










 

 

 

  

  
          

 

 

 

 

  

  

  دارة       المحترمين أعضاء مجلس ا�/ السادة

  ك عامة.م.ش –الشركة الوطنية للرماية 

  وشركاتھا التابعة

  الكويت
  

  الية المرحلية المجمعة المكثفةمتقرير المراجعة عن المعلومات ال
 

  مقدمة 

 - شركة مساھمة كويتية  –للرماية  للشركة الوطنيةالمكثف المرفق  المجمع لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي

الربح أو بيانات كذلك و 2018مارس  31كما في   - ") بالمجموعة"يشار إليھما (وشركاتھا التابعة ) "الشركة ا)م"( -  عامة
ة المرحلية المجمعة المكثف التدفقات النقديةو التغيرات في حقوق الملكيةو ا9خر الدخل الشاملالربح أو الخسارة ووالخسارة 

ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية "الشركة ا)م "إن إدارة . أشھر المنتھيـة في ذلك التاريخ الث<ثةلفترة 
إن مسئوليتنا ھي إبداء ". التقارير المالية المرحلية) "34(المرحلية المجمعة المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  . ت المالية المرحلية المجمعة المكثفة بناءاً على مراجعتناإستنتاج حول ھذه المعلوما

  

  نطاق المراجعة

 التى يقوم بھا مراجعة المعلومات المالية المرحلية " 2410المراجعة  حول عملياتمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي ب قمنالقد 

 ،ستفساراتاSالمكثفة إجراء المجمعة لية مراجعة المعلومات المالية المرح تتضمن ".للمنشأة المستقل الحسابات مراقب
. إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى إتباعو ،ولين عن ا)مور المالية والمحاسبيةئمن ا)شخاص المس بشكل رئيسى

الحصول Z تمكننا من  التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فھيب نطاق القيام من جوھرياً  المراجعة أقلنطاق إن 
  .فإننا Z نبدي رأي تدقيقبالتالى،  و. التدقيق فىعلى تأكيد بأننا على دراية بكافة ا)مور الھامة التي يمكن تحديدھا 

    

  إبداء استنتاجالقدرة على  عدم أساس

 فإن مطلوبات. المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة )15(،)14(،)13(،)3( كما ھو مبين باSيضاحات

، وتخلفت 2018مارس  31قصيرة ا)جل تجاوزت موجوداتھا التي يمكن تحقيقھا على المدى القصير كما في  "المجموعة"
بدولة مطور الرئيسي مقابل العقارات قيد التطوير في أبو ظبي عن سداد المدفوعات المؤجلة المستحقة لل "المجموعة"

قام . مع الفائدة المترتبة عليه )حد البنوك المحليةض )جل مستحق اSمارات العربية المتحدة وكذلك تخلفت عن سداد قر
. وأعاد اZستحواذ على كافة الضمانات المرھونة مقابل ھذا القرض )جل "الشركة ا)م"البنك المحلي برفع دعوى ضد 

لى القرض )جل بداية ع الفوائداستحقاق تسجيل " المجموعة"أوقفت ، ومع الفائدةوذلك من أجل استرداد أصل مبلغ القرض 
 31دينار كويتي للفترة المنتھية في  91,599  خسارة بمبلغ "المجموعة"تكبدت  .)15( إيضاح 2016من الربع الثاني لعام 

 642,916 خسارة بمبلغ: 2017مارس  31دينار كويتي،  2,349,467 خسارة بمبلغ: 2017ديسمبر  31( 2018مارس 

: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31كويتي كما في  15,798,895لمتراكمة وقد بلغت الخسائر ا) دينار كويتي

كية العقارات وع<وة على ذلك، لم يتم نقل مل). دينار كويتي13,862,740 : 2017مارس  31دينار كويتي،  15,569,291
 :2017مارس  31، يدينار كويت 62,460,999: 2017ديسمبر  31(دينار كويتي  62,047,476 قيمتھا قيد التطوير البالغة

 31(دينار كويتي 15,965,734 بسبب التعثر في سداد دفعات المقابل المؤجل البالغة قيمته ) دينار كويتي 63,102,150

وغرامة التأخير المستحقة  .)دينار كويتي16,237,118 : 2017مارس  31دينار كويتي،  16,072,140: 2017ديسمبر 
 31دينار كويتي،  15,088,010: 2017ديسمبر  31( 2018مارس  31تي كما في دينار كوي 14,988,120السداد بمبلغ 

وأوقفت . خرىأرصدة دائنة أو ونتجاري دائنونالمدرجة ضمن بند ) دينار كويتي 13,773,720: 2017مارس 
  .2018يناير  1لمؤجلة إعتباراً من تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل ھذه الدفعات ا" المجموعة"

  

ا قيد ھتوليد تدفقات نقدية كافية من خ<ل بيع عقارات على اZستمرارية على مدى تمكنھا من "المجموعة"تتوقف قدرة 
لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة . الدائن لھا ه دائنيھا والبنك المحليتجاتھا االتطوير من أجل سداد التزام

ت المحتفظ بھا لغرض المتاجرة، نظراً لعدم تحويل سندات ملكية ھذه اراقععلى بيع ال "المجموعة"فيما يتعلق بقدرة 
  ."المجموعة"باسم العقارات 



  )تتمة(أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج 

في حال لم يتم استخدام أساس اZستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، لكان من الضروري 
، لتعكس حقيقة أنه قد 2018مارس  31ادة عرض المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في إجراء تعدي<ت Sع

تحقيق موجوداتھا وتسديد مطلوباتھا بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في ھذه المعلومات المالية " المجموعة"يتعين على 
    . موجودات خ<ل المسار اZعتيادي لlعمالالمرحلية المجمعة المكثفة، باستثناء المبالغ الناتجة عن بيع ھذه ال

  

من Z تتوافر حاليا معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة ل<ستثمارات  )8(إيضاح ع<وة على ذلك وكما ھو مفصح عنه في 
  .2018مارس  31كما في  دينار كويتي 4,088,750 البالغة خ<ل الدخل الشامل ا9خر

  

ع<ه، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وم<ئمة لتحديد ما إذا كان ھناك أية تسويات قد تكون نظراً لlمور المبينة أ
  .المكثفة ضرورية على المعلومات المالية المرحلية  المجمعة

  

ول على ھذه المعلومات، لكان قد استرعى انتباھنا أمور تشير إلى ضرورة إجراء تسويات على وفي حال تمكنا من الحص
   .المكثفة ومات المالية المرحلية المجمعةالمعل

  

  عدم القدرة على إبداء استنتاج

نظراً )ھمية ا)مور المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج، فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية 
وعليه، فإننا Z نبدي استنتاج . المرفقة المكثفة حول المعلومات المالية المرحلية المجمعةوموثوق بھا لتوفير أساسا Zستنتاجنا 

  .المكثفة حول ھذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة

  

  أمور أخرى 

من  2017 مارس 31المالية المنتھية كما في  للفترة" للشركة ا)م" المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةمراجعة تم 
في  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةعدم القدرة على إبداء رأي حول تلك  قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى

  .  2017مايو  28 تقرير التدقيق الصادر بتاريخ

  

  التقرير حول مراجعة ا;مور القانونية والتنظيمية ا;خرى

 فى وردمع ما  متفقة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة إستناداً إلى مراجعتنا، فإن إضافة إلى ذلك و

خ<ل فترة الث<ثة أشھر المنتھية في  لم تقع نرى أيضاً أنه حسبما وصل إليه علمنا وإعتقادنا. للشركة ا)م المحاسبيةدفاترال
أو القانون  وتعدي<تھما ال<حقة، وZئحته التنفيذية 2016 لسنة 1)حكام قانون الشركات رقم مخالفات   2018مارس  31
 التأسيس والنظام ا)ساسي للشركة عقدل أو بشأن إنشاء ھيئة أسواق المال وتنظيم نشاط ا)وراق المالية 2010لسنة  7 رقم

  .المكثفالمجمع أو مركزھا المالي المرحلي ا)م على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة  ال<حقةا)م وتعدي<تھما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 علي عبدالرحمن الحساوي

30رقم ) أ(مرخص فئة مراقب حسابات   

Rödlالشرق ا;وسط  

 

  2018 مارس 15

 دولة الكويت




