










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المستقل  الحسابات تقریر مراقب
 
 

 السادة / المساھمین المحترمین
 ش.م.ك. (عامة) -شركة أسیكو للصناعات 

 دولـة الكویـت
  

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
 

 الرأي
ــناعات   ــیكو للصـ ــركة أسـ ــركة األم"(ش.م.ك. (عامة)    -لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة لشـ ــركاتھا التابعة (  )"الشـ ــار إلیھم مجتمعین  وشـ یشـ

ــمبر 31)، والتي تتضــمن بیان المركز المالي المجمع كما في  المجموعة"ب " ــائرالمجمعة لألرباح أو  المالیة  البیانات كذلك  و، 2020  دیس  ،الخس
التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للســنة المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضــاحات    ،األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر

 حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

  دیسمبر  31المجمع للمجموعة كما في  فقة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، المركز المالي  برأینا، إن البیانات المالیة المجمعة المر
   .ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، 2020

 
 أساس ابداء الرأي

  بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مـسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر قد تم ـشرحھا ـضمن بند مـسؤولیات مراقب الحـسابات حوللقد قمنا 
ادر  ن الصــتدقیق البیانات المالیة المجمعة الوارد في تقریرنا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفقاً لمتطلبات میثاق األخالق للمحاســبین المھنیی 

بین، باإلضـافة إلى المتطلبات األخالقیة والمتعلقة بتدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة، كما قمنا بااللتزام  عن المجلس الدولي لمعاییر أخالقیة المحاـس
اـسا  بمـسؤولیتنا األخالقیة األخرى بما یتوافق مع تلك المتطلبات والمیثاق. أننا نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصـلنا   علیھا، كافیة ومالئمة لتكون أـس

 في ابداء رأینا.
 

 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

البیانات المالیة المجمعة ككل، وفي التوصــل إلى رأینا المھني حولھا، وأننا ال نبدي   ولقد تم اســتعراض تلك األمور ضــمن تقریرنا حول تدقیق
 ً  لقد تم التعرف علي األمر التالي والذي یعتبر من أمور التدقیق الھامة التي وجب علینا عرضھا في تقریرنا. منفصال حول تلك األمور. رأیا

 
 تقییم العقارات االستثماریة

ــتثماریةإن العقارات   ً دینار  153,462,657بمبلغ   االســ ً كویتی  ا ــكل جزءاً كبیراً من إجمالي  ا  العادلةالقیمة   موجودات المجموعة. إن تحدید  تشــ
ً ی تطلب مجھود ذاتي  ی لك العقارات  لت  ــات. وفقا ــتثماریةلذلك، إن تقییم العقارات    عتمد إعتمادا كبیراً على تقدیرات وإفتراضــ من تم اعتباره  االســ

. إن تلك القیمة العادلة للعقارات االسـتثماریة معتمدین لتحدید خارجیین  أمور التدقیق الھامة. تقوم المجموعة بعمل تقییم سـنوي من خالل مقیمین
التأجیر، أسـعار الخصـم ومعدالت اإلشـغال، ومعرفة افتراضـات السـوق  یرادات  إمثل تقدیر التقییمات تعتمد على بعض االفتراضـات األسـاسـیة  

ــتثماریة،   لغرض.  ومخاطر المطورین والمعامالت التاریخیة ــتخدام قام المقیمون تقدیر القیمة العادلة للعقارات االس مقارنة المبیعات، طریقة  باس
 ً ــتخداماالعتبار ب   أخذا ــتثماریة  طبیعة واس ــادرةالتقییم  اجعة تقاریر. لقد قمنا بمرالعقارات االس المعتمدین وتقییم  الخارجیینمن قبل المقیمین   الص

 .المرفقة حول البیانات المالیة المجمعة )9ضاح إی (، كما ھو مبین في مدى كفایة اإلفصاحاتوطریقة العرض 
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 2020دیسمبر  31خرى مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة في أمعلومات 
ــؤولة  اإلدارةإن  ــنة  ا إن.  األخرى  المعلومات عن  مس ــنوي للمجموعة لس ، 2020لمعلومات األخرى تتكون من المعلومات الواردة في التقریر الس

تقریر مجلس  للمجموعة والذي یشــمل أیضــاً   الســنوي التقریر  على  نحصــل  لم  .ولھابخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب الحســابات ح
ــول على تلك التقاإلدارة ــابات، ونتوقع الحص ــابات. اریر، قبل تاریخ تقریرمراقب الحس فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات   بعد تاریخ تقریر مراقب الحس

ذا ـكاـنت المعلوـمات األخرى  إنـنا ـنأـخذ في االعتـبار فیـما إالمعلوـمات األخرى، وللقـیام ـبذـلك، ـف على  االطالعن مســــؤولیتـنا ھي إالـمالـیة المجمـعة، ـف
ذا ما كانت تتضـمن إبـشكل مادي مع البیانات المالیة المجمعة أو المعلومات التي حصـلنا علیھا من خالل التدقیق، أو بطریقة أخرى،    طابقةغیر مت 

عن ذلك ـضمن تقریرنا.   اإلفـصاحأخطاء مادیة، فإننا مطالبون ب  تتـضمن  األخرى  المعلوماتالل عملنا أن أخطاء مادیة. ھذا واذا ما تبین لنا من خ
ــتوجب   ــاحلیس لدینا ما یسـ ــأن. إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال ی  عنھ  اإلفصـ ــملفیما یتعلق بھذا الشـ المعلومات األخرى، كما أننا ال    شـ

 نعبرعن أي نتیجة تدقیق حولھا.
 

 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة المجمعة 
ــكل عادل وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ــؤولة عن إعداد وعرض تلك البیانات المالیة المجمعة بشــ نظام وعن   ،إن اإلدارة ھي الجھة المســ
االحتیال أو   الرقابة الداخلي الذي تراه مناـسبا لتمكینھا من إعداد البیانات المالیة المجمعة، بحیث ال تتـضمن أیة أخطاء مادیة سواء كانت ناتجة عن

 الخطأ.
 

االـستمراریة واالفـصاح عند الحاجة  مـسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على تحقیق    إدارة الـشركة األموإلعداد تلك البیانات المالیة المجمعة، تكون 
ـشطتھا أو  عن األمور المتعلقة بتحقیق تلك االـستمراریة وتطبیق مبدأ االـستمراریة المحاـسبي، ما لم یكن بنیة اإلدارة تـصفیة المجموعة أو إیقاف أن 

 عدم توفر أیة بدائل أخرى واقعیة لتحقیق ذلك.
 

 راقبة عملیة التقریر المالي للمجموعة.إن المسؤولین عن الحوكمة ھم الجھة المسؤولة عن م
 

 مسؤولیات مراقب الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة
و إن أـھدافـنا ھي الحصــــول على ـتأكـیدات معقوـلة ـبأن البـیاـنات الـمالـیة المجمـعة كـكل، ـخالـیة من أخـطاء ـمادـیة، ســــواء ـكاـنت ـناتـجة عن االحتـیال أ

یحتوي على رأینا. إن التأكیدات المعقولة ھي تأكیدات عالیة المســتوى، ولكنھا ال تضــمن بأن مھمة التدقیق    الخطأ، وإصــدار تقریر التدقیق الذي
ة أو  المنفذة وفق متطلبات المعاییر الدولیة للتدقیق، ســوف تقوم دائما بكشــف األخطاء المادیة في حالة وجودھا. إن األخطاء وســواء كانت منفرد

االحتیال أو الخطأ تعتبر مادیة عندما یكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصــادیة للمســتخدم والمتخذة   مجتمعة والتي یمكن أن تنشــأ من
 بناء على ما ورد في تلك البیانات المالیة المجمعة.

 
الـشك المھني طیلة أعمال التدقیق، وكجزء من مھام التدقیق وفق المعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارـسة التقدیرات المھنیة واالحتفاظ بمـستوى من 

 كما أننا نقوم بالتالي:
 
 لتدقیق  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات ا

ة والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف  المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقیق الكافی 
األخطاء المادیة الناتجة عن االحتیال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ، حیث أن االحتیال قد یشمل تواطؤ، أو تزویر، أو  

 حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة. 
 

   استیعاب إجراءات الرقابة الداخلیة التي لھا عالقة بالتدقیق لغرض تصمیم إجراءات التدقیق المالئمة حسب الظروف، ولكن لیس لغرض
 ابداء الرأي حول فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

 
 اإلیضاحات المتعلقة بھا والمعدة من قبل إدارة المجموعة. تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المطبقة و 
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   االستنتاج حول مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبیة في تحقیق مبدأ االستمراریة، وبناء على أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا، سوف
نقرر فیما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشیر إلى وجود شكوك جوھریة حول قدرة المجموعة على تحقیق  

إذا ما توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، فإن علینا أن نلفت االنتباه لذلك ضمن تقریر مراقب الحسابات إلى اإلیضاحات  االستمراریة، و
تعتمد المتعلقة بھا ضمن البیانات المالیة المجمعة، أو في حالة ما إذا كانت تلك اإلیضاحات غیر مالئمة، لتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا سوف  

ق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق، ومع ذلك، فإنھ قد یكون ھناك أحداث أو ظروف مستقبلیة قد تؤدي إلى عدم  على أدلة التدقی 
 على تحقیق االستمراریة.  المجموعة قدرة 

 
   ،وفیما إذا كانت تلك البیانات المالیة تقییم اإلطار العام للبیانات المالیة المجمعة من ناحیة العرض والتنظیم والفحوى، بما في ذلك اإلیضاحات

 المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بھا بشكل یحقق العرض الشامل بشكل عادل. 
 

  أو أنشطة األعمال من خالل المجموعة بغرض إبداء الرأي    شركة األم الحصول على دلیل تدقیق كافي ومالئم فیما یتعلق بالمعلومات المالیة لل
المالیة المجمعة. أننا مسؤولون عن التوجیھ، اإلشراف واألداء على تدقیق حسابات المجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد  حول البیانات 

 فیما یتعلق برأینا حول التدقیق. 
 

التدقیق الھامة بما في ذلك أیة إننا نتواصـل مع المسـؤولین عن الحوكمة حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج  
 أوجھ قصور جوھریة في أنظمة الرقابة الداخلیة التي لفتت انتباھنا أثناء عملیة التدقیق.

 
ـنا واألمور  كـما قمـنا بتزوـید المســــؤولین عن الحوكـمة بـما یفـید التزامـنا بمتطلـبات أخالقـیة المھـنة المتعلـقة ـباالســــتقاللـیة، وتزوـیدھم بـكاـفة ارتـباـطات 

 التي قد تشیر إلى وجود شكوك في استقاللیتنا، أو حیثما وجدت، والحمایة منھا. األخرى
 

ــؤولین عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحدیدھا من قبلنا على أن لھا األھمیة الكبرى في   ــل بھا مع المسـ تدقیق  ومن بین األمور التي تم التواصـ
ا بذلك من أمور التدقیق الھامة، ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقریر التدقیق ما لم  الحالیة وتم اعتبارھ  سـنةالبیانات المالیة المجمعة لل

ــاح عنھا ضــمن تقریرنا تجنبا ــاح عن أمر معین، أو في حاالت نادرة جدا، قررنا عدم اإلفص ــریعات المحلیة تحد من اإلفص  تكن القوانین أو التش
 .لتي قد تطغي على المصلحة العامةلنتائج عكسیة قد تحدث نتیجة اإلفصاح عنھا وا

 
 التقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعات األخرى

ابات منتظمة، وأن البیانات المالیة المجمعة  برأینا كذلك،  تقریر مجلس اإلدارة للـشركة األم متفقة مع ما ھو  الواردة في  أن الـشركة األم تمـسك حـس
حصـلنا على المعلومات والتفسـیرات التي رأیناھا ضـروریة ألداء مھام التدقیق، أن البیانات المالیة المجمعة  وارد في دفاتر الشـركة األم. وأننا قد  

والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما، وعقد التأـسیس والنظام األـساـسي للـشركة    2016لـسنة   1تتـضمن ما نص علیة قانون الـشركات رقم  
ــنة المالیة   ا،األم والتعدیالت الالحقة علیھم ــول المرعیة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا لم تقع خالل السـ وأن الجرد أجري وفقا لألصـ

ــمبر  31المنتھیة في   ــركات رقم    2020دیســ ــنة   1مخالفات ألحكام قانون الشــ والئحتھ التنفیذیة والتعدیالت الالحقة علیھما أو لعقد   2016لســ
اـسي للـشركة على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً على نـشاط الـشركة األم أو مركزھا  والتعدیالت الالحقة علیھما، األم  التأـسیس والنظام األـس

 المالي. 
 

  مخالفات  أیة  وجود علمنا إلى  یرد لم،  2020دیســـمبر   31أنھ من خالل تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة للســـنة المالیة المنتھیة في   كذلك، برأینا
علیھما   الالحقة  والتعدیالت التنفیذیة  والئحتھ  المالیة  األوراقنشـاط   وتنظیم  المال  أسـواق ھیئة  شـأنفي   2010  لسـنة  7  رقم لقانونألحكام ا  مادیة
 على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً على نشاط الشركة األم أو مركزھا المالي. 2020 دیسمبر 31 في المنتھیة المالیة السنة خالل
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