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  دارة       المحترمين لسادة/ أعضاء مجلس اإلا

  ش.م.ك عامة –الشركة الوطنية للرماية 
  وشركاتها التابعة

  الكويت
  

  الية المرحلية المجمعة المكثفةمتقرير المراجعة عن المعلومات ال
 

  مقدمة 
 -شركة مساهمة كويتية  –ماية المكثف المرفق للشركة الوطنية للر المجمع لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي

الربح أو وكذلك بيانات  2019مارس  31كما في   - ("الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار إليهما "بالمجموعة")  - عامة 
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المجمعة المكثفة  اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة ووالخسارة 

أشهر المنتهيـة في ذلك التاريخ. إن إدارة "الشركة األم "هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية  الثالثةترة لف
) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إبداء إستنتاج 34المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

  . مالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءاً على مراجعتناحول هذه المعلومات ال
  

  نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي ب قمنالقد   التى يقوم بها "مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410المراجعة  حول عملياتمراجعتنا وفقا

 ،ستفساراتاإلالمكثفة إجراء المجمعة مراجعة المعلومات المالية المرحلية  تتضمن للمنشأة". المستقل الحسابات مراقب
إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.  إتباعو ،ولين عن األمور المالية والمحاسبيةئمن األشخاص المس بشكل رئيسى

ً  المراجعة أقلنطاق إن  ً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فهيب نطاق القيام من جوهريا ول ال تمكننا من الحص التدقيق وفقا
  فإننا ال نبدي رأي تدقيق.بالتالى،  التدقيق. و فىعلى تأكيد بأننا على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها 

    
  أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج

ت حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. فإن مطلوبا )15)،(14)،(13()،11()،3( كما هو مبين باإليضاحات
، وتخلفت 2019مارس  31"المجموعة" قصيرة األجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تحقيقها على المدى القصير كما في 

بدولة "المجموعة" عن سداد المدفوعات المؤجلة المستحقة للمطور الرئيسي مقابل العقارات قيد التطوير في أبو ظبي 
رض ألجل مستحق ألحد البنوك المحلية مع الفائدة المترتبة عليه. قام اإلمارات العربية المتحدة وكذلك تخلفت عن سداد ق

البنك المحلي برفع دعوى ضد "الشركة األم" وأعاد االستحواذ على كافة الضمانات المرهونة مقابل هذا القرض ألجل. 
على القرض ألجل بداية  الفوائداستحقاق تسجيل أوقفت "المجموعة" ، ومع الفائدةوذلك من أجل استرداد أصل مبلغ القرض 

 31ينار كويتي للفترة المنتهية في د 21,915 . تكبدت "المجموعة" خسارة بمبلغ)15إيضاح ( 2016من الربع الثاني لعام 
دينار  91,599 : خسارة بمبلغ2018مارس  31دينار كويتي،  496,612 : خسارة بمبلغ2018ديسمبر  31( 2019مارس 

 16,221,845: 2018ديسمبر  31( 2019مارس  31كويتي كما في  16,243,760راكمة كويتي) وقد بلغت الخسائر المت
دينار كويتي). وعالوة على ذلك، لم يتم نقل ملكية العقارات قيد التطوير  15,798,895 :2018مارس  31دينار كويتي، 

 :2018مارس  31، دينار كويتي 62,782,713: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 62,986,060البالغة قيمتها 
 31دينار كويتي ( 16,207,246دينار كويتي) بسبب التعثر في سداد دفعات المقابل المؤجل البالغة قيمته  62,047,476

وغرامة التأخير المستحقة  .دينار كويتي)15,965,734 : 2018مارس  31دينار كويتي،  16,154,922: 2018ديسمبر 
 31دينار كويتي،  15,165,723: 2018ديسمبر  31( 2019مارس  31كما في دينار كويتي  15,214,843السداد بمبلغ 

. وأوقفت خرىأرصدة دائنة أو ونتجاري دائنوندينار كويتي) المدرجة ضمن بند  14,988,120: 2018مارس 
  .2018يناير  1"المجموعة" تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل هذه الدفعات المؤجلة إعتباراً من 

  
مجموعة" على االستمرارية على مدى تمكنها من توليد تدفقات نقدية كافية من خالل بيع عقاراتها قيد تتوقف قدرة "ال

التطوير من أجل سداد التزاماتها تجاه دائنيها والبنك المحلي الدائن لها. لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
لمحتفظ بها لغرض المتاجرة، نظراً لعدم تحويل سندات ملكية هذه ارات اقفيما يتعلق بقدرة "المجموعة" على بيع الع

  العقارات باسم "المجموعة".
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  (تتمة)أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج 

في حال لم يتم استخدام أساس االستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، لكان من الضروري 
، لتعكس حقيقة أنه قد 2019مارس  31ة عرض المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في إجراء تعديالت إلعاد

يتعين على "المجموعة" تحقيق موجوداتها وتسديد مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه المعلومات المالية 
    جودات خالل المسار االعتيادي لألعمال. المرحلية المجمعة المكثفة، باستثناء المبالغ الناتجة عن بيع هذه المو

  
من ال تتوافر حاليا معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات  )8(عالوة على ذلك وكما هو مفصح عنه في إيضاح 

 4,137,200: 2018ديسمبر  31( 2019مارس  31كما في  دينار كويتي 4,150,600 خالل الدخل الشامل اآلخر البالغة
  .دينار كويتي) 4,088,750 :2018مارس  31دينار كويتي، 

  
نظراً لألمور المبينة أعاله، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومالئمة لتحديد ما إذا كان هناك أية تسويات قد تكون 

  ضرورية على المعلومات المالية المرحلية  المجمعة المكثفة.
  

معلومات، لكان قد استرعى انتباهنا أمور تشير إلى ضرورة إجراء تسويات على وفي حال تمكنا من الحصول على هذه ال
   المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

  
  عدم القدرة على إبداء استنتاج

ة نظراً ألهمية األمور المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج، فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كافي
وموثوق بها لتوفير أساسا الستنتاجنا حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة. وعليه، فإننا ال نبدي استنتاج 

  حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.
  

  التقرير حول مراجعة األمور القانونية والتنظيمية األخرى
 دفاترال فى وردمع ما  متفقة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةمراجعتنا، فإن  إستناداً إلىإضافة إلى ذلك و

ً أنه حسبما وصل إليه علمنا وإعتقادنا المحاسبية  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  لم تقع للشركة األم. نرى أيضا
 7أو القانون رقم  وتعديالتهما الالحقة، ئحته التنفيذيةوال 2016 لسنة 1ألحكام قانون الشركات رقم مخالفات   2018مارس 
األم  التأسيس والنظام األساسي للشركة عقدل أو بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 2010لسنة 

  المكثف.المجمع أو مركزها المالي المرحلي األم على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة  الالحقةوتعديالتهما 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

علي عبدالرحمن الحساوي
30مراقب حسابات مرخص فئة (أ) رقم 
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