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  البيانات املاليةنموذج نتائج 

ية (د.ك.)  ات الكو   الشر

 

Financial Year Ended on 2019-12-31   ية   نتائج السنة املالية املن

 
Company Name اسم الشركة  

Al Kout Industrial Projects  شركة الكوت للمشاريع الصناعية 

Board of Directors Meeting Date  خ اجتماع مجلس اإلدارة  تار

April 2020 th14  

Required Documents  ا بالنموذج ندات الواجب إرفاق   املس

☒  Approved financial statements 
☒  Approved auditor's report 

  ة من البيانات املالية املعتمدة    ☒

سابا  ☒ ر مراقب ا   ت املعتمدة من تقر

 
الية  السنة املقارنة التغي (%)   السنة ا

 البيان

Statement 
Change (%) Comparative Year Current Year 

 2018-12-31 2019-12-31 

(23.92) 6,291,019 4,786,229 
اص بمسا الشركة األم سارة) ا ح (ا   صا الر

Net Profit (Loss) represents the amount 
attributable to the owners of the parent Company 

(23.92) 62.35 47.43 
ففة م األساسية وا حية (خسارة) الس  ر

Basic & Diluted Earnings per Share 

(7.61) 14,247,540 13,163,323 
 املوجودات املتداولة

Current Assets 

2.74 41,330,450 42,463,335 
وجوداتإجما امل  

Total Assets 

10.14 6,883,470 7,581,282 
ات املتداولة   املطلو

Current Liabilities 

12.77 10,176,476 11,476,168 
ات   إجما املطلو

Total Liabilities 

(0.54) 31,153,974 30,987,167 
اصة بمسا الشركة األم إجما حقوق امللكية   ا

Total Equity attributable to the owners of the 
Parent Company 

(1.59) 29,399,150 28,930,408 
شغيلية  إجما اإليرادات ال

Total Operating Revenue 

(16.47) 10,572,494 8,831,697 
شغيلية سارة) ال ح (ا  صا الر

Net Operating Profit (Loss) 

 - 
 ال يوجد
NIL 

 ال يوجد
NIL 

اكمة / رأس املال املدفوع  ا   سائر امل

Accumulated Loss  / Paid-Up Share Capital  
 

 









ش.م.ك.ع.الكوت للمشاریع الصناعیة شركة 
وشركاتھا التابعة

البیانات المالیة المجمعة
2019دیسمبر 31



تقریر مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساھمین

شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. 

نات المالیة المجمعة تقریر حول تدقیق البیا

الرأي 
ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معًا الكوت للمشاریع الصناعیةلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشركة 

ر والدخل الشامل وبیانات األرباح أو الخسائ2019دیسمبر 31بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي المجمع كما في 
للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول البیانات المالیة المجمعة، بما والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة المجمعة

في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

واحي المادیة، عن المركز المالي المجمع للمجموعة في رأینا، أن البیانات المالیة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جمیع الن
وعن أدائھا المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة 2019دیسمبر 31كما في 

للتقاریر المالیة.

أساس الرأي 
قسمإن مسؤولیاتنا طبًقا لتلك المعاییر موضحة بمزید من التفاصیل في تقریرنا في وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة.بأعمال التدقیقلقد قمنا 

المھنیةاألخالقیات. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لمیثاق"مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة"
الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وقد (بما في ذلك المعاییر الدولیة لالستقاللیة) للمحاسبین المھنیین

وفقًا لمیثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا نعتقد أن أدلة األخرىقمنا بالوفاء بمسؤولیاتنا األخالقیة
داء رأي التدقیق.التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إب

أمر آخر 
من قبل مدقق آخر عبر عن رأي غیر معدل 2018دیسمبر 31تم تدقیق البیانات المالیة المجمعة للمجموعة عن السنة المنتھیة في 

.2019مارس 25حول تلك البیانات المالیة المجمعة بتاریخ 

أمور التدقیق الرئیسیة
مھني، ھي تلك األمور التي كانت األكثر أھمیة في مھمة تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة للفترة إن أمور التدقیق الرئیسیة، في حكمنا ال

الحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي منفصل حول ھذه 
كیفیة معالجتنا لكل أمر من ھذه األمور في إطار تدقیقنا لھ.والتي قمنا بتحدیدھا األمور. فیما یلي تفاصیل أمور التدقیق الرئیسیة

، والتي تتعلق بھذه "مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة"لقد قمنا بمسؤولیاتنا المبینة في تقریرنا في قسم 
ي تم وضعھا بما یتیح التعامل مع تقییمنا لمخاطر األخطاء المادیة في البیانات األمور. وعلیھ، اشتمل تدقیقنا على تنفیذ اإلجراءات الت

رح المالیة المجمعة. إن نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفیذھا لمعالجة األمور الواردة أدناه تط
ة المجمعة المرفقة.أساساً یمكننا من إبداء رأي التدقیق حول البیانات المالی
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تقریر مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساھمین

شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة) 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

أمور التدقیق الرئیسیة (تتمة)

:لقد حددنا أمور التدقیق الرئیسیة التالیة

انخفاض قیمة االستثمار في شركة زمیلة 

% في شركة الدرة للخدمات البترولیة ش.م.ك. (مقفلة) وھي شركة تمارس المجموعة علیھا 37.99لدى المجموعة حصة ملكیة بنسبة 
.2019دیسمبر 31% من إجمالي الموجودات) كما في 14.8دینار كویتي (بما یمثل نسبة 6,290,820تأثیرًا ملموساً ومدرجة بمبلغ 

تم المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزمیلة بواسطة طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة والتي یتم بموجبھا تسجیل االستثمار مبدئیاً وفقا
میلة للتكلفة ثم یتم تعدیل القیمة الدفتریة لھ بعد ذلك لكي یتم تسجیل التغیرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الز

ناقصًا أیة خسائر انخفاض في القیمة. وتحدد اإلدارة في نھایة كل فترة بیانات مالیة مجمعة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي یشیر 
إلى احتمالیة انخفاض قیمة استثمار المجموعة في الشركة الزمیلة. وإذا لم یتوفر أي مؤشر على احتمالیة انخفاض حصة المجموعة 

ة، تقوم اإلدارة بمقارنة القیمة الدفتریة لالستثمار بالكامل بقیمتھ الممكن استردادھا.  بشركتھا الزمیل

تم تحدید القیمة الممكن استردادھا استنادا إلى احتساب القیمة أثناء االستخدام بواسطة توقعات التدفقات النقدیة من موازنات مالیة 
س سنوات وتعتبر ذات حساسیة لمعدل الخصم المستخدم بنموذج التدفقات النقدیة معتمدة من قبل اإلدارة العلیا والتي تغطي فترة خم

المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. ونتیجة لھذا التحلیل، سجلت اإلدارة 
كویتي في السنة الحالیة.دینار892,555مخصصاً النخفاض القیمة مقابل ھذا االستثمار بمبلغ 

وفي ضوء األحكام والتقدیرات الجوھریة المرتبطة بتقییم المبلغ الممكن استرداده لالستثمار في الشركة الزمیلة، فقد اعتبرنا ھذا االمر
من أمور التدقیق الرئیسیة. 

كجزء من إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، تم ما یلي: 

رة لما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة حصة المجموعة في الشركة الزمیلة قمنا بمراجعة تقییم اإلدا◄
والعوامل النوعیة والكمیة المستخدمة مثل األداء المالي للشركة المستثمر فیھا بما في ذلك توزیعات األرباح وبیئة السوق أو 

الزمیلة.البیئة االقتصادیة أو البیئة القانونیة التي تعمل بھا الشركة

شارك أیضا خبراء التقییم الداخلي لدینا في تقییم االفتراضات وطرق التقییم الجوھریة المستخدمة من قبل اإلدارة ومدى ◄
معقولیة ومالءمة تلك االفتراضات والطرق في ظل الظروف القائمة.

ییم إلى الحد الممكن ومطابقتھا بالمستندات قمنا بالتحقق من البیانات المستقاة من مصادر البیانات والمستخدمة في ھذا التق◄
المؤیدة ذات الصلة والمصادر المستقلة وبیانات السوق المتاحة خارجیاً، لغرض تقییم مدى ارتباط البیانات واستیفائھا ودقتھا.

ن بینھا حول البیانات المالیة المجمعة وم10كما قمنا بتقییم مدى كفایة إفصاحات المجموعة الواردة ضمن اإلیضاح ◄
اإلفصاحات المتعلقة باالفتراضات الرئیسیة واألحكام وتحلیل الحساسیة. 
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تقریر مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساھمین

شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

مة)أمور التدقیق الرئیسیة (تت

انخفاض قیمة الشھرة

دینار كویتي ناتجة عن الحیازة السابقة لشركة تابعة، وھي شركة المواد المتحدة للتجارة 4,937,402لدى المجموعة شھرة بمبلغ 
العامة ذ.م.م.

مة الدفتریة لھا.یتم اختبار الشھرة لغرض تحدید أي انخفاض في القیمة سنویاً وعندما تشیر الظروف إلى احتمالیة انخفاض القی

یعتبر اختبار انخفاض القیمة السنوي للشھرة أحد أمور التدقیق الرئیسیة نظرًا لتعقید المتطلبات المحاسبیة واألحكام الجوھریة 
ات المطلوبة في تحدید االفتراضات التي سیتم استخدامھا في تقدیر القیمة الممكن استردادھا. تم تحدید القیمة الممكن استردادھا لوحد

ت النقدیة إنتاج النقد والتي تستند إلى القیمة أثناء االستخدام أو القیمة العادلة، أیھما أعلى، ناقصًا التكالیف حتى البیع، من نماذج التدفقا
المتوقعة المخصومة. وھذه النماذج تستخدم العدید من االفتراضات الرئیسیة بما فیھا تقدیرات حجم المبیعات المستقبلیة واألسعار

وتكالیف التشغیل ومعدل نمو القیمة النھائیة والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (معدل الخصم).

كجزء من إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، تم ما یلي: 

مدى قمنا باالستعانة بخبراء التقییم الداخلي لدینا لمساعدتنا في مراجعة المنھجیة المستخدمة في تقییم انخفاض القیمة وتقییم◄
مالءمة معدالت الخصم المطبقة والتي تضمنت مقارنة معدل الخصم المستخدم بالمتوسطات المطبقة بالقطاع لألسواق ذات 

الصلة والتي تعمل فیھا وحدات إنتاج النقد.

شغیل قمنا بتقییم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت الرئیسیة مثل أحجام المبیعات واألسعار وتكالیف الت◄
ومعدالت التضخم ومعدالت النمو طویلة األجل والتي اشتملت على مقارنة ھذه المدخالت بالبیانات المستقاة خارجیًا وكذلك 

تقییمنا المعتمد على معرفتنا بالعمیل وقطاع األعمال على حد سواء.

قات النقدیة المستقبلیة باألداء السابق قمنا بالتحقق من االفتراضات التي وضعتھا اإلدارة عن طریق مقارنة افتراضات التدف◄
والتطورات االقتصادیة المحلیة، آخذا في االعتبار اختبارات حساسیة رصید الشھرة تجاه أي تغیرات في االفتراضات ذات 

الصلة.

ما في ذلك حول البیانات المالیة المجمعة، ب11قمنا بتقییم مدى كفایة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة ضمن اإلیضاح ◄
اإلفصاحات حول االفتراضات الرئیسیة واألحكام وتحلیالت الحساسیة. 
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تقریر مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساھمین

شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

ة)أمور التدقیق الرئیسیة (تتم

خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة التجاریة المدینة وموجودات العقود

دینار كویتي بما یمثل نسبة 7,297,529، كانت األرصدة التجاریة المدینة وموجودات العقود بمبلغ 2019دیسمبر 31كما في 
% من إجمالي الموجودات.17.2

تمان المتوقعة لألرصدة التجاریة المدینة وموجودات العقود عن طریق إنشاء تطبق المجموعة طریقة مبسطة في احتساب خسائر االئ
مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئتمان مع تعدیلھا بما یعكس العوامل المستقبلیة المرتبطة بالمدینین والبیئة 

جموعات قطاعات العمالء المتنوعة ذات أنماط الخسائر االقتصادیة. تستند معدالت المخصصات إلى عدد أیام التأخر في السداد لم
المتماثلة. 

نظرًا ألھمیة األرصدة التجاریة المدینة وموجودات العقود ودرجة التعقید المرتبطة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة، اعتبرنا ھذا 
األمر أحد أمور التدقیق الرئیسیة.

اإلجراءات من بینھا:واشتملت إجراءات تدقیقنا على العدید من 
قمنا بتقییم مدى معقولیة االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة عن طریق مقارنتھا بالبیانات السابقة ◄

والمعدلة بما یعكس ظروف السوق الحالیة والمعلومات المستقبلیة.
لمدرجة في تقریر تقادم المدینین على أساس العینات. قمنا بتنفیذ إجراءات جوھریة الختبار مدى اكتمال ودقة المعلومات ا◄
إضافة إلى ذلك ولكي یتم تقییم مدى مالءمة األحكام التي قامت اإلدارة باتخاذھا، قمنا بالتحقق من أنماط السداد السابقة ◄

إجراءات تدقیقنا.والتحقق من استالم أي مبالغ الحقاً لنھایة السنة حتى تاریخ استكمال–على أساس العینات –للعمالء 
قمنا أیضًا بمراعاة مدى كفایة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة فیما یتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة وتقییم اإلدارة ◄

حول البیانات المالیة المجمعة.26.1و13لمخاطر االئتمان ومدى تعاملھا مع مثل ھذه المخاطر ضمن اإلیضاحین 

2019التقریر السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى مدرجة في
إن اإلدارة ھي المسؤولة عن ھذه المعلومات األخرى. یتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر السنوي 

إدارة الشركة ، بخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسابات حولھا. لقد حصلنا على تقریر مجلس 2019للمجموعة لسنة 
بعد تاریخ تقریر 2019األم، قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنوي للمجموعة لسنة 

مراقب الحسابات.

إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتیجة تدقیق حولھا.  

یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى حال توفرھا وتحدید ما إذا كانت غیر فیما 
متوافقة بصورة مادیة مع البیانات المالیة المجمعة أو حسبما وصل إلیھ علمنا أثناء التدقیق أو وجود أي أخطاء مادیة بشأنھا. وإذا ما 

وجود أي أخطاء مادیة في ھذه المعلومات األخرى، استنادًا إلى األعمال التي قمنا بھا، فإنھ یتعین علینا إدراج تلك الوقائع توصلنا إلى
في تقریرنا. لیس لدینا ما یستوجب إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن.
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تقریر مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساھمین

كة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة)شر

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن البیانات المالیة المجمعة
ولیة للتقاریر المالیة وعن إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعاییر الد

أدوات الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة مجمعة خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن الغش 
أو الخطأ.

ا على أساس مبدأ االستمراریة مع عند إعداد البیانات المالیة المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على متابعة أعمالھ
اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة 

تصفیة المجموعة أو وقف أعمالھا أو في حالة عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء. 

المالیة المجمعة للمجموعة. البیاناتولون عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد یتحمل المسؤ

مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة
لغش أو إن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن ا

الخطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التوصل إلى تأكید معقول یمثل درجة عالیة من التأكید إال أنھ ال 
یضمن أن عملیة التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائًما باكتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تنشأ األخطاء 

أو الخطأ وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردیة أو مجمعة على القرارات االقتصادیة عن الغش
للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة المجمعة. 

ى الحیطة المھنیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا بما كجزء من التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاما مھنیًة وحافظنا عل
یلي: 
تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفیذ ◄

س یمكننا من إبداء رأینا. إجراءات التدقیق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتقدیم أسا
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حیث إن الغش قد 

یتضمن التواطؤ أو التزویر أو اإلھمال المتعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

قیق لوضع إجراءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن لیس لغرض إبداء فھم أدوات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بعملیة التد◄
الرأي حول فعالیة أدوات الرقابة الداخلیة لدى المجموعة. 

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل ◄
اإلدارة. 

ئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استنادًا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا التوصل إلى مدى مال◄
علیھا، بتحدید ما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي یمكن أن یثیر شًكا جوھریًا حول قدرة 

مراریة. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، یجب علینا أن المجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ االست
نأخذ بعین االعتبار، في تقریر مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعة أو تعدیل رأینا في حالة 

تاریخ تقریر مراقب الحسابات. على عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقیقنا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى
الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلیة في توقف المجموعة عن متابعة أعمالھا على أساس مبدأ 

االستمراریة.
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شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة)

تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة المجمعة وھیكلھا والبیانات المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفصاحات وتقییم ما إذا كانت ◄
تعبر عن المعامالت األساسیة واألحداث ذات الصلة بأسلوب یحقق العرض العادل.البیانات المالیة المجمعة

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي ◄
على عملیة التدقیق وتنفیذھا للمجموعة حول البیانات المالیة المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجیھات واإلشراف 

ونتحمل المسؤولیة فقط عن رأي التدقیق. 

إننا نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة بما 
تم تحدیدھا أثناء أعمال التدقیق. في ذلك أي أوجھ قصور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة التي ی

فة نزود أیضًا المسؤولین عن الحوكمة ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا بكا
إلى التدابیر ذات الصلة، متى العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا من المحتمل أن تؤثر على استقاللیتنا باإلضافة

كان ذلك مناسباً.  

ومن خالل األمور التي یتم إبالغ المسؤولین عن الحوكمة بھا، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أھمیة في تدقیق البیانات 
األمور في تقریر مراقب الحسابات الخاص المالیة المجمعة للسنة الحالیة، ولذلك تعتبر ھي أمور التدقیق الرئیسیة. إننا نفصح عن ھذه 

بنا ما لم یمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما یجب عدم 
جاوز المكاسب العامة لھ.اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح تت
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شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.ع. (تتمة)

تقریر حول المتطلبات القانونیة والرقابیة األخرى
یة المجمعة والبیانات الواردة في تقریر مجلس إدارة في رأینا أیضًا أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبیة منتظمة وأن البیانات المال

الشركة األم فیما یتعلق بھذه البیانات المالیة المجمعة متفقة مع ما ھو وارد في ھذه الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات 
جمیع المعلومات التي یتطلبھا قانون واإلیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض التدقیق، كما أن البیانات المالیة المجمعة تتضمن

والتعدیالت الالحقة لھ والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة لھا، وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة 2016لسنة 1الشركات رقم 
لسنة 1ون الشركات رقم األم، وأنھ قد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعیة. حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقان

والتعدیالت الالحقة لھ والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة لھا، أو لعقد التأسیس وللنظام األساسي للشركة األم، خالل السنة 2016
على وجھ قد یكون لھ تأثیرًا مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. 2019دیسمبر 31المنتھیة في 

بدر عادل العبدالجادر
فئة أ207سجل مراقبي الحسابات رقم 

إرنست ویونغ 
العیبان والعصیمي وشركاھم

2020ــــــــــــ أبریل 
الكویت


