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 تقرير مراقب الحسابات المستقل
  
  

  المحترمين        المساهمينالسادة/ 
  ش.م.ك عامة –الشركة الوطنية للرماية 

  وشركاتها التابعة
  الكويت

  
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

 
  الرأي عدم القدرة على إبداء 

("الشركة - عامة  - شركة مساهمة كويتية  –للشركة الوطنية للرماية  ةالمرفقالمجمعة البيانات المالية  تعيننا لتدقيقتم لقد 
، 2018ديسمبر  31كما في المجمع والتي تشمل بيان المركز المالي  األم") وشركاتها التابعة (يشار إليهما "بالمجموعة")

وبيان التغيرات في حقوق الملكية لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع وبيان ا، أو الخسارة المجمع الربحوبيان 
بذلك التاريخ وكذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  المالية المنتهيةللسنة المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع 

  والمعلومات االيضاحية األخرى.
  

ً حول البيانات المالية ال مجمعة المرفقة للمجموعة. نظراً ألهمية األمور المبينة فى فقرة أساس عدم القدرة إننا ال نبدي رأيا
على إبداء رأي، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكننا من إبداء رأي تدقيق حول هذه 

 البيانات المالية المجمعة. 
  

  الرأيأساس عدم القدرة على إبداء 
المالية المجمعة. فإن مطلوبات "المجموعة" قصيرة األجل  البياناتحول  )17)،(16)،(15)،(3(كما هو مبين باإليضاحات 

، وتخلفت "المجموعة" عن سداد 2018ديسمبر  31تجاوزت موجوداتها التي يمكن تحقيقها على المدى القصير كما في 
العقارات قيد التطوير في أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة المدفوعات المؤجلة المستحقة للمطور الرئيسي مقابل 

وكذلك تخلفت عن سداد قرض ألجل مستحق ألحد البنوك المحلية مع الفائدة المترتبة عليه. قام البنك المحلي برفع دعوى 
ك من أجل استرداد أصل ضد "الشركة األم" وأعاد االستحواذ على كافة الضمانات المرهونة مقابل هذا القرض ألجل. وذل

 2016مع الفائدة، وأوقفت "المجموعة" تسجيل استحقاق الفوائد على القرض ألجل بداية من الربع الثاني لعام مبلغ القرض 
 2018ديسمبر  31ة المالية المنتهية في للسندينار كويتي  496,612 ). تكبدت "المجموعة" خسارة بمبلغ17إيضاح (

  دينار كويتي كما في  16,221,845دينار كويتي) وقد بلغت الخسائر المتراكمة  2,349,467 : خسارة بمبلغ2017(
دينار كويتي). وعالوة على ذلك، لم يتم نقل ملكية العقارات قيد التطوير البالغة  15,569,291: 2017( 2018ديسمبر  31

دينار كويتي) بسبب التعثر في سداد دفعات المقابل المؤجل  62,460,999: 2017دينار كويتي ( 62,782,713قيمتها 
دينار كويتي) وغرامة التأخير المستحقة السداد بمبلغ  16,072,140: 2017دينار كويتي ( 16,154,922البالغة قيمته 

 دينار كويتي) المدرجة ضمن بند دائنون تجاريون وأرصدة دائنة 15,088,010: 2017دينار كويتي ( 15,165,723
  .2018يناير  1وأوقفت "المجموعة" تسجيل إستحقاق الفوائد مقابل هذه الدفعات المؤجلة إعتباراً من  أخرى.

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

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

  العقارات باسم "المجموعة".
  

المالية المجمعة، لكان من الضروري إجراء تعديالت إلعادة  البياناتفي حال لم يتم استخدام أساس االستمرارية في إعداد 
، لتعكس حقيقة أنه قد يتعين على "المجموعة" 2018ديسمبر  31عرض المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 

ستثناء المبالغ الناتجة المالية المجمعة ، با البياناتتحقيق موجوداتها وتسديد مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه 
  عن بيع هذه الموجودات خالل المسار االعتيادي لألعمال. 
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ارات من لإلستثم )، ال تتوافر حاليا معلومات كافية لتحديد القيمة العادلة10عالوة على ذلك وكما هو مفصح عنه في إيضاح (
دينار كويتي  4,116,000: 2017(  2018ديسمبر  31كما في دينار كويتي  4,137,200البالغة خالل الدخل الشامل اآلخر 

  استثمارات متاحة للبيع).
  

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

  
، لكان قد استرعى انتباهنا أمور تشير إلى ضرورة إجراء تسويات على البياناتوفي حال تمكنا من الحصول على هذه 

  المالية المجمعة. البيانات
  

  المجمعة مسئوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  المجمعة إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا

ً المطبقة في دولة الكويت، وكذلك نظام الرقابة الداخلية التي تراه اإلدارة ضروري المجمعة يمكنها من اعداد البيانات المالية  ا
  خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

  

مستمرة في  كمجموعةعلى االستمرار المجموعة فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة  المجمعة البيانات الماليةعند إعداد 
أعمالها واالفصاح متى كان مناسباً، عن المسائل المتعلقة باالستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم تنوي 

  يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك. أو وقف عملياتها، أو ال المجموعةاإلدارة تصفية 
  

  .المجمعة تتمثل مسئولية المكلفين بالحوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية
  

  المجمعة  الحسابات عن تدقيق البيانات المالية مراقبمسئوليات 
ً لمعايير التدقيق الدولية وإصدار تقرير للمجموالمجمعة إن مسئوليتنا هى القيام بأعمال التدقيق للبيانات المالية  عة وفقا

مراقب الحسابات. غير أنه نظراً لألمور الواردة فى فقرة أساس عدم القدرة على إبداء رأي، فإننا لم نتمكن من الحصول 
  معة. على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساس معقول يمكننا من إبداء رأي تدقيق حول هذه البيانات المالية المج

  
ً للمتطلبات األخالقية المنطبقة على مهام تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، كما إلتزمنا  أننا مستقلون عن المجموعة وفقا

  بمسئوليتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات. 
  

  التقرير حول مراجعة األمور القانونية والتنظيمية األخرى
تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن الجرد قد أجري وفقاً لألصول المرعية، وأن البيانات  "الشركة األم"برأينا كذلك أن 

. وقد حصلنا "المالية المجمعة الواردة في تقرير مجلس إدارة "الشركة األم" متفقة مع ما هو وارد في دفاتر "الشركة األم
استثناء ما تم ذكره في فقرة أساس عدم القدرة على ب على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق

 والئحته التنفيذية 2016لسنة  1أن البيانات المالية المجمعة تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم و ،ابداء رأي
ته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئح 2010لسنة  7وقانون رقم  وتعديالتهما الالحقة

. وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خالل وتعديالتهما الالحقة وعقد تأسيس "الشركة األم" ونظامها األساسي
 والئحته التنفيذية 2016لسنة  1مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  2018ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية  2010لسنة  7قم وقانون ر وتعديالتهما الالحقة
ً على وجه يؤثر مادي وتعديالتهما الالحقة أوعقد تأسيس "الشركة األم" ونظامها األساسي في نشاط "الشركة األم" أو  ا

  مركزها المالي المجمع.
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

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