






   

  

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

  شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. 

 

 مقدمة

. )"الشركة األم"( لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

المرحليين المكثفين  الدخل والدخل الشامل يبيانو 2018 سبتمبر 30بـ"المجموعة"( كما في  اوشركاتها التابعة )يشار إليها مع  

التدفقات النقدية والتغيرات في حقوق بياني واشهر المنتهيتين بذلك التاريخ،  تسعةاشهر وال ةالمجمعين المتعلقين به لفترتي الثالث

المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة  أشهر تسعةاللفترة المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به ملكية ال

. التقرير المالي المرحلي :34لمعيار المحاسبة الدولي  ا  عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفق

 هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.إن مسؤوليتنا 

 

 نطاق المراجعة

" للشركة ينالمستقل ين"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل المدقق 2410للمعيار الدولي  ا  لقد قمنا بمراجعتنا وفق

إلى  رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة المرحلية المالية لوماتالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المع

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم

وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم  ،لمعايير التدقيق الدولية ا  التدقيق الذي يتم وفقنطاق المراجعة أقل من 

 يتعلق بالتدقيق. ابكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي  

 

 المتحفظةالنتيجة أساس 

ك وعة في شركة كورثمار المجمحول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، تم إدراج است 4كما هو مبين في االيضاح 

ألف دينار  108,425: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي )  108,988رض ذي الصلة )"شركة كورك"( بمبلغتيليكوم والق

 35,098: 2017ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 35,238 ومبلغدينار كويتي(،  ألف 108,389: 2017 سبتمبر 30و، كويتي

ز المالي المرحلي المكثف المجمع المرك(، على التوالي، في دينار كويتي ألف 35,086: 2017 تمبرسب 30و، ألف دينار كويتي

لم نتمكن وفيما يتعلق باستثمارها في شركة كورك.  تحكيمال طلب، قدمت المجموعة ذلكإلى  إضافة   .2018 سبتمبر 30كما في 

 سبتمبر 30ك وإمكانية استرداد القرض كما في ركة كورفي ش االستثمارمن الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول 

. وبالتالي، فإننا لم نتمكن من ونتيجة التحكيموعدم التأكد الجوهري حول قيمة االستثمار االستثمار ، وذلك نتيجة  لطبيعة 2018

 لشركة كورك.  الستثمار والقرضالقيمة المدرجة بالدفاتر لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أية تعديالت على 

 

 النتيجة المتحفظة

 يستوجبلم يرد إلى علمنا ما "أساس النتيجة المتحفظة"، باستثناء التأثير المحتمل لألمر المبين في فقرة إلى مراجعتنا،  ا  استناد

لمعيار المحاسبة  ا  النواحي المادية، وفقبأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  االعتقاد

 .34الدولي 

 



 

   

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 )تتمة( ع.شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.

 

  أمرالتأكيد على 
 نلفت االنتباه إلى ما يلي:

 

المتعلقة بالعقود االلتزامات المحتملة والذي يبين ( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة أ) 9قم إيضاح ر (1

 .بالواليات المتحدة األمريكية ذات التكاليف القابلة لالسترداد لدى هيئة الرقابة على عقود الدفاع

 

والمطالبات الذي يبين االلتزامات المحتملة جمعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة الم)ب( حول  9إيضاح رقم  (2

 العامة للجمارك بالكويت.  اإلدارةبالمتعلقة 

 

عدم التأكد المتعلق بتجديد عقد االيجار ( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين ج) 9إيضاح رقم  (3

 مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت.

 

 نتيجتنا فيما يتعلق باألمور المبينة أعاله. فيتحفظا  إضافيا   إننا ال نعبر عن

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المجمعة إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة  ا  إلى ذلك، واستناد إضافة

لسنة  1رقم  الشركاتمخالفات لقانون  ةبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أيالمحاسبية للشركة األم. وأنه حس

 أو للنظام األساسي للشركة األم أو لعقد التأسيس ،والتعديالت الالحقة لها التنفيذية والئحتهوالتعديالت الالحقة له  2016

على نشاط  ا  مادي ا  على وجه قد يكون له تأثير 2018 سبتمبر 30تهية في المن أشهر تسعةال فترةخالل  ،والتعديالت الالحقة لهما

 الشركة األم أو مركزها المالي.
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