
Our ref: KIPCO/TMO 228/19 dated March 21, 2019 

Boursa Kuwait Company 

KUWAIT 

Subject: Results of KIPCO's Board of Directors meeting 

As per regulations of the fourth chapter from module ten 
"Disclosure & Transparency" of the executive bylaws of Law No. 
(7) of 2010, amended by Law No. (22) of 2015 on the 
establishment of the Capital Market Authority and the regulation 
of securities activity and its amendments.

We are pleased to inform you that the Board of Directors held 
its meeting on 21 March 2019 at 1 pm Where it has discussed 
and approved consolidated financial statements of 2018, 
proposed dividends and general assembly agenda. Also, 
please find enclosed the annual financial statements form for 
the year ended 31 December 2018 along with auditor report. 

Pursuant to the re9uirements of Boursa Kuwait rulebook issued 
under resolution (1) 2018 and since KIPCO has been classified 
within the 'Premier Market", KIPCO is glad to announce that the 
analyst conference will be conducted on Monday 25 March 
2019 at 3:00 p.m. local time through a conference call. Interested 
parties may visit our website www.kipco.com under Investor 
Relations page for instructions on how to participate in the 
conference call or contact KIPCO via email: kipco.ir@kipco.com. 

Sincerely, 

' 

Faisal Hamad Al Ayyar 

Vice Chairman (Executive) 
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع.ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

البیانات المالیة المجمعةتدقیق تقریر حول 

الرأي 
إلیھا معا ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (یشارمشاریع الكویت القابضةلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة 

وبیانات الدخل والدخل الشامل2018دیسمبر 31بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي المجمع كما في 
المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، تدفقات النقدیة والوالتغیرات في حقوق الملكیة 

بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

المجمعأن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي،في رأینا
وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا 2018دیسمبر 31للمجموعة كما في 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

أساس الرأي 
ضحة بمزید من التفاصیل في تقریرنا لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبًقا لتلك المعاییر مو

األخالقیات لمیثاقوفقاً . ونحن مستقلون عن المجموعة مسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة"في قسم "
بمسؤولیاتنا األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وقد قمنا بالوفاءر الصادر عن المجلس الدولي لمعاییالمھنیة للمحاسبین المھنیین

األخالقیة األخرى وفقًا لمیثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا نعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا 
علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي التدقیق.

أمور التدقیق الرئیسیة
للفترةإن أمور التدقیق الرئیسیة، في حكمنا المھني، ھي تلك األمور التي كانت األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة 

الحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي منفصل حول 
یلي تفاصیل أمور التدقیق الرئیسیة التي قمنا بتحدیدھا وكیفیة معالجتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار تدقیقنا ھذه األمور. فیما 

لھ. 
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المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع. (تتمة)ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

(تتمة)معة البیانات المالیة المجتدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

لقروض والسلفخسائر االئتمان المتوقعة ل
ولقد أدى تطبیق تمثل القروض والسلف للشركات المصرفیة التجاریة التابعة للمجموعة جزءاً جوھریاً من إجمالي الموجودات. 

إلى تغییر جوھري في طریقة تحدید )9الدولي للتقاریر المالیة (المعیار األدوات المالیة : 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
استرداد الموجودات المالیة. إمكانیةالمخصصات مقابل الموجودات المالیة وتضمن طریقة ذات نھج مستقبلي بدرجة أكبر لتحدید 

: األدوات 39یار المحاسبة الدولي طریقة "الخسائر المتكبدة" الواردة ضمن مع9لقد استبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
) بطریقة خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلیة. طبقًا للمعیار الدولي 39االعتراف والقیاس (معیار المحاسبة الدولي –المالیة 

ئتمان المحتملة ، یتم تسجیل خسائر االئتمان المتوقعة عند االعتراف المبدئي استنادًا إلى التوقعات بخسائر اال9للتقاریر المالیة 
عند االعتراف المبدئي ویعاد قیاسھا بشكل مستمر لكي تعكس التغیرات في خصائص مخاطر االئتمان. 

تتطلب ھذه الطریقة المستقبلیة من اإلدارة وضع األحكام واالفتراضات حول األطراف المقابلة بغرض تقییم مستوى خسائر 
وأھمیة 9االنكشافات للمخاطر. ونظراً لتعقید متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة االئتمان المتوقعة التي سیتم تسجیلھا مقابل 

األحكام المطبقة باإلضافة إلى تعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة للقروض والسلف والتي تشكل جزءًا رئیسیًا من موجودات 
لتدقیق الرئیسیة.المجموعة، تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلف أحد أمور ا

كجزء من تدقیق الشركات المصرفیة التجاریة التابعة، تضمنت إجراءات تدقیقنا ما یلي:

استیعاب اإلجراءات االئتمانیة الرئیسیة لدى المجموعة والتي تشمل منح االئتمان والتسجیل والمراقبة واحتساب ·
إلجراءات.ات واختبار فعالیة تشغیل الضوابط الرئیسیة على ھذه اصالمخص

وتضمن ذلك عملیة ، فاعلیتھا التشغیلیةعلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة واختبار استیعاب تصمیم أدوات الرقابة ·
والمراقبة/التحقق المستمر وحوكمة النماذج والدقة الحسابیة. كما تحققنا من استیفاء ودقة تطویر النماذج واعتمادھا، 

ھا اإلدارة.تة االفتراضات التي وضعالبیانات المستخدمة ومدى معقولی

ما ووالمتعلقة بالتعرض للمخاطر إعداد النماذج الجوھریة بالنسبة لالنكشافات الجوھریة في فتراضات االاستیعاب وتقییم ·
یطرأ علیھا من تغییرات مع التركیز على ما یلي:

افتراضات إعداد النماذج الجوھریة المطبقة من قبل المجموعة§
األساس والبیانات المستخدمة لتحدید التغییرات §

لقد قمنا بتقییم ما یلي:·
بما في ذلك 9سیاسة احتساب مخصصات انخفاض القیمة لدى المجموعة طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة §

.9االزدیاد الملحوظ في معاییر مخاطر االئتمان في ضوء متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة
طرق تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والمنھجیة المرتبطة بھا لدى المجموعة في ضوء متطلبات المعیار §

، و9الدولي للتقاریر المالیة 
الحسابي للنماذج ذات الصلة.والتكاملمدى سالمة إجراءات تصنیف القروض لدى المجموعة §
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نمساھمیالإلى حضرات السادة 

.ع. (تتمة)ش.م.كشركة مشاریع الكویت القابضة

(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

(تتمة)لقروض والسلفخسائر االئتمان المتوقعة ل

للمخاطر، قمنا بتنفیذ اإلجراءات لتقییم ما یلي:بالنسبة لعینة من االنكشافات·
مدى مالئمة عوامل االنكشاف عند التعثر واحتمالیة التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر (بما في ذلك قیم الضمانات §

المستخدمة) عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة
د ملحوظ في مخاطر االئتمان ومدى دقة عملیة تحدید التحدید الزمني المناسب لالنكشافات للمخاطر المرتبطة بازدیا§

مراحل االنكشاف لدى المجموعة.
احتساب خسائر االئتمان المتوقعة§

فیما یتعلق بالمعلومات المستقبلیة التي استخدمتھا إدارة المجموعة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، عقدنا المناقشات ·
مع اإلدارة وتحققنا من االعتمادات الداخلیة من قبل اإلدارة للتوقعات المستقبلیة االقتصادیة المستخدمة ألغراض احتساب 

خسائر االئتمان المتوقعة. 

اإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة المجمعة فیما یتعلق بانخفاض قیمة القروض والسلف مالئمةأخدنا في اعتبارنا مدى كما
. یرجى الرجوع إلى التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة واإلفصاحات حول 9طبقًا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

حول البیانات المالیة المجمعة. 4و2.7ین القروض والسلف ضمن اإلیضاح

اختبار االنخفاض في قیمة االستثمار في شركات زمیلة
في عدد من الشركات الزمیلة والتي تعتبر جوھریة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. وتعتبر القیمة لدى المجموعة حصص

مجموعة الخلیج وشركة ("القرین").الكیماویات البترولیة ش.م.ك.عشركة القرین لصناعة في الستثمارات المجموعة الدفتریة 
بصورة ملحوظة من نسبة حقوق ") أعلىالتقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. ("التقدموشركة للتأمین ش.م.ك.ع. ("الخلیج للتأمین")

رة إصدار أحكام جوھریة في تحدید الملكیة الخاصة بحصة ملكیة المجموعة في ھذه الشركات الزمیلة. وبالتالي، ینبغي على اإلدا
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدالت ترتبطالمبلغ الممكن استرداده لالستثمار استنادا إلى القیمة أثناء االستخدام. كما 

. والحساسیةالتقدیراتعدم التأكد من بالخصم المستخدمة من قبل المجموعة في تحدید القیمة أثناء االستخدام لذلك االستثمار 
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدوبالتالي، فإننا نعتبر ھذا األمر 

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
واختبار االفتراضات الرئیسیة المستخدمة من قبل المجموعة لمساعدتنا في تقییم منھجیة خبراء التقییم لدینا االستعانة ب·

في الشركات الزمیلة. اتفي احتساب القیمة أثناء االستخدام لالستثمارالمجموعة
مدى مالئمة المدخالت الرئیسیة مثل معدالت النمو طویلة األجل التأكد من وتقییم مدى مالئمة توقعات التدفقات النقدیة ·

المتاحة.المستخدمة في استقراء التدفقات النقدیة ومعدل الخصم ومقارنتھا بالبیانات الخارجیة 

حول البیانات المالیة المجمعة.8ضمن اإلیضاحاالختبار حول ھذا قمنا أیضاً بتقییم مدى مالئمة إفصاح المجموعة لقد 



4

المستقلینتقریر مراقبي الحسابات 
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(تتمة)البیانات المالیة المجمعة تدقیق تقریر حول 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة
یعتبر اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة الذي یتم إجراؤه من قبل اإلدارة جوھریا لتدقیقنا نظرا 

كما ،الممكن استرداده للشھرة والموجودات غیر الملموسة على أساس احتساب القیمة أثناء االستخداملتعقید إجراء تقییم المبلغ
اإلدارة حول المتغیرات مثل آراءیتطلب إصدار أحكام جوھریة من جانب اإلدارة. تستند تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى 

صة السوق ومعدالت النمو المتوقعة والظروف االقتصادیة ومن بینھا ھوامش الفائدة ومعدالت الخصم واالفتراضات حول ح
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدقد اعتبرنا ھذا األمر تصادي ومعدالت التضخم المتوقعة. والنمو االق

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
م مدى مالئمة نموذج التقییم واختبار االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في االستعانة بخبراء التقییم لدینا لمساعدتنا في تقیی·

تحلیل انخفاض القیمة مثل معدل الخصم ومعدل النمو النھائي. 
تقییم تحلیالت الحساسیة التي تم إجراؤھا من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئیسیة المشار إلیھا أعاله والتأكد من نتائج ·

التقییم. 

حول البیانات المالیة المجمعة 10إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإلیضاح إضافة 
2فیما یتعلق بتلك االفتراضات. وتم اإلفصاح عن سیاسة المجموعة فیما یتعلق باختبار االنخفاض في القیمة ضمن اإلیضاح 

حول البیانات المالیة المجمعة.

تقییم العقارات االستثماریة
تعتبر العقارات االستثماریة جوھریة للبیانات المالیة المجمعة للمجموعة. ذلك حیث تقوم اإلدارة بتحدید القیمة العادلة لعقاراتھا 

بصورة كبیرة االستثماریة وتستعین بمقیمین خارجیین لدعم ھذا التقییم. ویعتمد تقییم العقارات االستثماریة وفقا للقیمة العادلة
على التقدیرات واالفتراضات مثل متوسط صافي العائد المبدئي والعائد القابل لالسترداد ومعدل التضخم ومعدالت الشغور 

تقییم العقارات االستثماریة وأھمیة عملیةوتعقیدومعدالت نمو اإلیجارات والمعرفة بالسوق والمعامالت التاریخیة. ونظراً لحجم 
أمور التدقیق الرئیسیة.أحدلقة باالفتراضات المستخدمة في التقییم، فإننا اعتبرنا ھذا األمر اإلفصاحات المتع

من بینھا:العدید من اإلجراءات تدقیقنالقد تضمنت إجراءات 
العقاراتوخبرة المقیمین الخارجیین. قمنا أیضا باختبار مدى دقة بیانات عملیة التقییم واستقاللیةموضوعیة جودة وتقییم ·

. والتي یتم استخدامھا كمدخالت ألغراض التقییمالمقدمة من قبل المجموعة إلى المقیمین الخارجیین
مالئمة ومعقولیة منھجیات التقییم واالفتراضات الرئیسیة والتقدیرات المستخدمة في عملیات التقییم على أساس تقییم مدى·

ت السوق المقارنة والمعلومات األخرى المتاحة علناً بقطاع العقارات.معامالمن المتاحةاستنادا إلى األدلةاتالعین
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(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

(تتمة)تقییم العقارات االستثماریة
اإلدارة للتیقن من تأثیر التغیرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئیسیة أجرتھتحلیل الحساسیة الذي بتقییمقمنا أیضا 

على القیمة العادلة للعقارات االستثماریة. وقمنا أیضًا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات وحساسیة مثل ھذه 
حول البیانات المالیة المجمعة.9االفتراضات ضمن اإلیضاح 

المشتقةیم األدوات المالیة تقی
جوھریة ویتم تحدید تقییمھا من خالل االستعانة بأسالیب التقییم التي غالبا ما تتضمن إصدار مشتقة لدى المجموعة أدوات مالیة 

ھا، فإننا ط باألحكام واستخدام االفتراضات والتقدیرات. ونظرًا ألھمیة األدوات المالیة المشتقة وعدم التأكد من التقدیرات المرتب
أمور التدقیق الرئیسیة.اعتبرنا ھذا األمر أحد

لقد تضمنت إجراءات تدقیقنا العدید من اإلجراءات من بینھا:
االستعانة بخبراء التقییم لدینا لمساعدتنا في تقییم المنھجیات والمدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل المجموعة في ·

تحدید القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة.  
لتقییم.مراجعة المدخالت المستخدمة في بیانات السوق المتاحة خارجیاً للتأكد من تطبیق االفتراضات المالئمة في ا·
مقارنة التقییمات المأخوذة من نموذج التقییم الداخلي لدینا بالنسبة لعینة من األدوات بالقیم العادلة المحددة من قبل ·

المجموعة.

حول البیانات المالیة المجمعة 27إضافة إلى ذلك، قمنا بتقییم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإلیضاح 
التقییم والمدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة. حول أساس 

2018لسنةمعلومات أخرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة 
إن اإلدارة ھي المسؤولة عن ھذه المعلومات األخرى. یتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر 

، بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقبي الحسابات حولھا. لقد حصلنا على تقریر مجلس 2018لسنةالسنوي للمجموعة 
بعد تاریخ 2018لسنة إدارة الشركة األم، قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنوي 

تقریر مراقبي الحسابات.

نعبر عن أي نتیجة تدقیق حولھا.  ولنة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولمإن رأینا حول البیانات المالی

فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى المبینة أعاله وتحدید ما إذا 
حسبما وصل إلیھ علمنا أثناء التدقیق أو وجود أي أخطاء مادیة كانت غیر متوافقة بصورة مادیة مع البیانات المالیة المجمعة أو 

بشأنھا. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بھا على المعلومات 
راج تلك الوقائع في تقریرنا. لیس لدینا ما األخرى والتي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات، فإنھ یتعین علینا إد

یستوجب إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن.
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اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعةمسؤولیات 
إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

الیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة وعن أدوات الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة مجمعة خ
عن الغش أو الخطأ.

عند إعداد البیانات المالیة المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ 
وتطبیق مبدأ االستمراریة االستمراریة مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمراریة

المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفیة المجموعة أو وقف أعمالھا أو في حالة عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء. 

للمجموعة. المجمعة المالیة البیاناتن عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد ویتحمل المسؤول

الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعةمسؤولیات مراقبي 
إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن الغش 

لیة من التأكید إال أو الخطأ، وإصدار تقریر مراقبي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التوصل إلى تأكید معقول یمثل درجة عا
أنھ ال یضمن أن عملیة التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائًما باكتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد 
تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردیة أو مجمعة على 

القتصادیة للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة المجمعة.القرارات ا

كجزء من التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاًما مھنیًة وحافظنا على الحیطة المھنیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا 
بما یلي: 

البیانات المالیة المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفیذ تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في ·
إجراءات التدقیق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء 

ناتج عن الخطأ؛ حیث إن الغش رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك ال
قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو اإلھمال المتعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

فھم أدوات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بعملیة التدقیق لوضع إجراءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن لیس لغرض إبداء ·
اخلیة لدى المجموعة. الرأي حول فعالیة أدوات الرقابة الد

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من ·
قبل اإلدارة. 

لنا التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استناداً إلى أدلة التدقیق التي حص·
علیھا، بتحدید ما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي یمكن أن یثیر شًكا جوھریاً حول قدرة 
المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا 

ي الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعة أو تعدیل رأینا أن نأخذ بعین االعتبار، في تقریر مراقب
في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقیقنا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقبي 

المجموعة عن متابعة أعمالھا على الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلیة في توقف 
أساس مبدأ االستمراریة.
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تتمة)(المجمعةمسؤولیات مراقبي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة 

تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة المجمعة وھیكلھا والبیانات المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفصاحات وتقییم ما إذا كانت ·
بأسلوب یحقق العرض العادل.البیانات المالیة المجمعة تعبر عن المعامالت األساسیة واألحداث ذات الصلة 

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء ·
رأي حول البیانات المالیة المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجیھات واإلشراف على عملیة التدقیق وتنفیذھا 

عن رأي التدقیق.فقطؤولیة للمجموعة ونتحمل المس

إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة 
بما في ذلك أي أوجھ قصور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھا أثناء أعمال التدقیق. 

نزود أیًضا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا 
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا من المحتمل أن تؤثر على استقاللیتنا باإلضافة إلى التدابیر ذات 

لك مناسباً.  الصلة، متى كان ذ

ومن خالل األمور التي یتم إبالغ المسؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أھمیة في تدقیق 
الحالیة، ولذلك تعتبر ھي أمور التدقیق الرئیسیة. إننا نفصح عن ھذه األمور في تقریر مراقبي للسنةالبیانات المالیة المجمعة 

خاص بنا ما لم یمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل إلى الحسابات ال
أن أمرا ما یجب عدم اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح 

تتجاوز المكاسب العامة لھ.




