








 

 

 المستقلتقرير مراقب الحسابات 

   نمساهميالإلى حضرات السادة 

 ع.ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

   البيانات المالية المجمعةتقرير حول تدقيق 
 

  الرأي

وشركاتها التابعة  "(األم ركة)"الش ع..ش.م.ك الكويت والشرق األوسط لالستثمار الماليلشركة  البيانات المالية المجمعةلقد دققنا 

ً بـ "المجموعة"( او  األرباح وبيانات 2020ديسمبر  31كما في  المجمع والتي تتكون من بيان المركز المالي ،)يشار إليها معا

حول يضاحات إلالمنتهية بذلك التاريخ وا للسنةالمجمعة  الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقديةالخسائر و

 ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.المجمعة المالية البيانات
 

المجمع المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي  البيانات المالية المجمعةفي رأينا، أن 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً  المجمعة قديةتها الناقوتدفالمجمع وعن أدائها المالي  2020ديسمبر  31كما في  للمجموعة

 .المطبقة في دولة الكويت للمعايير الدولية للتقارير المالية
 

 أساس الرأي 
في في تقريرنا يل ن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصلية. إوفقاً لمعايير التدقيق الدو بأعمال التدقيقلقد قمنا 

قيات وفًقا لميثاق األخالونحن مستقلون عن المجموعة . "المجمعة انات الماليةسابات عن تدقيق البيب الحات مراق"مسؤولي قسم
المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك 

. وإننا نعتقد أن أدلة  . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق"("الميثاقمعايير االستقاللية الدولية( )

 . رأيال م أساس يمكننا من إبداءي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديالتدقيق الت
 

 أمور التدقيق الرئيسية

  للسنة معة ألكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجا نتلتي كامور افي حكمنا المهني، هي تلك األقيق الرئيسية، ر التد إن أمو

الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه 

 نا له.طار تدقيقمور في إهذه األ كيفية معالجتنا لكل أمر منوئيسية صيل أمور التدقيق الراألمور. فيما يلي تفا
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

  ن إلى حضرات السادة المساهمي

 ع. )تتمة(ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( ةأمور التدقيق الرئيسي
 

 أسهم تقييم االستثمارات في  
 

سة وفقاً للقيمة العادلة والمصنفة كموجودات من إجمالي الموجودات المقا %25الستثمارات في األسهم لدى المجموعة نسبة ل اتمث

العادلة من خالل األرباح أو  مة جة بالقيأو موجودات مالية مدر مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 حول البيانات المالية المجمعة. 7باإليضاح  امفصح عنه ئر كما هوالخسا
 

، يتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم استناداً إلى األسعار المعلنة في سوق نشطة قياس القيمة إمكانيةعدم في حالة 

عندما ال يكون ذلك  ولكنلك ممكناً سواق الملحوظة متى كان ذالنماذج من األ تلكخذ مدخالت ؤتوالعادلة بواسطة أساليب تقييم. 

 2لألدوات المصنفة ضمن المستوى  صورة اساسيةوب، القيمة العادلة ينبغي االستعانة بمستوى من األحكام عند تحديد ممكناً،

 الهرمي للقيمة العادلة.  الجدولمن  3والمستوى 
 

  على 19-ل التأثير الحالي لـ كوفيدتأكد حوعدم ال ذلك، بما في غير المسعرة األسهمفي  اترتثماسالاقيد تقييم نظًرا لحجم وتع

 فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية. ،، وأهمية اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في التقييمالتقييم
 

 :ما يليلقد تضمنت إجراءات تدقيقنا 
 

 قبل المجموعة باألسعار المدرجة في األسواق بقة من لة المطعادال ةمن خالل مقارنة القيم 1المستوى الت مدخ د اختبرناقل

 النشطة.
 

  إلى أقصى حد ممكن، قمنا باختبار بيانات المصدر المستخدمة في التقييمات3والمستوى  2بالنسبة لمدخالت المستوى ، ،

األحكام  منأيًضا  قناتحق. لقد مالءمة البيانات واكتمالها ودقتها تقييملا يً تاحة خارجلمصادر مستقلة وبيانات السوق الم

 ق.سوقابلية ال ضعف، بما في ذلك الخصومات بسبب واالفتراضات الهامة المطبقة على نموذج التقييم
 

  ية للتغيرات ساساألسهم والحقمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إفصاحات المجموعة حول قياس القيمة العادلة لالستثمارات في

 لية المجمعة.حول البيانات الما 22 باإليضاحالمبينة في المدخالت غير الملحوظة 
 

 المطلوبات المحتملة للمطالبات القانونية  
 

 

ً في إن يانات حول الب 24.3و 8و  6و 3.1ات رقم القضائية كما هو مفصح عنه باإليضاح لدعاوىمن ا عدد الشركة األم طرفا

جراءات القضائية القائمة بدرجة معقولة من التأكد، فإن للمطالبات واإل لنتيجة النهائيةونظراً لعدم إمكانية التنبؤ با ة.لمجمعمالية اال

 او المواتية سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي المجمع ونتائج األعمال والتدفقات النقدية لدى المجموعة. النتائج السلبية 
 

المتداولة. إذ يتطلب ذلك من اإلدارة اتخاذ أحكام جوهرية   يةائللدعاوى القض همية المحتملةهذا األمر نظراً لألزنا للقد وجهنا تركي

راف بالمطلوبات أو إدراج اإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة عن المطالبات المستلمة أو حول في اتخاذ القرار بشأن االعت

تخاذها، حددنا هذا ا كد وأحكام ينبغياألمر من عدم تأتملة. ونظراً لما ينطوي عليه هذا المح عن االستردادات تسجيل الموجودات

 األمر كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

  ن ى حضرات السادة المساهميلإ

 ع. )تتمة(ش.م.ك. ط لالستثمار الماليكة الكويت والشرق األوسرش
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 تمة()ت ق الرئيسيةأمور التدقي
 

 ت تدقيقنا عدة إجراءات من بينها ما يلي:وتضمنت إجراءا
 

 لناشئة عن الدعاوى القضائية  رية االتطورات الجوه لقد قمنا بتقييم اإلجراءات المتبعة من قبل المجموعة في تحديد ومراقبة

 اولة. المتد

 راجعة المراسالت الجوهرية المتداولة بما في ذلك م لقد قمنا بتقييم سير إجراءات التقاضي في كافة الدعاوى القضائية

 ومحاضر جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة ذات الصلة الخاصة بالمجموعة. 

  تجدات اإلجراءات ث فهمنا حول مسالقانوني الداخلي للمجموعة لتحدي ستشارمع اإلدارة والمكما عقدنا اجتماعات منتظمة

على طلبات   الردودوني الخارجي ومراجعة رات ذات الصلة إلى المستشار القانالقضائية القائمة. كما وجهنا االستفسا

ارة والموقف القانوني اإلد المقدمة من قبل المصادقة القانونية الخارجية التي تم الحصول عليها ومضاهاتها بالمعلومات

 موعة. الحالي للمج

 ات باإليضاحح عنها لقة بالدعاوى القضائية كما هو مفصإضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى مالئمة وكفاية اإلفصاحات المتع

 حول البيانات المالية المجمعة. 24.3و 8و  6 و 3.1رقم 

 

 انخفاض قيمة األصل غير الملموس  
 

ة وجدت ترخيص وساط مثلو ي  ، وه2020ديسمبر  31ما في مليون دينار كويتي ك 8.6لدى المجموعة أصل غير ملموس قيمته 

غير  وسيخضع األصلحول البيانات المالية المجمعة.  9اً إنتاجياً غير محدد كما هو مبين بالتفصيل في اإليضاح مرع دارة أن لهاإل

 كنالدفترية بالقيمة المم عن طريق مقارنة القيمة القيمة السنوينخفاض في الا الختبارالملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد 

 ي القيمة. االنخفاض ف مؤشر على كان هناك أي دها بغض النظر عما إذااستردا
 

يسية نظراً لتعقيد المتطلبات المحاسبية واألحكام من أمور التدقيق الرئر الملموس ييعتبر اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل غ

الممكن  تقدير المبلغتي سيتم استخدامها في اضات الوالمطلوبة لتحديد االفتر والتقديرات الجوهرية المطبقة من قبل اإلدارة

الذي يستند  –تم تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل غير الملموس  .ةالمستمر كورونافيروس كذلك في سياق جائحة  ،ستردادها

النقدية المتوقعة  لتدفقاتمن نماذج ا –أيهما أعلى  خدام أو القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيعإلى القيمة أثناء االست

مبيعات وأحجام التجارة المستقبلية ماذج العديد من االفتراضات الرئيسية بما في ذلك تقديرات م هذه النمة. تستخدخصوالم

 ال )معدل الخصم(. القيمة النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس الم ومعدالت نمو اإليرادات وتكاليف التشغيل ومعدالت نمو
 

  تبار انخفاض القيمة.ي اخدة في للمساعارة خارجموعة بخبير إدجنت المواستعا
 

 العديد من اإلجراءات من بينها:تضمنت إجراءات تدقيقنا 
 

 وتقييم  هجية المستخدمة في تقييم انخفاض القيمةالمنمن  تحققلقد قمنا باالستعانة بخبراء التقييم الداخلي لدينا لمساعدتنا في ال

بمتوسطات القطاع لألسواق ذات ح لتكلفة رأس المال مرجة المتوسط الالتي شملت مقارنمالئمة معدالت الخصم المطبقة و

 الصلة التي تعمل بها وحدات إنتاج النقد.
 

 ت والموضوعية الالزمة ألغراض التدقيق.قدراوال خبرةلقد قمنا بتقييم ما إذا كان لدى خبير اإلدارة الخارجي ال 
 

 شغيل حجم األعمال التجارية وتكاليف التئيسية مثل مدخالت الرلقد قمنا بتقييم مدى مالئمة االفتراضات المطبقة على ال

، والتي تضمنت مقارنة هذه المدخالت مع البيانات المتاحة خارجيا باإلضافة إلى  والتضخم ومعدالت النمو طويلة األجل

 وقطاع األعمال. تقييماتنا التي تستند إلى معرفتنا بالعميل
 

 حول البيانات المالية  9لموسة باإليضاح الموجودات غير الم صاحات المجموعة حوللقد قمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة إف

 الحساسية.لك اإلفصاحات حول االفتراضات الرئيسية واألحكام والمجمعة بما في ذ
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 مراقب الحسابات المستقلتقرير 

  ن إلى حضرات السادة المساهمي

 ع. )تتمة(ش.م.ك. شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي
 

 )تتمة( ية المجمعة تقرير حول تدقيق البيانات المال
 

 2020مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى
م "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير يتكون قسإن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. 

  البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها.ف بخال  ،2020لسنة  السنوي للمجموعة
 

 حولها.   نتيجة تدقيقأي م ولن نعبر عن خرى ولعلومات األإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي الم
 

إذا كانت  ينة أعاله وتحديد مامبال  المعلومات األخرى االطالع علىما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي في

بشأنها.  أخطاء ماديةدقيق أو وجود أي أثناء التحسبما وصل إليه علمنا مع البيانات المالية المجمعة أو  ماديةغير متوافقة بصورة 

علومات لمعلى ا في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها أي أخطاء ماديةنا إلى وجود توصلما وإذا 

 ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. . يرنافي تقر تلك الوقائعإدراج ، فإنه يتعين علينا األخرى
 

   البيانات المالية المجمعةمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن 
وعن  عايير الدولية للتقارير المالية لة وفقاً للمبصورة عاد البيانات المالية المجمعةعداد وعرض هذه إلدارة هي المسؤولة عن إإن ا

ن خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة ع بيانات مالية مجمعةة إلعداد أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضروري

 الغش أو الخطأ. 
 

عة أعمالها على أساس مبدأ  على متاب وعة المجم، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجمعة البيانات الماليةعند إعداد 

متعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور ال

 إلجراء.  و في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اأو وقف أعمالها أ المجموعةعتزم اإلدارة تصفية المحاسبي ما لم ت
 

 . للمجموعة البيانات المالية المجمعةحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد يت
 

  البيانات المالية المجمعةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق 
ناتجة عن الغش ة سواء كانت ككل خالية من األخطاء المادي انات المالية المجمعةالبيإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن 

ى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إل

ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي يضمن أن عملية التد د تنشأ دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وققيق وفقا

ية أو مجمعة على القرارات  اء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فرداألخط

 . البيانات المالية المجمعةساس هذه  االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أ

 

ً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكجزء من  وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  كاًما مهنيةً التدقيق وفقا

 بما يلي: 
 

 غش أو الخطأ ووضع وتنفيذ سواء كانت ناتجة عن ال البيانات المالية المجمعةخاطر األخطاء المادية في تحديد وتقييم م

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  افية ومناسبةئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كإجراءات التدقيق المال

مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق

 اوز الرقابة الداخلية. التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تج يتضمن التواطؤ أو

 

 بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء  ة ذات الصلة فهم أدوات الرقابة الداخلي

 .  المجموعةفعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى  الرأي حول  
 

 حاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  محاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المتقييم مالئمة السياسات ال

 رة. اإلدا
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 مراقب الحسابات المستقلتقرير 

  إلى حضرات السادة المساهمين 

 ع. )تتمة(ش.م.ك. الشرق األوسط لالستثمار الماليشركة الكويت و
 

 )تتمة( ت المالية المجمعة تقرير حول تدقيق البيانا
 

 )تتمة(سابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب الح
 

 لة التدقيق التي حصلنا  اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أد التوصل إلى مدى مالئمة استخدام

جوهرياً حول قدرة  ق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكاعليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعل

حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن ى أساس مبدأ االستمرارية. وفي على متابعة أعمالها عل المجموعة

لمجمعة أو تعديل رأينا في حالة ار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية انأخذ بعين االعتب

مراقب الحسابات. على   ي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التعدم مالئمة اإل

عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ  المجموعةستقبلية في توقف الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف الم

 االستمرارية.
 

 صاحات وتقييم ما إذا كانت وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلف المجمعة تقييم العرض الشامل للبيانات المالية

 ة بأسلوب يحقق العرض العادل. انات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصل البي
 

 داخل المجموعة إلبداء رأي   لمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجاريةالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول ا

التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة  إبداء ونحن مسؤولون عنلمجمعة. حول البيانات المالية ا

 عن رأي التدقيق.  فقطمسؤولية ونتحمل ال
 

يق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقإننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول 

 قابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. أوجه قصور جوهرية في أدوات الربما في ذلك أي 

 

لة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الص المسؤولين عن الحوكمةأيًضا  نزود

استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات تؤثر على من المحتمل أن أنها  فة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولةبكا

   الصلة، متى كان ذلك مناسباً.
 

ق البيانات أهمية في تدقي األكثراألمور التي تشكل األمور بها، نحدد تلك  المسؤولين عن الحوكمةومن خالل األمور التي يتم إبالغ 

ة. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسيالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك 

درة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما م يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال ناالخاص بنا ما ل

ة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب ول أن النتائج العكسية المترتباإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معق يجب عدم

  العامة له.
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 ب الحسابات المستقلتقرير مراق 

  إلى حضرات السادة المساهمين 

 ع. )تتمة(ش.م.ك. وسط لالستثمار الماليشركة الكويت والشرق األ
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرىتقرير 

ً إن الشركة في رأين ردة في تقرير مجلس والبيانات الوا البيانات المالية المجمعةمحاسبية منتظمة وأن  تحتفظ بدفاتراألم ا أيضا

أننا قد حصلنا على كافة  متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. و المجمعةالبيانات المالية فيما يتعلق بهذه  األم إدارة الشركة

تتضمن جميع المعلومات التي  البيانات المالية المجمعةأن  رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما المعلومات واإليضاحات التي

نظام ، وعقد التأسيس والوالتعديالت الالحقة لها يذيةوالئحته التنفوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1الشركات رقم بها قانون يتطل

ً لألصول المرعية. حسبما وصل إليه ع ، وأنه قد أجري الجرد وفقاألم األساسي للشركة لمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون ا

لعقد التأسيس وللنظام األساسي ، أو والتعديالت الالحقة لها والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له  2016لسنة  1الشركات رقم 

ً على نشاط الشركعلى وجه قد يك 2020ديسمبر  31ل السنة المنتهية في خال  ،األم للشركة أو مركزها  األم ة ون له تأثيراً ماديا

دينار كويتي مما يعد مخالفة لألغراض الرئيسية  2,500,000لعقار استثماري مدرج بقيمة  تابعةشركة باستثناء تملك ، المالي

 .التابعةشركة للالمنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام األساسي 
 

 ً ت الالحقة له في  والتعديال 1968لسنة  32حكام القانون رقم د إلى علمنا وجود أية مخالفات ألم يرنه خالل تدقيقنا لأ نبين أيضا

في شأن   2010لسنة  7انون رقم أو ألحكام الق شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به

قد يكون له تأثير مادي على نشاط   ه على وج 2020ديسمبر  31منتهية في ة العلقة به خالل السنمتهيئة أسواق المال والتعليمات ال

 ة األم أو مركزها المالي. الشرك
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