










 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسابات المستقل تقریر مراقب 
 

 نی مالمحترن ی المساھمالسادة إلى 
  وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك.  - شركة مبرد القابضة 

 دولـة الكویـت 
 

  المالیة المجمعةالبیانات تدقیق  حول تقریر
 

 الرأي
ً  میشار إلیھ(وشركاتھا التابعة   )"الشركة األم"(  ع.ش.م.ك.  -  القابضةالمالیة المجمعة لشركة مبرد لقد دققنا البیانات  ــ"المجموعة") معا ، والتي بــ

األرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل و  أو الخسـائر  والبیانات المجمعة لألرباح، 2021دیسـمبر   31تتضـمن بیان المركز المالي المجمع كما في  
، بما في ذلك المجمعة ذلك التاریخ، واإلیضـاحات حول البیانات المالیةاآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسـنة المنتھیة في  

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

ــع النواحي المادیة، المركــبرأینا، إن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من جمی  ــز المالــ ــي المجمــ ــا فــع للمجموعة كمــ ي ــ
ً وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  الماليوأدائھا ، 2021دیسمبر  31  للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وفقا

 
 بداء الرأيإأساس 

ً لقد قمنا بأعمال التدقیق   ً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا   وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الحـسابات حول    وفقا
ً عن المجموعة    مســتقلونتدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا   لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســبین المھنیین الصــادر    وفقا

في دولة الكویت،   المجمعة  متطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیةلى الإیر أخالقیة المحاســبین، باإلضــافة  عن المجلس الدولي لمعای 
ــلنا علیھا، كافیة كما قمنا باإل ــؤولیاتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصــ لتزام بمســ

 ً  بداء رأینا.إفي  ومالئمة لتكون أساسا
 

 أمور التدقیق الھامة
سـنة الحالیة.  إن أمور التدقیق الھامة، حسـب تقدیراتنا المھنیة، ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة الكبرى في تدقیق البیانات المالیة المجمعة لل

ا المھني حولھا، وأننا ال نبدي ولقد تم اســتعراض تلك األمور ضــمن تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوصــل إلى رأین 
 ً    .تدقیقنا راإط في لھ معالجتنا یھكیفو هبتحدید قمنا ذيلا الھام لتدقیقا رمأ یلي فیماحول تلك األمور.  منفصالً  رأیا

 
 تقییم العقارات االستثماریة

تمـثل  )دیـنار كویتي 14,062,354  – 2020دیـنار كویتي (  14,420,321  بمبلغ  2021دیســــمبر  31إن العـقارات االســــتثـمارـیة كـما في  
 ً ً   جزءا ي ت من إجمالي موجودات المجموعة، إن تقییم العقارات االستثماریة ھي من أمور التدقیق الھامة ألنھا تتضمن أراًء وأحكاماً مھمة وال ھاما

أن یتم تقییم العقارات االـستثماریة مرة واحدة على األقل في الـسنة  . إن ـسیاـسة المجموعة المتبعة ھيالمحاـسبیة  عتمد بـشكل كبیر على التقدیراتت 
ــتقلینمن قبل مقیمین  ــمن    مسـ ــات، مثل تقدیر إیرادات التأجیر،   أمورمرخص لھم. إن ھذه التقییمات، من ضـ ــاس االفتراضـ أخرى تتم على أسـ

ة، أسعار الخصم ومعدالت اإلشغال، ومعرفة السوق ومخاطر المطورین والمعامالت التاریخیة. لغرض تقدیر القیمة العادلة للعقارات االستثماری 
ســــتخدام العقارات إباالعتبار طبیعة و آخذین،  طریقة أســــعار الســــوق المقارنةســــتخدام تقنیات تقییم كطریقة رســــملة الدخل وإمون ب قام المقی 

ــتثماریة. ــاحات عن العقارات  االســ ــادرة من قبل المقیمین المرخص لھم وركزنا على مدى كفایة اإلفصــ لقد قمنا بمراجعة تقاریر التقییم الصــ
 حول البیانات المالیة المجمعة.) 8( االستثماریة كما ھو مبین في إیضاح رقم

 
 1202دیسمبر  31خرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في أمعلومات 

، 2021لمعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر السـنوي للمجموعة لسـنة ا إن.  األخرى  المعلومات عن  مسـؤولة  اإلدارةإن 
لم نحصـل على التقریر السـنوي للمجموعة والذي یشـمل أیضـاً تقریر مجلس    .بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسـابات حولھا

ابات،   ابات.اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مراقب الحـس فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات  ونتوقع الحصـول على تلك التقاریر بعد تاریخ تقریر مراقب الحـس
ذا كانت المعلومات األخرى  إنـنا نأخذ في االعتـبار فیـما  إالمعلومات األخرى، وللقـیام بذلك، ـف على  االطالعن مســــؤولیتـنا ھي إالـمالـیة المجمـعة، ـف

ذا ـما ـكاـنت إت الـمالـیة المجمـعة أو المعلوـمات التي حصــــلـنا علیـھا من خالل الـتدقیق، أو بطریـقة أخرى،  بشـــــكل ـمادي مع البـیاـنا ـطابـقةغیر مت 
عن ذلك ضمن   اإلفصاحأخطاء مادیة، فإننا مطالبون ب  تتضمن  األخرى  المعلوماتذا ما تبین لنا من خالل عملنا أن إتتضمن أخطاء مادیة. ھذا و

المعلومات األخرى، كما   شـملفیما یتعلق بھذا الشـأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال ی   عنھ  اإلفصـاحتقریرنا. لیس لدینا ما یسـتوجب  
 تدقیق حولھا.رأي أننا ال نعبرعن أي 
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 المجمعة مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة
ــكل عادل   ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشـ ً إن اإلدارة ھي الجھة المسـ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن نظام   وفقا

 ً عن االحتیال لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتضـمن أیة أخطاء مادیة سـواء كانت ناتجة   الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا
 أو الخطأ.

 
فصـاح عند الحاجة عن واإل  ،على تحقیق االسـتمراریة  تھامسـؤولة عن تقییم قدر  الشـركة األموإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون إدارة  

أو إیقاف أنشــطتھا أو   المجموعةاألمور المتعلقة بتحقیق تلك االســتمراریة وتطبیق مبدأ االســتمراریة المحاســبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تصــفیة 
 .للمجموعةیر المالي إن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن مراقبة عملیة التقر عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.

 
 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

الحصــــول على ـتأكـیدات معقوـلة ـبأن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة كـكل، ـخالـیة من أخـطاء ـمادـیة، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة عن االحتـیال أو  ھو إن ـھدفـنا
دقیق الخطأ، وإصــدار تقریر التدقیق الذي یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة الت 

األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو   بكشــفتقوم دائماً  متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف  المنفذة وفق  
متخذة مجتمعة والتي یمكن أن تنشـأ من االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصـادیة للمسـتخدم وال

 على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة. بناءً 
 

ــك المھني طیلة أعمال ــتوى من الشــ ــة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمســ  وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارســ
 :بالتالي نقوم التدقیق، كما أننا

   ــمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في ــواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتصــ البیانات المالیة المجمعة، ســ
ر عدم التدقیق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافیة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاط

یال تعتبر أعلى من تـلك المـخاطر الـناتـجة عن الخـطأ، حـیث أن االحتـیال قد یشـــــمل تواطؤ، أو اكتشـــــاف األخـطاء الـمادیة الـناتـجة عن االحت 
 تزویر، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.

 وف، ولكن لیس لغرض  اســتیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصــمیم إجراءات التدقیق المالئمة حســب الظر
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 إدارة  مة الســــیاســــات المحاســــبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاســــبیة المطبقة واإلیضــــاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل  ءتقییم مال
 .المجموعة

 السـتمراریة المحاسـبي، وبناء على أدلة التدقیق التي حصـلنا علیھا، وتقدیر ما إذا كان االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ ا
ھناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــیر إلى وجود  شــك جوھري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أســاس  

ینا أن نشـیر ضـمن تقریر مراقب الحسـابات إلى اإلیضـاحات المتعلقة مبدأ االسـتمراریة. وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي، فإن عل
ــتنتاجاتنا تعتمد على أدلة ــاحات غیر مالئمة. إن اسـ ــمن البیانات المالیة المجمعة، أو تعدیل رأینا في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضـ   بذلك ضـ

قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم   التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ومع ذلك، فإنھ
 قدرة المجموعة على مزاولة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة.

 ت تقییم اإلـطار الـعام للبـیاـنات الـمالـیة المجمـعة من ـناحـیة العرض والتنظیم والفحوى، بـما في ذـلك اإلیضـــــاـحات، وفیـما إذا ـكاـنت تـلك البـیاـنا
 تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل.المالیة المجمعة 

   ــركاتفیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل  ةومالئم  ةتدقیق كافی   أدلةالحصــول على المجموعة بغرض إبداء الرأي    داخلأو أنشــطة األعمال    ش
ــؤولون عن التوجیھ،  إحول البیانات المالیة المجمعة.   ــكل ل  وتنفیذھا  تدقیقال  على عملیةاإلشــراف  وننا مس ــؤولون بش لمجموعة. كما أننا مس
 منفرد فیما یتعلق برأي التدقیق.

 
التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما في ذلك   ألعمالحول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط    المســـؤولین عن الحوكمةإننا نتواصـــل مع 

 .عملیة التدقیق أثناءایة أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا 
 

واألمور    العالقاتلمھنة المتعلقة باالســتقاللیة، وتزویدھم بكافة  لخالقیة  األمتطلبات  الكما قمنا بتزوید المســؤولین عن الحوكمة بما یفید التزامنا ب 
باإلضـــافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحمایة منھا،   اســـتقاللیتنا تؤثر علي   من المحتمل بصـــورة معقولة أناألخرى التي 

 متى كان ذلك مناسباً.
 

المســؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في تدقیق  ومن بین األمور التي تم التواصــل بھا مع
الحالیة وتم اعتبارھا بذلك، من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقریر التدقیق ما للسـنة  البیانات المالیة المجمعة  

ً لم تكن القوانین أو التـشریع ً ات المحلیة تحد من اإلفـصاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا  ، قررنا عدم اإلفـصاح عنھا ـضمن تقریرنا تجنبا
 لنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا والتي قد تطغي على المصلحة العامة.

  



 

 

 
 
 

-3 - 
 
 

 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى
تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو   الواردة فيأن الـشركة األم تمـسك حـسابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة   ،كذلك برأینا

یرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق، أن البیانات المالی    ة المجمعةوارد في دفاتر الـشركة األم. وأننا قد حصـلنا على المعلومات والتفـس
والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة   2016لـسنة    1قانون الـشركات رقم   علیھتتـضمن ما نص  

ً وأن الجرد أجري   األم والتعدیالت الالحقة علیھما، نتھیة  لألصــول المرعیة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل الســنة الم  وفقا
والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد التأســـیس    2016لســـنة    1مخالفات ألحكام قانون الشـــركات رقم    2021دیســـمبر   31في  

ً  والتعدیالت الالحقة علیھما، والنظام األساسي للشركة األم  أو نتائج أعمالھا.  للشركة األم المجمع في المركز المالي على وجھ یؤثر مادیا
 

في شـأن ھیئة أسـواق المال وتنظیم األوراق المالیة والئحتھ   2010لسـنة    7برأینا كذلك، لم یرد إلى علمنا وجود أیة مخالفات مادیة للقانون رقم  
للشــركة األم المجمع   ، على وجھ یؤثر مادیاً في المركز المالي2021دیســمبر  31التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما خالل الســنة المنتھیة في  

 أو نتائج أعمالھا.
 
 
 
 
 

 د. شعیب عبدهللا شعیب   
 دولــة الكـویت

 2022فبرایر  13
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

RSM  البزیع وشركاھم 
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 وشركاتھا التابعة  ع.ش.م.ك. - القابضة شركة مبرد
  الخسائر المجمعبیان األرباح أو 

  2021دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
        جمیع المبالغ بالدینار الكویتي)( 

  ات إیضاح  2021    2020
 العملیات المستمرة:      
 النقل والتأجیر والصیانةعملیات  یرادات إ    42,345   164,552 
 والتأجیر والصیانةالنقل  عملیات تكلفة     )83,130(  )215,803(
 الخسارة   مجمل   (40,785)  )51,251(
      
   التأجیر إیرادات     1,738,720   1,402,361 
 التأجیر تكلفة     )258,234(  )346,056(
 مجمل الربح   1,480,486   1,056,305 

      
 مجموع مجمل الربح   1,439,701   1,005,054 

      
 مصاریف عمومیة وإداریة   15  )555,506(  )585,928(
   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   ب    – 4  ) 60,150(  )93,922(
 بطيء الحركة متقادم ومخزون مخصص     ) 16,796(  ) 10,023(

 إستھالك    ) 930(  -
 التشغیل ربح    806,319   315,181 

      

)702( 
 

)55,314( 
 

6 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  لالتغیر في القیمة العادلة  

 أو الخسائر 
 زمیلة  شركة من نتائج أعمال  المجموعة حصة   7  268,969   )155,793(

 التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  8  30,861   -
 ربح بیع عقار استثماري   8  500,000   -

 بیع ممتلكات وعقارات ومعدات  ربح    31,950   66,328 
   عوائدإیرادات     55,615    32,458 
 مصاریف تمویلیة     )66,325(  )121,228(
 إیرادات أخرى   16  221,610   68,892 

 205,136 

¤  

 1,793,685 

حصة  العملیات غیر المستمرة ومن العملیات المستمرة قبل  ربح السنة  
مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم العمالة الوطنیة وحصة  

 الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      

 المستمرة: غیر العملیات      
 خسارة السنة من العملیات غیر المستمرة  20  -  ) 199,617(

5,519  
 

 1,793,685 
السنة   دعم    قبل ربح  وضریبة  العلمي  للتقدم  الكویت  مؤسسة  حصة 

 العمالة الوطنیة وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
      
 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  ش   – 2  )16,124(  )66(
 ضریبة دعم العمالة الوطنیة   ت   – 2  )45,175(  )1,896(
 حصة الزكاة   ث   – 2  )18,069(  )758(

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   19  ) 30,000(  -
 ربح السنة    1,684,317   2,799 

      
 بـ :  المتعلق      

 مساھمي الشركة األم     1,684,279    4,620 
 الحصص غیر المسیطرة      38   )1,821(
 2,799   1,684,317    

      
 بمساھمي الشركة األم ة المتعلقالسھم  ربحیة     فلس   فلس 

 األساسیة من العملیات المستمرة  ربحیة السھم  17  10.29  1.25
 األساسیة من العملیات غیر المستمرة السھم خسارة  17  -  ) 1.22(

   بمساھمي الشركة األم  األساسیة المتعلقة  ربحیة السھم   17  10.29  0.03
 

 
ً ) 26) إلى (1یضاحات المرفقة من (ن اإلإ  . من البیانات المالیة المجمعة تشكل جزءا
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