدينا بالنسبة لعينة من األدوات بالق

 المجموعة. 
 

حول البيانات المالية المجمعة    27المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإليضاح    إضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات 

 حول أساس التقييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة.  
 

 2019 لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة 
األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير   إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات

، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس  2019  لسنةالسنوي للمجموعة  

بعد تاريخ    2019لسنة  إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي  

 تقرير مراقبي الحسابات. 
 

 نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.    ولن  إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم 
 

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

كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية  

بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات  

خرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما  األ 

 يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن. 
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 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة  وعن  

 عن الغش أو الخطأ. 
 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ  

ة مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية  االستمراري

 المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية  البياناتشراف على عملية إعداد ن عن الحوكمة مسؤولية اإل ويتحمل المسؤول
 

   مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  

ير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أو الخطأ، وإصدار تقر

أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد  

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

 القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 
 

كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  

 بما يلي: 

 

   تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ

قيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء  إجراءات التد 
رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش  

 يل أو تجاوز الرقابة الداخلية. قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضل

 

   فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  

 

  يرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد

 قبل اإلدارة.  

 

   التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

ن أن يثير شكًا جوهرياً حول قدرة  عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمك
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا  

أن نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقبي الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا 

عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي   في حالة

الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على  

 أساس مبدأ االستمرارية. 
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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 

 ن مساهميالإلى حضرات السادة 

   .ع. )تتمة(ش.م.ك   شركة مشاريع الكويت القابضة
 

 )تتمة(البيانات المالية المجمعة تدقيق تقرير حول 
 

 تتمة(المجمعة )مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت

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

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء

رأي حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها 

 عن رأي التدقيق.  فقط للمجموعة ونتحمل المسؤولية 
 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة 

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.  
 

د بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفي

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات  

 الصلة، متى كان ذلك مناسباً.   
 

بالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق ومن خالل األمور التي يتم إ

الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي   للسنة البيانات المالية المجمعة 

فصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى  الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإل 

أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح  

  تتجاوز المكاسب العامة له.
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 المستقلين تقرير مراقبي الحسابات 
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 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

 ً وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس   ، إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة ، في رأينا أيضا
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة  

مالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي  المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات ال

، وعقد التأسيس  والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1يتطلبها قانون الشركات رقم 

صل إليه علمنا  وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما و والتعديالت الالحقة لهما،  والنظام األساسي للشركة األم 

،  والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 

على وجه   2019ديسمبر  31 ، خالل السنة المنتهية في والتعديالت الالحقة لهما أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم 

 أو مركزها المالي.  األم  قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 
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