
 

 

 

 مراقب الحسابات المستقلتقرير 

 المساهمينإلى حضرات السادة 

 ع. ش.م.ك.المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة 
 

 البيانات المالية المجمعة   تدقيق تقرير حول
 

 الرأي  
التابعة )يشار إليها   ا"( وشركاتهالشركة األم )"  ع.ش.م.ك.  لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجويةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة  

ً بـ الشامل والدخل  الدخلوبيانات  2020ديسمبر  31"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  معا

واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما   ، للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتدفقات النقدية المجمعة  الملكيةوالتغيرات في حقوق  

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.في ذلك 
 

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

ً للمعايير الدولية  المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمع وعن أدائها المالي 2020ديسمبر  31كما في  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
 يفي تقريرنا فبمزيد من التفاصيل موضحة طبقًا لتلك المعايير  لياتناسؤوم إنلمعايير التدقيق الدولية. وفقاً  بأعمال التدقيقلقد قمنا 

وفًقا لميثاق األخالقيات المهنية ونحن مستقلون عن المجموعة  .  "عن تدقيق البيانات المالية المجمعة  مراقب الحساباتليات  سؤوم"  قسم
ة الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللي

وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا  وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. .الدولية( )"الميثاق"(

 .عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق
 

 أمور التدقيق الرئيسية
 للسنة انت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي ك

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

 إطار تدقيقنا له.كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في ومور تلك األاألمور. فيما يلي تفاصيل 
 

  ترتيب تمويليتقييم 

لغرض إنشاء وتطوير مركز تجاري كبير في دولة اإلمارات العربية   2014شرعت المجموعة في تمويل طرف ذي عالقة منذ عام  

 قديروتهذا الترتيب تصنيف معقد. وحيث إن شروط االتفاقية تعتبر جوهرية لتقييم  تمويليالمتحدة )"المشروع"( من خالل ترتيب 

كأداة دين بالقيمة العادلة من  التمويليالترتيب يتم تصنيف  .، تقوم اإلدارة بمراجعة هذه الشروطشركة زميلةمن المبالغ المستحقة 

القيمة العادلة للمشروع في تاريخ البيانات بناءا على  التمويليخالل األرباح او الخسائر. قامت اإلدارة بتقييم القيمة العادلة للترتيب 

ونظراً ألهمية . طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تتطلب استخدام عدة مدخالت غير ملحوظةباستخدام المالية المجمعة 

 حددنا، 19-كوفيدباألخص في ظل اعتبارات  التقديرات المتعلقة بتقييم الترتيب التمويليالمرتبط بوعدم التأكد  تعقيدالالمشروع و

 أمور التدقيق الرئيسية. كأحدعملية تقييم الترتيب التمويلي 
 

شروط االتفاقيات المختلفة المبرمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بهذا المشروع قمنا بتقييم  كجزء من إجراءات التدقيق التي قمنا بها،  

بهدف تقييم مدى مالئمة المعالجة المحاسبية وتصنيف كافة جوانب الترتيبات التمويلية واإلفصاح عنها حتى تاريخه. وقمنا باختبار 

همات المادية التي تمت خالل السنة لتمويل المشروع عن طريق مضاهاتها باألدلة المؤيدة ومقارنتها بالشروط التعاقدية عينة من المسا

ولغرض تقييم المشروع، فقد شارك خبراءنا في التقييم الداخلي لمساعدتنا في تقييم مدى مالئمة المنهجية المستخدمة لالتفاقيات. 

لمطبقة من قبل اإلدارة.  كما قمنا بتقييم كفاية إفصاحات المجموعة المتعلقة بالقرض إلى شركة زميلة واختبار االفتراضات واألحكام ا

حول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك اإلفصاحات المبينة في االفتراضات واألحكام وتحليالت الحساسية ضمن   14في االيضاح  

 . 21اإليضاح 
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 الحسابات المستقلتقرير مراقب 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 )تتمة(ع. ش.م.ك.المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة 
 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية
 

  2020مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  معلومات أخرى

يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. 

ركة  ر مجلس إدارة الشوحصلنا على تقري بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها. ، 2020لسنة  للمجموعة

 الحسابات. خ تقرير مراقبالحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاري األم، قبل تاريخ تقرير مراقب
 

 حولها.   نتيجة تدقيقأي نعبر عن  الوإن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى 
 

إذا كانت غير متوافقة  وتحديد ما المعلومات األخرى االطالع علىفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي 

 توصلناما بشأنها. وإذا  أخطاء ماديةوجود أي أو  أثناء التدقيقحسبما وصل إليه علمنا أو  مع البيانات المالية المجمعة ماديةبصورة 

في   تلك الوقائعإدراج األعمال التي قمنا بها، فإنه يتعين علينا إلى  في هذه المعلومات األخرى، استناداً  أي أخطاء ماديةوجود إلى 

 الشأن.  ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا. ليس لدينا تقريرنا
 

 عن البيانات المالية المجمعة والمسؤولين عن الحوكمةمسؤوليات اإلدارة 
اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن  إن 

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن 

 الخطأ. أو  الغش
 

أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية  متابعةد إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على عن

عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم  مناسباً،متى كان ذلك ، مع اإلفصاح

 في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. أو  وقف أعمالهاأو  لمجموعةاإلدارة تصفية ا
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتعملية إعداد  اإلشراف علىمسؤولية  ن عن الحوكمةالمسؤولويتحمل 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
أو   الغش ناتجة عنمادية سواء كانت الخطاء األإن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من 

إال أنه ال  ديمثل درجة عالية من التأكيمعقول  يدتأكإلى  وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل ،الخطأ

التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء   يق وفقاً لمعاييرضمن أن عملية التدقي

مجمعة على القرارات االقتصادية  أو  إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية ماديةالخطأ وتعتبر أو  عن الغش

 اس هذه البيانات المالية المجمعة. للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أس
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. )تتمة(ش.م.ك.المشاريع المتحدة للخدمات الجوية شركة 
 

 )تتمة( حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  تقرير
 

 )تتمة( الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة مسؤوليات مراقب
 

خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما  الحيطة المهنيةا مهنيةً وحافظنا على أحكامكجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا 

 يلي: 
 

   وتنفيذ إجراءات   ووضعالخطأ  أو    الغش  ناتجة عنتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت

لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر   ومناسبةالحصول على أدلة تدقيق كافية    وكذلك  المالئمة لتلك المخاطر،التدقيق  

 الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ ذلك اكتشافعدم مخاطر  غش تفوقالعن  جخطأ مادي نات اكتشافعدم 

 تجاوز الرقابة الداخلية.أو  التضليلأو  اإلهمال المتعمدأو  التزويرأو 
 

 لغرض إبداء ولكن ليس مالئمة للظروف التدقيق الإجراءات  لوضع ذات الصلة بعملية التدقيقأدوات الرقابة الداخلية  فهم 

 الرقابة الداخلية لدى المجموعة.   أدوات فعالية  رأي حولال
 

 مة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  ئتقييم مال

 اإلدارة. 

 

 أدلة التدقيق التي حصلنا إلى  والقيام، استناداً  بيمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسئمدى مالإلى  التوصل

ً يثير شًكا  يمكن أنالظروف والذي أو  ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث ، بتحديدعليها حول قدرة  جوهريا

ب علينا أن وجود عدم تأكد مادي، يجإلى  التوصلالمجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة 

تعديل رأينا في حالة أو    اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة  ،في تقرير مراقب الحسابات  نأخذ بعين االعتبار،

أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على  إلى  تدقيقنا اإلفصاحات. تستند نتائج مالئمةعدم 

الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ أو  تتسبب األحداثالرغم من ذلك، قد 

 االستمرارية.
 

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

 األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.  البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت
 

 األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي  أو  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات

إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة  ونحن مسؤولون عنحول البيانات المالية المجمعة. 

 عن رأي التدقيق.  فقطونتحمل المسؤولية 
 

خطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما  حول عدة أمور من بينها النطاق الم  المسؤولين عن الحوكمةنتواصل مع  إننا  

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

ة نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكاف

العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد مصادر 

   التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.والتهديد 
 

أهمية في تدقيق البيانات  األكثربها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور  المسؤولين عن الحوكمةومن خالل األمور التي يتم إبالغ 

الحسابات الخاص   صح عن هذه األمور في تقرير مراقبالمالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نف

مرا ما يجب عدم  أن أإلى  اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصلأو  بنا ما لم يمنع القانون

 اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.

 

  




