






 

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  المجمعة  المرحلية المكثفةتقرير المراجعة عن المعلومات المالية 
  

  حترمينمدارة الأعضاء مجلس اإلالسادة 
  ش.م.ك. (عامة) - شركة المصالح العقارية

  دولة الكويت
  

  مقدمة
التابعة وشركاتها  )"الشركة األم(") عامةش.م.ك. ( – المصالح العقارية شركةلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع ل

ألرباح أو الخسائر، األرباح أو الخسائر والدخل ل المجمعة المرحلية المكثفةالمالية  بياناتال، وكذلك 2019 مارس 31كما في  )"المجموعة"(
 أشهر المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الثالثةترة الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لف

"التقرير المالي المرحلي" من مسؤولية إدارة الشركة األم. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن  )34(المجمعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة
  المجمعة.المكثفة لية علومات المالية المرحنتيجة مراجعتنا لهذه الم

  
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة من قبل المدقق المستقل  2410لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم 
استفسارات للموظفين المسؤولين عن المعلومات للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة تشتمل مبدئيا على توجيه 

لتدقيق المالية والمحاسبية، وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلي أقل من ما هو مطبق في عملية ا
فة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل عملية وفقا لمعايير التدقيق الدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكا

 ً   يتعلق بالتدقيق.  التدقيـق، وبناء عليه فإننا ال نبدي رأيا
  
  س االستنتاج المتحفظأس
ً قد تم تدقيقها  2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في للمجموعة إن البيانات المالية  -  ً متحفظ من قبل مدقق آخر، والذي أصدر رأيا حول  ا

 المجمعةالبيانات المالية  حول) 21و 11، 3، 1( رقم اتفي االيضاح المذكورة باألمور يتعلق فيما 2019مايو  6تلك البيانات المالية بتاريخ 
ديسمبر  31حة ودقة األرصدة اإلفتتاحية كما في وبالتالي فإننا لم نتمكن من التحقق من ص. 2018دسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

، فإنه ال يمكننا تحديد أي تعديالت قد ، وبما أن األرصدة اإلفتتاحية تؤثر بشكل مباشر من تحديد نتائج األداء المالي والتدفقات النقدية2018
إضافة إلى ذلك، فإن األرقام  .2018ديسمبر  31في تكون ضرورية على نتائج األعمال وصافي التدفقات النقدية للسنة الماليـة المنتهيــة 

قدية المقارنة المعروضة في بيانات األرباح أوالخسائر، األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات الن
استنتاجاً غير متحفظ حول دقق آخر، والذي أصدر قبل م منمراجعتها تم  قد 2018مارس  31المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية في 

 .2018مايو  22 بتاريخالمرحلية الكثفة المجمعة البيانات المالية  تلك
 

متد جيمشيا كراون ليالتابعة (شركة البيانات المالية لل 2019مارس  31كما في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتضمن  - 
مارس  31 -% 28.8% و17.5: 2018ديسمبر  31(% 29.9و % 17.9 هامطلوباتو هاموجودات،والتي تمثل إجمالي ميا")شم("جي

يكن لهذه الشركة التابعة أي أثر على بيان األرباح أوالخسائر والدخل . لم على التوالي من االجماليات المجمعة%) 18.9% و16.1: 2018
المبالغ و األرصدةإدراج  تم.  2018مارس  31والفترة المنتهية في  2019مارس  31للفترة المنتهية في رحلي المجمع المكثف ممل الالشا

بناء على بيانات مالية معدة من قبل إدارة الشركة للمجموعة  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةضمن الخاصة بالشركة التابعة 
 ناالتابعة نظرا لعدم تمكنة فصاحات الواردة في البيانات المالية لتلك الشركلتحقق من صحة األرصدة والمعامالت واإلامن  نتمكنلم بعة. التا

تحديد أي  اوعليه، فانه ال يمكنن. معلومات والبيانات المالية لتلك الشركات التابعة أومراجعة إدارتهم أومراقبي حساباتهممن الحصول على 
لم تقم اإلدارة بتنفيذ . إضافة لذلك، المرفقة المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةتعديالت قد تكون ضرورية فيما يتعلق بهذا األمر على 

تقييم النخفاض قيمة موجودات هذه الشركة التابعة أو إجراء تقييم واحتساب أي غرامات ناتجة عن اإلخفاق في سداد قرض شركة جيمشيا 
. وبالتالي نحن لسنا في وضع يمكننا من إبداء استنتاج المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفةحول  )8(رقم اإليضاح كما هو مبين في 

  ة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.حول المبالغ ذات الصل
 

فينوس إنتيرناشيونال (شركة زميلة الشركة البيانات المالية لل 2019مارس  31كما في المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة تتضمن  - 
بيانات بناء على  باتباع طريقة حقوق الملكيةوهي شركة زميلة  تتم المحاسبة عليها باستخدام طريقة حقوق الملكية ، )("فينوس") .ش.م.م

كما دينار كويتي  4,098,831بقيمة دفترية بلغت في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف تم إدراجها و اإلدارةمالية معدة من قبل 
للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. يلة مأعمال الشركة الزمن نتائج  تهاحصلم تقم المجموعة بإدراج إلى ذلك، إضافة ، 2019 مارس 31في 

 2019مارس  31فينوس كما في  شركة لم نتمكن من الحصول على إثباتات كافية ومالئمة حول القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في
. الشركة الزميلة أومراقبي حساباتهامن مراجعة إدارة  ناعدم تمكنو لشركة فينوسأو المراجعة لعدم توفر البيانات المالية المدققة ضافة باإل

المجمعة لمرحلية االمالية معلومات الالبنود على وبالتالي، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديالت فيما يتعلق بهذه 
 . المرفقة فةالمكث

 
  



 

 

  
 

 
). 15ولي للتقارير المالية رقم () و المعيار الد9، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (2018يناير  1إعتباراً من  - 

نظراً  2019مارس  31في ا كملم نتمكن من الحصول أدلة مراجعة كافية ومناسبة حول األسس واألثار اإلنتقالية لتطبيق هذين المعيارين 
ا تحديد أي تعديالت قد تكون ضرورية وعليه، فانه ال يمكنن ،المراجعةلعدم قدرة إدارة المجموعة على توفير معلومات كافية إلتمام عملية 

 .2019مارس  31للفترة المنتهية في  فيما يتعلق بهذا األمر على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة
 

من ضد المجموعة توجد مطالبات قضائية مرفوعة  ،المجمعةالمرحلية المكثفة المالية المعلومات حول  )19يضاح رقم (اإلهو مبين في  كما - 
الرصيد المستحق من محجوز الضمان المقيد صحة اعترض المساهم الرئيسي على حيث ، 2019مارس  31كما في مساهم رئيسي قبل 

 الشركةضد  اً حكم 2019 مارس 26بتدائية بتاريخ أصدرت المحكمة اال. دينار كويتي 1,614,063في دفاتر المجموعة والبالغ لصالحه 
مخصص بالمبلغ المتبقي بقيد  المجموعةلم تقم . باالستئناف على الحكم ماألالشركة قامت وقد دينار كويتي،  1,849,261بإلزامها بمبلغ  األم

موقف من قيمة تلك المطالبات القضائية ولتحقق امن  نتمكن. لم 2019مارس  31كما  يتيدينار كو 235,198والبالغ من الحكم الصادر 
القضائية وما قد ينتج عن ذلك من  المكسب أوالخسارة لهذه المطالباتستبعاد اأو احتمال أوالقانوني منها من حيث مدى أرجحية  المجموعة

 .2019مارس  31كما في  المجموعة سجالتآثار مالية فيما يتعلق بتحديد المخصصات الواجب احتسابها عن هذه المطالبات القضائية في 
لى قيد مخصصات عن تلك المطالبات القضائية إد تكون ضرورية فيما يتعلق بمدى الحاجة تحديد أي تعديالت قمكن من وعليه، فإننا لم نت

  المرفقة.المجمعة  المكثفةالمرحلية المالية المعلومات من عدمه على 
  

  االستنتاج المتحفظ
نا نعتقد بأن استناداً إلى مراجعتنا، وباستثناء أية تأثيرات محتملة نتيجة لألمر المبين في أساس االستنتاج المتحفظ، لم يرد إلى علمنا ما يجعل

  . 34المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ اإلستمرارية
 182,175خسائر بمبلغ تكبدت المجموعة أن جمعة، والذي يبين المالمكثفة  ) حول المعلومات المالية المرحلية18نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم (

دينار كويتي)، كما بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  140,871: 2018مارس  31( 2019مارس  31للفترة المنتهية في  دينار كويتي
دينار كويتي)،  16,201,465: 2018مارس  31دينار كويتي،  17,308,383 :2018 ديسمبر 31دينار كويتي ( 17,490,558مبلغ 

دينار  14,483,904: 2018ديسمبر  31دينار كويتي ( 17,361,538وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبـلغ 
حقيق تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على ت إن تلك الظروف دينار كويتي). 14,101,056: 2018مـارس  31كويتي ، 

 االستمرارية. إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا األمر.
  

  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حول تقرير
األم، وحسب  باإلضافة إلى ذلك، وإستناداً الى مراجعتنا، فإن المعلومات المـالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة

، لم يرد إلى علمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات "س االستنتاج المتحفظأس"فيما عدا ما ورد في فقرة  ،إليه علمنا وإعتقادنا، وأننا ما ورد
خالل فترة  ،و تعديالتهما الالحقة، األمأو للنظام األساسي وعقد تأسيس الشركة ، و تعديالتهما الالحقة، والئحته التنفيذية 2016لسنة  1رقم 

ً على المركز المالي للشركة األم أو على نتائج أعمالهاقد ه على وج 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  حيازة  فيما عدا يؤثر ماديا
   .حيث أنه ليس من ضمن األنشطة الرئيسية للشركة األم لةياالستثمار في شركات زم
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