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  مقدمة
ناعات  يكو للص ركة أس ركاتها التابعة  -لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لش ركة األم) وش ش.م.ك. (عامة) (الش

بتمبر  30(المجموعة) كما في  ائر و ،2018س امل اآلخروكذلك بيانات األرباح أو الخس ائر والدخل الش التغيرات في حقوق و األرباح أو الخس
هر ية والتدفقات النقدية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة الملك عة أش  المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحليةالتس

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة  األم.مـن مسؤوليـة إدارة الشركة " التقرير المالي المرحلي"  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المجمعة
 حول هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بناًء على مراجعتنا.

  
  نطاق المراجعة

ركة". إن  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  تقل للش "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المس
بية وتطبيق مراجعة المعل ؤولين عن المعلومات المالية والمحاس ارات للموظفين المس تفس تمل مبدئياً على توجيه إس ومات المالية المرحلية تش

هو مطبق في عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية  ممااإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل 
 نبدي الي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل عملية التدقيق، وبناًء عليه فإننا الوهي بالت

  رأياً يتعلق بالتدقيق. 
  

  النتيجة 
تناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية  المرحلية المجمعة المرفقة لم تعد، من جميع النواحي المادية، وفقاً اس

  .34لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ب ما  ركة األم، وحس افة إلى ذلك، فإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الش ورد إليه علمنا وإعتقادنا، باإلض

نة  1لم يرد إلى علمنا أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  وعقد التأسيس والنظام  والتعديالت الالحقة عليهما ، والئحته التنفيذية2016لس
على وجه كان من الممكن أن يؤثر  2018سبتمبر  30المنتهية في التسعة أشهر خالل فترة  والتعديالت الالحقة عليهما األساسي للشركة األم

  مادياً على المركز المالي للمجموعة أو على نتائج أعمالها. 
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