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  دارة       المحترمين السادة/ أعضاء مجلس اإل
  ش.م.ك عامة –الشركة الوطنية للرماية 

  وشركتھا التابعة
  الكويت

  

  المجمعة المكثفة الية المرحلية مالمعلومات التقرير المراجعة عن 
 

  مقدمة 
 - ة شركة مساھمة كويتي –رماية المرفق للشركة الوطنية لل المجمع المكثف لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي

الربح أو وكذلك بيانات  2018 سبتمبر 30كما في   -("الشركة األم") وشركتھا التابعة (يشار إليھما "بالمجموعة")  -عامة 
المجمعة والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة  اآلخر الدخل الشاملالخسارة والربح أو الخسارة و

لتاريخ. إن إدارة "الشركة األم "ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية ة أشھر المنتھيـة في ذلك اعستلفترة ال
) "التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا ھي إبداء إستنتاج 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( المكثفة المجمعةالمرحلية 

  . المجمعة بناءاً على مراجعتناالمكثفة لمالية المرحلية حول ھذه المعلومات ا
  

  نطاق المراجعة
ً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة  ة المعلومات المالية المرحلية التى يقوم بھا  "مراجع 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

 ،المجمعة إجراء اإلستفساراتالمكثفة  مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية
بشكل رئيسى من األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. 

ً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فھي جوھرياً إن نطاق المراجعة أقل  صول ال تمكننا من الح من نطاق القيام بالتدقيق وفقا
  األمور الھامة التي يمكن تحديدھا فى التدقيق. و بالتالى، فإننا ال نبدي رأي تدقيق. ننا على دراية بكافةعلى تأكيد بأ

    
  أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج

حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. فإن مطلوبات  )15)،(14)،(13)،(3(كما ھو مبين باإليضاحات 
، وتخلفت 2018 سبتمبر 30ھا التي يمكن تحقيقھا على المدى القصير كما في لمجموعة" قصيرة األجل تجاوزت موجودات"ا

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

البنك المحلي برفع دعوى ضد "الشركة األم" وأعاد االستحواذ على كافة الضمانات المرھونة مقابل ھذا القرض ألجل. 
ى القرض ألجل بداية مع الفائدة، وأوقفت "المجموعة" تسجيل استحقاق الفوائد علوذلك من أجل استرداد أصل مبلغ القرض 

 30دينار كويتي للفترة المنتھية في  180,302). بلغت أرباح "المجموعة" مبلغ 15إيضاح ( 2016الثاني لعام من الربع 
: خسارة بمبلغ 2017 سبتمبر 30دينار كويتي،  2,349,467: خسارة بمبلغ 2017ديسمبر  31( 2018 سبتمبر

ديسمبر  31( 2018 سبتمبر 30كويتي كما في  15,529,193ر المتراكمة دينار كويتي) وقد بلغت الخسائ 1,779,565
دينار كويتي). وعالوة على ذلك، لم يتم نقل ملكية   14,999,389: 2017 سبتمبر 30دينار كويتي،  15,569,291: 2017

 :2017بر ديسم 31( 2018 سبتمبر 30كما في دينار كويتي  62,761,088العقارات قيد التطوير البالغة قيمتھا 
دينار كويتي) بسبب التعثر في سداد دفعات المقابل المؤجل 62,548,256  :2017 سبتمبر 30دينار كويتي،  62,460,999

 30دينار كويتي،  16,072,140: 2017ديسمبر  31( 2018 سبتمبر 30كما في دينار كويتي  16,149,357البالغة قيمته 
ي دينار كويتي كما ف 15,160,499مستحقة السداد بمبلغ غرامة التأخير الدينار كويتي). و 16,094,593: 2017 سبتمبر

دينار كويتي)  14,621,899: 2017 سبتمبر 30دينار كويتي،  15,088,010: 2017ديسمبر  31( 2018 سبتمبر 30
ل ھذه الدفعات المدرجة ضمن بند دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى. وأوقفت "المجموعة" تسجيل إستحقاق الفوائد مقاب

  .2018يناير  1المؤجلة إعتباراً من 
  

"المجموعة" على االستمرارية على مدى تمكنھا من توليد تدفقات نقدية كافية من خالل بيع عقاراتھا قيد تتوقف قدرة 
ية ومناسبة فيما التطوير من أجل سداد التزاماتھا تجاه دائنيھا والبنك المحلي الدائن لھا. لم نتمكن من الحصول على أدلة كاف

تفظ بھا لغرض المتاجرة، نظراً لعدم تحويل سندات ملكية ھذه العقارات يتعلق بقدرة "المجموعة" على بيع العقارات المح
  باسم "المجموعة".
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  (تتمة)أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج 
، لكان من الضروري المجمعة لمرحلية المكثفةفي حال لم يتم استخدام أساس االستمرارية في إعداد المعلومات المالية ا

، لتعكس حقيقة أنه قد 2018 سبتمبر 30إجراء تعديالت إلعادة عرض المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 
يتعين على "المجموعة" تحقيق موجوداتھا وتسديد مطلوباتھا بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في ھذه المعلومات المالية 

    استثناء المبالغ الناتجة عن بيع ھذه الموجودات خالل المسار االعتيادي لألعمال. المجمعة، بالمكثفة حلية المر
  

ستثمارات ال تتوافر حاليا معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة لإل )9،()8عالوة على ذلك وكما ھو مفصح عنه في إيضاح (
وإستثمارات متاحة للبيع كما فى  .2018 سبتمبر 30دينار كويتي كما في  4,135,776من خالل الدخل الشامل اآلخر البالغة 

  . دينار كويتي) 4,125,000: 2017 سبتمبر 30دينار كويتي،  4,116,000: 2017ديسمبر  31(
  

ات قد تكون أدلة كافية ومالئمة لتحديد ما إذا كان ھناك أية تسوينظراً لألمور المبينة أعاله، لم نتمكن من الحصول على 
  .المجمعة لمكثفةضرورية على المعلومات المالية المرحلية ا

  
وفي حال تمكنا من الحصول على ھذه المعلومات، لكان قد استرعى انتباھنا أمور تشير إلى ضرورة إجراء تسويات على 

  المجمعة.  المكثفة المعلومات المالية المرحلية
  

  عدم القدرة على إبداء استنتاج
ستنتاج، فإننا لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية إ المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداءية األمور نظراً ألھم

المجمعة المرفقة. وعليه، فإننا ال نبدي استنتاج المكثفة وموثوق بھا لتوفير أساسا الستنتاجنا حول المعلومات المالية المرحلية 
  .المجمعة ة المكثفةحول ھذه المعلومات المالية المرحلي

  
  نية والتنظيمية األخرىالتقرير حول مراجعة األمور القانو

متفقة مع ما ورد فى الدفاتر  المكثفة المجمعةإضافة إلى ذلك وإستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية 
ً أنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم   أشھر المنتھية في  التسعةتقع خالل فترة  المحاسبية للشركة األم. نرى أيضا

أو القانون  والئحته التنفيذية وتعديالتھما الالحقة، 2016 لسنة 1مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم   2018 سبتمبر 30
لشركة بشأن إنشاء ھيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية أو لعقد التأسيس والنظام األساسي ل 2010لسنة  7رقم 

  .المجمعالمكثف على وجه يؤثر مادياً في نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي المرحلي  الالحقةا األم وتعديالتھم
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

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

Rödlالشرق األوسط 
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