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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 المتحفظالرأي 
"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً األم    العمومية ش.م.ك.ع. )"الشركةلقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة اجيليتي للمخازن  

وبيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات   2020ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

ات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك يضاحاإلللسنة المنتهية بذلك التاريخ و المجمعةوالتغيرات في حقوق الملكية النقدية 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة  "أساس الرأي المتحفظقسم "في  تقريرنافي  المبينألمر لفي رأينا، باستثناء اآلثار المحتملة 

وعن أدائها  2020ديسمبر  31تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 

 المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
 

 أساس الرأي المتحفظ

)"كوريك"(   تيليكوم شركة كوريكفي  حول البيانات المالية المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة    11رقم    يضاحوفقا لما ورد في اإل

دينار  ألف 35,464مبلغ دينار كويتي( و ألف 109,183: 2019ألف دينار كويتي ) 110,078 بمبلغوفي القرض المقدم لها 

. ولم نتمكن 2020ديسمبر  31في بيان المركز المالي المجمع كما في  ،التواليدينار كويتي( على  ألف 35,259: 2019كويتي )

لطبيعة االستثمار وعدم  مكانية استرداد القرض نظراً مناسبة حول االستثمار في كوريك وإمن الحصول على أدلة تدقيق كافية و

 تعديالت على ما إذا كان من الضروري إجراء أيةنتمكن من تحديد  المتعلق به ونتيجة التحكيم. وبناء عليه، لم الجوهريالتأكد 

    شركة كوريك.إلى  المقدم الستثمار والقرضل الدفتريةالقيمة 
 

وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في   بأعمال التدقيقلقد قمنا  

وفًقا لميثاق األخالقيات . ونحن مستقلون عن المجموعة "مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" قسم
ادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الص

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

 ساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق المتحفظ.التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أ
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

 إلى حضرات السادة المساهمين

 شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 التأكيد على أمر 
 نلفت االنتباه إلى ما يلي: 

 

)أ( حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين االلتزامات المحتملة المتعلقة بالعقود ذات التكاليف القابلة  26إيضاح رقم  (1

 ، واألمريكية لالسترداد لدى سلطة التحالف المؤقتة
 

االلتزامات المحتملة والمطالبات المتعلقة بالنزاعات مع اإلدارة  )ب( حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين    26إيضاح رقم   (2

 .العامة للجمارك بالكويت

 

 فيما يتعلق باألمور الموضحة أعاله.  معدلغير إن رأينا 
 

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

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

قمنا بتحديد األمور المبينة أدناه كأمور تدقيق رئيسية يتم  "،أساس الرأي المتحفظ" قسممر الموضح في األإلى  إضافةاألمور. 

 .مورهذه األاإلبالغ عنها في تقريرنا. ونقدم فيما يلي تفاصيل عن كيفية معالجة تدقيقنا لكل أمر من 
 

 أ(   انخفاض قيمة الشهرة
 

تقييم المبلغ الممكن استرداده للشهرة   إجراءعتبر  يعتبر جوهريا لتدقيقنا حيث ي  دارةاإلإن اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي أجرته  

 نقدية المستقبلية . وتستند تقديرات التدفقات الدارةاإلويتطلب أحكاما جوهرية من جانب    معقداً   أمراً   من االستخداملقيمة  ا  على أساس

االقتصادية مثل النمو االقتصادي    والظروفبشأن المتغيرات مثل معدل النمو في قطاع الخدمات اللوجستية،    دارة تقديرات اإلإلى  

والتي قد تأثرت نتيجة  يرادات المتوقعة، وهامش النمو ومعدالت الخصمالمنافسة على اإلوتأثير المتوقعة،  ومعدالت التضخم

 ضمن أمور التدقيق الرئيسية.الشهرة ه، فقد قمنا بتحديد اختبار انخفاض قيمة . وبناء علي19-تفشي جائحة كوفيد ل
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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 )تتمة( شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 التدقيق الرئيسية )تتمة(أمور 

 

 )تتمة( أ(   انخفاض قيمة الشهرة
 

كجزء من إجراءات التدقيق، قمنا بتقييم مدى معرفة وخبرة إدارة المجموعة بإجراء مثل هذه التقييمات؛ وحصلنا على الحسابات  

رباح وأساس اختيار معدالت النمو المتعلقة بانخفاض القيمة التي أجرتها اإلدارة واالفتراضات الرئيسية بما في ذلك توقعات األ

االفتراضات  تقييم مدى مالئمة نموذج التقييم ومراجعة معقوليةومعدالت الخصم. كما شارك فريق التقييم التابع لنا لمساعدتنا في 

الرئيسية المستخدمة في تحليل انخفاض القيمة مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي. كما راجعنا تحليل الحساسية الذي تم إجراؤه 

من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئيسية المشار إليها أعاله ونتائج التقييم. كما تم مراجعة االفتراضات حول التدفقات النقدية 

قبلية من خالل مقارنة األداء التجاري الحالي مقابل الموازنة والتوقعات أخذا في االعتبار مدى التوافق السابق إلجراء إعداد  المست

مراعاة التأثير المحتمل  بما في ذلك، الموازنات ووضع التوقعات وفهم األسس التي تم بناء عليها تقدير معدالت النمو المستخدمة

 . 19-لجائحة كوفيد 
 

حول البيانات المالية المجمعة بشأن تلك االفتراضات    9إفصاحات المجموعة الواردة في اإليضاح رقم    كفايةما قمنا بمراجعة مدى  ك

 والتي تكون نتائج اختبار انخفاض القيمة األكثر حساسية لها. 
 

  قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  (ب

للعقارات االستثمارية لدى المجموعة من قبل مقيمي عقارات خارجيين. إن تحديد القيمة العادلة للعقارات تم تحديد القيمة العادلة 

االستثمارية يعتمد على مدخالت أساسية مثل القيمة اإليجارية وحالة الصيانة والمعرفة بالسوق والمعامالت التاريخية، والتي على  

ال أنه يتم تأييدها بالبيانات الملحوظة في السوق وهو ما تأثر نتيجة تفشي الجائحة الرغم من كونها غير ملحوظة بصورة مباشرة، إ

 الحالية. تعتبر اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت ذات أهمية نظًرا لما يرتبط بها من عدم تأكد من التقديرات فيما يتعلق بهذه التقييمات.

 حول البيانات المالية المجمعة. 7ضاح وتم عرض المنهجية المطبقة في تحديد التقييمات ضمن اإلي
 

أدرج المقيم ضمن تقرير التقييم بنداً حول عدم التأكد من التقييم وهو ما يشير  فيما يتعلق ببعض العقارات االستثمارية الخارجية،

. وهذا 19-حة كوفيدإلى اقتران التقييم بدرجة أقل من التأكد وبالتالي اقترانه بدرجة أكبر من الحذر والحرص نتيجة لتفشي جائ

 يمثل عدم تأكد جوهري حول التقديرات فيما يتعلق بتقييم العقارات االستثمارية.
 

حجم عملية تقييم العقارات االستثمارية وتعقيدها، وكذلك أهمية اإلفصاحات المتعلقة بالمدخالت المستخدمة في مثل هذه ل نظراً 

 هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية.  فقد اعتبرناقتصاد،  الحالية على اال 19-التقييمات وتأثير جائحة كوفيد
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 ينالحسابات المستقل يتقرير مراقب

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 )تتمة( شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة( للعقارات االستثماريةقياس القيمة العادلة  (ب
 

لقد قمنا بمراعاة المنهجية المتبعة في نماذج التقييم ومدى مالءمتها وكذلك المدخالت المستخدمة في تقييم العقارات االستثمارية. 

علقة بالعقارات قمنا باختبار المدخالت واالفتراضات التي تم وضعها من قبل إدارة المجموعة وتحققنا من مدى مالئمة البيانات المتو

متى  -والمؤيدة للتقييمات الصادرة عن المقيمين الخارجيين. وقمنا بإجراءات تتعلق بجوانب المخاطر والتقديرات والتي اشتملت 

على عقد المقارنة بين األحكام التي تم وضعها وممارسات السوق الحالية والتحقق من التقييمات على أساس   -كان ذلك مالئماً 

. إضافة إلى ذلك، قمنا بمراعاة مدى موضوعية واستقاللية وخبرة المقيمين العقاريين 19-في ضوء جائحة كوفيد  سيما  ، الالعينات

 الخارجيين.
 

واإليضاح   7لقد قمنا أيضاً بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات المتعلقة بالعقارات االستثمارية لدى المجموعة الواردة ضمن اإليضاح  

 .19-التقديرات الناتجة عن جائحة كوفيدتأكد عدم ية المجمعة مع توضيح ازدياد درجة حول البيانات المال 32
 

 المحتملة والمخصصات من الدعاوى والقضايا  ج( المطلوبات
 

إن الشركة األم وعدد من شركات المجموعة تعتبر طرفاً في عدد من القضايا مع أطراف أخرى إلى جانب التحقيقات التي يتم 

اجراءها من قبل بعض الجهات الحكومية. وأخذا في االعتبار عدم إمكانية تحديد النتيجة النهائية للتحقيقات والدعاوى والقضايا 

للمجموعة والنتائج من العمليات  المجمع تأثير جوهري على المركز الماليتائج عكسية ذات نعلى نحو مؤكد؛ قد يترتب عليه 

 والتدفقات النقدية. 
 

إن تحديد المطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقضايا يعتبر أمرا تقديريا والمبالغ ذات الصلة تعتبر )أو قد تكون( 

حول البيانات المالية  26واإليضاح رقم  11جمعة للمجموعة ككل. يعرض اإليضاح رقم جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الم

المجمعة تفاصيل التحقيقات والدعاوى القضائية التي تعتبر المجموعة طرفا فيها. ونظرا لألحكام الجوهرية وعدم التأكد من 

 بتحديد ذلك ضمن أمور التدقيق الرئيسية.التقديرات فيما يتعلق بالتحقيقات والدعاوى القضائية القائمة، فقد قمنا 
 

وفي هذا األمر، وكجزء من إجراءات التدقيق، قمنا بعدة إجراءات من بينها استيعاب إجراءات المجموعة الخاصة بتحديد وتقييم 

سجيل وإعادة نتائج التحقيقات والدعاوى والقضايا على مختلف المستويات في المؤسسة؛ باإلضافة إلى اإلجراءات المتبعة في الت

التقييم المستمرة للمطلوبات )المحتملة( والمخصصات واإلفصاحات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما استفسرنا 

من اإلدارة حول التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا القائمة، مع االطالع على المراسالت ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ذات 

طلبنا االطالع على خطابات التأكيد القانونية الداخلية والخارجية للمجموعة. وقمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة الصلة، و

حول البيانات  26واإليضاح رقم  11بالمطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقضايا وفقا لما ورد في اإليضاح رقم 

 المالية المجمعة. 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 2020معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه  

، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة 2020للمجموعة لسنة 

ل على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقبي الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصو

 الحسابات.
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  
 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت 

البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. غير متوافقة بصورة مادية مع 

وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى 

 في تقريرنا.  الواقعةلحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي ا
 

أعاله، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافة ومناسبة حول القيمة الدفترية  "أساس الرأي المتحفظ"كما هو مبين في قسم 

نتمكن من الوصول إلى ما إذا  . وبالتالي، لم 2020ديسمبر  31الستثمار المجموعة والقرض الممنوح إلى شركة كوريك كما في 

 كانت المعلومات األخرى تتضمن أي أخطاء مادية فيما يتعلق بهذا األمر.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
دولية للتقارير المالية وعن  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير ال

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

 الغش أو الخطأ. 
 

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

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

 المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  اإلدارة تصفية
 

 يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
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 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل 

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه 

المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائماً باكتشاف األخطاء 

األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات 

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
 

تدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير ال

 بما يلي: 
 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.   إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد 

 يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
  

  فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء

 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 لصلة المقدمة من قبل  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ا

 اإلدارة. 
 

   التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

 عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن 

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

ائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات. حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نت

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

 االستمرارية.
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 ينتقرير مراقبي الحسابات المستقل

 مساهمينالإلى حضرات السادة 

 )تتمة( شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(
 

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

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

   لمجموعة إلبداء  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل ا

رأي حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة 

 ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.
 

تها ونتائج التدقيق الهامة إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقي

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

نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا 

قات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات  بكافة العال

  المتخذة للحد من التهديدات أو التدابير ذات الصلة المطبقة، متى كان ذلك مناسباً.   
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 

، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي الحسابات الحالية للسنة المجمعة المالية 

منع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  الخاص بنا ما لم ي

يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

 العامة له. 
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 بيان الدخل المجمع 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
  

2020 
 ألف

2019 
 ألف 

 دينار كويتي دينار كويتي تاإيضاح 
    

    :اتيراداإل

 1,253,995 1,368,863  ات خدمات لوجيستية وشحن إيراد
 70,606 67,710  ات إيجارات إيراد

 253,962 184,128  خدمات أخرى
  

────────── ────────── 

 1,578,563 1,620,701  إجمالي اإليرادات  
 (1,047,164) (1,126,818)  ات يرادتكلفة اإل

  

────────── ────────── 

 531,399 493,883  ات يرادصافي اإل
    

 (349,070) (322,708) 22 مصروفات عمومية وإدارية 
 (578) (12,464)  مصروفات إعادة هيكلة 

 3,642 (13,403) 7 استثمارية  اتالتغير في القيمة العادلة لعقار
 3,018 675 10 حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة 

)خسائر(إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أرباح 
 (260) 9,636  أو الخسائر

 4,979 6,735  ات متنوعةإيراد
  

────────── ────────── 

  دارةمجلس اإل أعضاءالربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومكافأة 

 
162,354 

 
193,130 

 (60,502) (71,260) 4,6 استهالك
 (6,084) (5,653) 8 إطفاء

  

────────── ────────── 

 126,544 85,441  دارةمجلس اإل أعضاءالربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة 
 8,492 2,086  فوائد ات إيراد

 (21,494) (23,531)  تكاليف تمويل
  

────────── ────────── 

 113,542 63,996   دارةمجلس اإل أعضاءالربح قبل الضرائب ومكافأة 
 (13,383) (11,961) 23 ضرائب 
 (140) (140)  دارةمجلس اإل أعضاءمكافأة 

  

────────── ────────── 

 100,019   51,895  ربح السنة
  

══════════ ══════════ 

    الخاص بـ:

 86,759 41,577  األممساهمي الشركة 

 13,260 10,318   حصص غير مسيطرة
  

────────── ────────── 

  51,895 100,019 
  

══════════ ══════════ 

 45.34 21.73 24 )فلس( األمالخاصة بمساهمي الشركة  -ية والمخففة ساسربحية السهم األ
  

══════════ ══════════ 
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 المجمع بيان الدخل الشامل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  

2020 
 ألف

 دينار كويتي

2019 

 ألف

 دينار كويتي
    

 100,019 51,895  ربح السنة 
  

══════════ ══════════ 

    الشاملة األخرى:)الخسائر( ات يراداإل

    بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: إلى  تصنيفها إعادةقد يتم أو  بنود يتم

 258 (643)   (19 إيضاح)خسارة( ربح من تغطية صافي استثمارات ) 

 (438) (1,850)    خسارة من تغطيات تدفقات نقدية 

 (765) (836)  (10)إيضاح شركة محاصة لشركات زميلة وحصة في خسائر شاملة أخرى 

 (3,770) 2,009  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 
  

────────── ────────── 

بيان الدخل المجمع في فترات إلى  تصنيفها إعادةقد يتم أو  يتمصافي خسائر شاملة أخرى 
  الحقة

 
(1,320) 

 
(4,715) 

  ────────── ────────── 

    بيان الدخل المجمع:  إلى  تصنيفها إعادةبنود لن يتم 

 26,972 261  فائض إعادة تقييم ناتج من تحويل ارض 

 (1,368) 5,152   ( 18 إيضاحالمزايا المحددة ) برامجقياس  إعادة)خسارة( ربح 

ات  يرادحقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل دواتالتغيرات في القيمة العادلة أل
  الشاملة األخرى 

 
4,883 

 
(291) 

  

────────── ────────── 

 25,313 10,296  بيان الدخل المجمع  إلى  تصنيفها إعادةات شاملة أخرى لن يتم إيراد صافي
  

────────── ────────── 

 20,598 8,976  شاملة أخرى إيرادات 
  

────────── ────────── 

 120,617 60,871  ات الشاملة للسنة يراداإل إجمالي
  ══════════ ══════════ 

    الخاصة بـ: 

 110,007 50,365  األممساهمي الشركة 

 10,610 10,506  حصص غير مسيطرة
  

────────── ────────── 

  

60,871 120,617 
  

══════════ ══════════ 

 
 


