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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 

 المتحفظالرأي 
إليها معاً  التابعة )يشار ا"( وشركاتهاألم شركة)"ال ع.ش.م.ك. اجيليتي للمخازن العموميةلشركة لقد دققنا البيانات المالية المجمعة 

وبيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات  2018ديسمبر  31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 

ات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك يااحللسنة المنتهية بذلك التاريخ واإل المجمعةوالتغيرات في حقوق الملكية النقدية 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

 

يانات المالية ن البإمن تقريرنا،  أساس الرأي المتحفظ، باستثناء اآلثار المحتملة المترتبة على األمر الموضح في فقرة في رأينا

 2018ديسمبر  31المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 

  وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 المتحفظساس الرأي أ
 حول البيانات المالية المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة والقرض المقدم لشركة كوريك 10رقم  ياا وفقا لما ورد في اإل

دينار كويتي  ألف 35,321مبلغ دينار كويتي( و ألف 108,425: 2017ألف دينار كويتي ) 109,246 بمبلغ)"كوريك"(  تيليكوم

. قدمت المجموعة 2018ديسمبر  31في بيان المركز المالي المجمع كما في  ،التواليدينار كويتي( على  ألف 35,098: 2017)

ل االستثمار في مناسبة حوللتحكيم فيما يتعلق باستثمارها في شركة كوريك. ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية و طلباً 

تمكن ن المتعلق به ونتيجة التحكيم. وبناء عليه، فلم الجوهريالستثمار وعدم التأكد لطبيعة ا مكانية استرداد القرض نظراً كوريك وإ

 شركة كوريك. إلى  المقدم الستثمار والقرضل الدفتريةالقيمة  جراء أي تعديالت علىإإلى  من تحديد مدى الحاجة

 

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

 خالقياتاأل عن المجموعة وفقاً لميثاقمستقلون . ونحن عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" الحسابات ي"مسؤوليات مراقب قسم
مسؤولياتنا ب بإستيفاءقمنا قد الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. و المهنيينللمحاسبين  المهنية

ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لوفقاً  األخرى األخالقية

 .المتحفظ إبداء رأي التدقيقكافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من 

 

 التأكيد على أمر

 ما يلي: إلى  نلفت االنتباه
 

المتعلقة بالعقود ذات التكاليف القابلة االلتزامات المحتملة والذي يبين البيانات المالية المجمعة حول )أ(  26رقم  إياا  (1

 .االمريكية المؤقتة التحالفلالسترداد لدى سلطة 
 

 دارةإلا بالنزاعات مع المتعلقةوالمطالبات الذي يبين االلتزامات المحتملة البيانات المالية المجمعة )ب( حول  26رقم  إياا  (2

  ، العامة للجمارك بالكويت
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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 )تتمة( البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 

 

 التأكيد على أمر )تتمة(

يجار مع الهيئة العامة دم التأكد المتعلق بتجديد عقد اإلعالذي يبين البيانات المالية المجمعة ( حول ج) 26رقم  إياا  (3

 للصناعة بدولة الكويت.
 

 فيما يتعلق باألمور الموضحة أعاله.  غير معدلإن رأينا 
 

 الرئيسية أمور التدقيق
سنة في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة لل ت األكثر أهميةالمهني، هي تلك األمور التي كانفي حكمنا الرئيسية،  إن أمور التدقيق

ول هذه ح منفصلالحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي 

فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها "، أساس الرأي المتحفظ" قسممر الموضح في األإلى  إضافةاألمور. 

 كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.وضمن أمور التدقيق الرئيسية 
 

 أ(   انخفاض قيمة الشهرة
 

رداده للشهرة تقييم المبلغ الممكن است إجراءعتبر يعتبر جوهريا لتدقيقنا حيث ي دارةاإلإن اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي أجرته 

 دية المستقبليةنق. وتستند تقديرات التدفقات الدارةاإلويتطلب أحكاما جوهرية من جانب  معقداً  لقيمة أثناء االستخدام أمراً ا على أساس

ادي االقتصادية مثل النمو االقتص والظروفبشأن المتغيرات مثل معدل النمو في قطاع الخدمات اللوجستية،  دارةرات اإلتقديإلى 

بتحديد  . وبناء عليه، فقد قمناالخصميرادات المتوقعة، وهامش النمو ومعدالت المنافسة على اإلوتأثير المتوقعة،  ومعدالت التاخم

 ضمن أمور التدقيق الرئيسية.الشهرة اختبار انخفاض قيمة 
 

سابات الح؛ وحصلنا على المجموعة بإجراء مثل هذه التقييمات إدارةمعرفة وخبرة تقييم مدى قمنا بكجزء من إجراءات التدقيق، 

دالت النمو اختيار معأساس ربا  واأل توقعاتبما في ذلك واالفتراضات الرئيسية  دارةاإلجرتها بانخفاض القيمة التي أ المتعلقة

الفتراضات ا تقييم مدى مالئمة نموذج التقييم ومراجعة معقوليةالتقييم التابع لنا لمساعدتنا في  فريقومعدالت الخصم. كما شارك 

ه لذي تم إجراؤا مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي. كما راجعنا تحليل الحساسية تحليل انخفاض القيمةالرئيسية المستخدمة في 

قات النقدية التدفاالفتراضات حول  مراجعةكما تم  ة المشار إليها أعاله ونتائج التقييم.يحول االفتراضات الرئيس دارةمن قبل اإل

جراء إلالتاريخي  التوافقمدى في االعتبار  أخذا الموازنة والتوقعاتداء التجاري الحالي مقابل المستقبلية من خالل مقارنة األ

 عليها تقدير معدالت النمو المستخدمة.  ألسس التي تم بناءا وفهم ووضع التوقعات إعداد الموازنات
 

 تلكحول البيانات المالية المجمعة بشأن  8رقم  ياا فصاحات المجموعة الواردة في اإلمدى مالئمة إ بمراجعةكما قمنا 

 . األكثر حساسية لها اختبار انخفاض القيمةوالتي تعتبر نتائج االفتراضات 
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 )تتمة(تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

 والمخصصات من الدعاوى والقاايا المحتملة (  المطلوبات ب
 

جانب التحقيقات التي يتم أخرى إلى  أطراففي عدد من القاايا مع  وعدد من شركات المجموعة تعتبر طرفاً األم  الشركةإن 

مكانية تحديد النتيجة النهائية للتحقيقات والدعاوى والقاايا أخذا في االعتبار عدم إاجراءها من قبل بعض الجهات الحكومية. و

 على المركز المالي للمجموعة والنتائج من العمليات والتدفقات النقدية.  تأثير جوهريقد يترتب عليه على نحو مؤكد؛ 
 

قد تكون(  ويريا والمبالغ ذات الصلة تعتبر )أإن تحديد المطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقاايا يعتبر أمرا تقد

حول البيانات المالية المجمعة  26رقم  ياا واإل 10رقم  ياا إلا . يعرضككلللمجموعة  المجمعة مادية بالنسبة للبيانات المالية

تفاصيل التحقيقات والدعاوى القانونية التي تعتبر المجموعة طرفا فيها. ونظرا لألحكام الجوهرية وعدم التأكد من التقديرات فيما 

 يتعلق بالتحقيقات والدعاوى القانونية القائمة، فقد قمنا بتحديد ذلك ضمن أمور التدقيق الرئيسية.
 

التعرف على عمليات المجموعة الخاصة ب -على سبيل المثال وليس الحصر-قمنا  ،جراءات التدقيقإوكجزء من  ،وفي هذا األمر

ات الخاصة بتسجيل العمليإلى  باإلضافةبتحديد وتقييم نتائج التحقيقات والدعاوى والقاايا على مختلف المستويات في المؤسسة؛ 

ما ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. ك واإلفصاحاتوالمخصصات وإعادة التقييم المستمرة للمطلوبات )المحتملة( 

القاايا القائمة، مع االطالع على المراسالت ومحاضر اجتماعات مجلس أو  الدعاوىأو  حول التحقيقات دارةاستفسرنا من اإل

االطالع على خطابات التأكيد القانونية الداخلية والخارجية للمجموعة. وقمنا بتقييم مدى مالئمة  ذات الصلة، وطلبنا دارةاإل

رقم  ياا واإل 10رقم  ياا المتعلقة بالمطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقاايا وفقا لما ورد في اإل اإلفصاحات

 حول البيانات المالية المجمعة.  26

 

 2018مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى
يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى.  دارةإن اإل

 دارةإلقد حصلنا على تقرير مجلس  الحسابات حولها. يبخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب ،2018لسنة  للمجموعة

بعد  2018 للمجموعة لسنة يالشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنو

 تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.
 

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

 

إذا كانت  د ماالمبينة أعاله وتحدي المعلومات األخرى االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 

شأنها. ب اديةأخطاء موجود أي أو  أثناء التدقيقحسبما وصل إليه علمنا أو  مع البيانات المالية المجمعة ماديةغير متوافقة بصورة 

على المعلومات األخرى  األعمال التي قمنا بهاإلى  في هذه المعلومات األخرى، استناداً  أي أخطاء ماديةوجود إلى  توصلناما وإذا 

 . في تقريرنا تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات

 

أعاله، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافة ومناسبة حول القيمة المدرجة  "أساس الرأي المتحفظ"كما هو مبين في قسم 

إلى  . وبالتالي، لم نتمكن من الوصول2018ديسمبر  31كما في  كوريكشركة إلى  بالدفاتر الستثمار المجموعة والقرض الممنو 

  فيما يتعلق بهذا األمر. ما إذا كانت المعلومات األخرى تتامن أي أخطاء مادية
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 )تتمة(تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمة دارةمسؤوليات اإل
هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  دارةاإلإن 

ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  دارةأدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإل

 الخطأ.أو  الغش
 

ية أعمالها على أساس مبدأ االستمرار متابعةمسؤولية تقييم قدرة المجموعة على  دارةعند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإل

عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  مناسباً،متى كان ذلك ، مع اإلفصا 

 في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. أو  وقف أعمالهاأو  المجموعة تصفية دارةاإل
 

 المالية للمجموعة.  البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  المسؤولون عن الحوكمةيتحمل 
 

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعةمراقبي مسؤوليات 
 لغشا ناتجة عنمادية سواء كانت الخطاء األإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من 

إال أنه ، ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدتأكإلى  الحسابات الذي يتامن رأينا. إن التوصلمراقبي وإصدار تقرير  ،الخطأأو 

أ باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنش التدقيق الدولية سوف تنتهي دائماً  دقيق وفقاً لمعاييرامن أن عملية التيال 

مجمعة على أو  إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية ماديةالخطأ وتعتبر أو  األخطاء المادية عن الغش

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

 

ا قمنا خالل أعمال التدقيق. كم الحيطة المهنيةكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على 

 بما يلي: 
 

  يذ وتنف ووضعالخطأ أو  الغش ناتجة عنتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت

رأينا.  لتقديم أساس يمكننا من إبداء ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية  وكذلك المالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقيق 

الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  خطأ مادي ناتج اكتشافإن مخاطر عدم 

 تجاوز الرقابة الداخلية.أو  التاليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو  التواطؤ يتامن
  

 بداءولكن ليس لغرض إمالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  لوضع ذات الصلة بعملية التدقيقأدوات الرقابة الداخلية  فهم 

 الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  أدوات فعالية رأي حولال
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 )تتمة(تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة يمسؤوليات مراقب
 

 المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل مة السياسات المحاسبية ئتقييم مال

 . دارةاإل

 

 لنا أدلة التدقيق التي حصإلى  والقيام، استناداً  ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي دارةمة استخدام اإلئمدى مالإلى  التوصل

حول قدرة  جوهرياً يثير شًكا  يمكن أنالظروف والذي أو  باألحداثما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق  ، بتحديدعليها

وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن إلى  التوصلالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة 

ل رأينا في تعديأو  اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة ،الحسابات يفي تقرير مراقب نأخذ بعين االعتبار،

الحسابات.  يأدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبإلى  تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةحالة عدم 

متابعة أعمالها على أساس مبدأ  الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عنأو  على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث

 االستمرارية.
 

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

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

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

إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة  ونحن مسؤولون عنحول البيانات المالية المجمعة. 

  عن رأي التدقيق. فقطونتحمل المسؤولية 
 

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

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

ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًاا  المسؤولين عن الحوكمةأيًاا  نزود

تدابير ذات الإلى  تؤثر على استقالليتنا باإلضافةمن المحتمل أن بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها 

 الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  
 

بيانات أهمية في تدقيق ال األكثربها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور  المسؤولين عن الحوكمةالتي يتم إبالغ ومن خالل األمور 

الحسابات ي مراقبالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير 

أن أمرا ما إلى  عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصلالهامة للوائح اإلفصا  اأو  الخاص بنا ما لم يمنع القانون

يجب عدم اإلفصا  عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصا  تتجاوز المكاسب 

 العامة له.
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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

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

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 إدارةمجلس  والبيانات الواردة في تقرير المجمعة منتظمة وأن البيانات الماليةمحاسبية حتفظ بدفاتر تاألم  الشركةن إ في رأينا أيااً 

المحتمل  لتأثيراباستثناء ، ونفيد ايااً . دفاترهذه المتفقة مع ما هو وارد في  المجمعة البيانات الماليةهذه فيما يتعلق باألم  الشركة

ية ات التي رأيناها ضروريااحقد حصلنا على كافة المعلومات واإلأننا  ،" أعالهأساس الرأي المتحفظ" قسمفي  المبينةر ولألم

 2016لسنة  1يتطلبها قانون الشركات رقم التي  تتامن جميع المعلوماتالمجمعة ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية 

الالحقة تعديالت والاألم  ، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركةوالتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له 

لسنة  1، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم لهما

والتعديالت ألم ا لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركةأو  ،والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016

مركزها األم أو  على نشاط الشركة اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2018ديسمبر  31، خالل السنة المنتهية في قة لهماالالح

 .المالي
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