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ینالحسابات المستقليتقریر مراقب
إلى حضرات السادة المساھمین

ش.م.ك.ع.اجیلیتي للمخازن العمومیة شركة 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

المتحفظالرأي 
التابعة (یشار إلیھا معًا ا") وشركاتھاألمشركة("الع.ش.م.ك.اجیلیتي للمخازن العمومیةلشركة لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة 

وبیانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات 2019دیسمبر 31بـ"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي المجمع كما في 
ات حول البیانات المالیة المجمعة، بما في ذلك یضاحللسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلالمجمعةوالتغیرات في حقوق الملكیة النقدیة 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.

أن البیانات المالیة المجمعة المرفقة من تقریرنا، "أساس الرأي المتحفظقسم "في المبینألمر ل، باستثناء اآلثار المحتملة في رأینا
وعن أدائھا 2019دیسمبر 31تعبر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 

المالي المجمع وتدفقاتھا النقدیة المجمعة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

المتحفظأساس الرأي 
("كوریك") تیلیكومشركة كوریكفي حول البیانات المالیة المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة 11رقم یضاحوفقا لما ورد في اإل

دینار ألف35,259مبلغ دینار كویتي) وألف109,246: 2018ألف دینار كویتي (109,183بمبلغوفي القرض المقدم لھا 
. قدمت 2019دیسمبر 31في بیان المركز المالي المجمع كما في ،التواليدینار كویتي) على ألف35,321: 2018كویتي (

مناسبة حول للتحكیم فیما یتعلق باستثمارھا في شركة كوریك. ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقیق كافیة والمجموعة طلباً 
المتعلق بھ ونتیجة التحكیم. وبناء الجوھريلطبیعة االستثمار وعدم التأكد مكانیة استرداد القرض نظراً االستثمار في كوریك وإ

شركة كوریك. إلى المقدمالستثمار والقرضلالدفتریةالقیمة جراء أي تعدیالت علىإإلى نتمكن من تحدید مدى الحاجةعلیھ، فلم

وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبًقا لتلك المعاییر موضحة بمزید من التفاصیل في تقریرنا في بأعمال التدقیقلقد قمنا 
األخالقیاتعن المجموعة وفقًا لمیثاقمستقلون . ونحن عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة"الحساباتي"مسؤولیات مراقبقسم

الصادر عن المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة (بما في ذلك المعاییر الدولیة لالستقاللیة)المھنیینللمحاسبین المھنیة
میثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا لوفقاً األخرىقمنا بالوفاء بمسؤولیاتنا األخالقیةقد للمحاسبین. و

.المتحفظلیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي التدقیقنعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا ع
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ینالحسابات المستقليتقریر مراقب
إلى حضرات السادة المساھمین

(تتمة)ش.م.ك.ع.اجیلیتي للمخازن العمومیة شركة 

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة

التأكید على أمر

ما یلي: نلفت االنتباه إلى 

المتعلقة بالعقود ذات التكالیف القابلة االلتزامات المحتملة والذي یبین البیانات المالیة المجمعة حول (أ) 26إیضاح رقم ) 1
.األمریكیةلالسترداد لدى سلطة التحالف المؤقتة

اإلدارةبالنزاعات معالمتعلقةوالمطالبات الذي یبین االلتزامات المحتملة البیانات المالیة المجمعة (ب) حول 26إیضاح رقم ) 2
و؛العامة للجمارك بالكویت

یجار مع الھیئة العامة للصناعة دم التأكد المتعلق بتجدید عقد اإلعالذي یبین البیانات المالیة المجمعة ) حول ج(26رقم إیضاح) 3
بدولة الكویت.

فیما یتعلق باألمور الموضحة أعاله. ظتحفغیر مرأینا إن 

أمور التدقیق الرئیسیة
في تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة للسنة ت األكثر أھمیةالمھني، ھي تلك األمور التي كانفي حكمنا إن أمور التدقیق الرئیسیة، 

حول ھذه منفصلالحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي 
كأمور تدقیق رئیسیة یتم قمنا بتحدید األمور المبینة أدناه "،أساس الرأي المتحفظ"قسممر الموضح في األإلى إضافةاألمور. 

.مورھذه األاإلبالغ عنھا في تقریرنا. ونقدم فیما یلي تفاصیل عن كیفیة معالجة تدقیقنا لكل أمر من 

أ)   انخفاض قیمة الشھرة

تقییم المبلغ الممكن استرداده للشھرة إجراءعتبر یعتبر جوھریا لتدقیقنا حیث یدارةاإلإن اختبار انخفاض قیمة الشھرة الذي أجرتھ 
نقدیة المستقبلیة. وتستند تقدیرات التدفقات الدارةاإلویتطلب أحكاما جوھریة من جانب معقداً لقیمة أثناء االستخدام أمراً اعلى أساس

یة مثل النمو االقتصادي االقتصادوالظروفبشأن المتغیرات مثل معدل النمو في قطاع الخدمات اللوجستیة، دارةتقدیرات اإلإلى 
. وبناء علیھ، فقد قمنا بتحدید الخصمیرادات المتوقعة، وھامش النمو ومعدالت المنافسة على اإلوتأثیر المتوقعة، ومعدالت التضخم

ضمن أمور التدقیق الرئیسیة.الشھرة اختبار انخفاض قیمة 
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(تتمة)أ)   انخفاض قیمة الشھرة

الحسابات المجموعة بإجراء مثل ھذه التقییمات؛ وحصلنا على إدارةتقییم مدى معرفة وخبرة قمنا بكجزء من إجراءات التدقیق، 
اختیار معدالت النمو أساس رباح وتوقعات األبما في ذلك اإلدارة واالفتراضات الرئیسیة جرتھا بانخفاض القیمة التي أالمتعلقة

االفتراضات التقییم ومراجعة معقولیةتقییم مدى مالئمة نموذجومعدالت الخصم. كما شارك فریق التقییم التابع لنا لمساعدتنا في 
مثل معدل الخصم ومعدل النمو النھائي. كما راجعنا تحلیل الحساسیة الذي تم إجراؤه تحلیل انخفاض القیمةالرئیسیة المستخدمة في 

التدفقات النقدیة االفتراضات حول كما تم مراجعة من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئیسیة المشار إلیھا أعاله ونتائج التقییم.
إلجراء إعداد السابقفي االعتبار مدى التوافق أخذا الموازنة والتوقعاتداء التجاري الحالي مقابل المستقبلیة من خالل مقارنة األ

علیھا تقدیر معدالت النمو المستخدمة.ألسس التي تم بناءاوفھمووضع التوقعاتالموازنات

حول البیانات المالیة المجمعة بشأن تلك 9مدى مالئمة إفصاحات المجموعة الواردة في اإلیضاح رقم كما قمنا بمراجعة 
االفتراضات والتي تكون نتائج اختبار انخفاض القیمة األكثر حساسیة لھا. 

والمخصصات من الدعاوى والقضایا المحتملة )  المطلوبات ب

جانب التحقیقات التي یتم أخرى إلى أطراففي عدد من القضایا مع تعتبر طرفاً وعدد من شركات المجموعة األم إن الشركة
مكانیة تحدید النتیجة النھائیة للتحقیقات والدعاوى والقضایا أخذا في االعتبار عدم إاجراءھا من قبل بعض الجھات الحكومیة. و

للمجموعة والنتائج من العملیات والتدفقات النقدیة. المجمعالمركز الماليعلىتأثیر جوھريقد یترتب علیھ على نحو مؤكد؛ 

و قد تكون) یریا والمبالغ ذات الصلة تعتبر (أإن تحدید المطلوبات (المحتملة) من التحقیقات والدعاوى والقضایا یعتبر أمرا تقد
حول البیانات المالیة 26رقم یضاحواإل11رقم یضاحإل. یعرض اككلللمجموعة المجمعةبالنسبة للبیانات المالیةجوھریة

المجمعة تفاصیل التحقیقات والدعاوى القانونیة التي تعتبر المجموعة طرفا فیھا. ونظرا لألحكام الجوھریة وعدم التأكد من 
التقدیرات فیما یتعلق بالتحقیقات والدعاوى القانونیة القائمة، فقد قمنا بتحدید ذلك ضمن أمور التدقیق الرئیسیة.

المجموعة الخاصة بتحدید وتقییم إجراءاتاستیعاببعدة إجراءات من بینھا قمنا ،جراءات التدقیقإوكجزء من ،ا األمروفي ھذ
وإعادة تسجیل اإلجراءات المتبعة في الإلى باإلضافةنتائج التحقیقات والدعاوى والقضایا على مختلف المستویات في المؤسسة؛ 

ذات الصلة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. كما استفسرنا واإلفصاحاتوالمخصصات التقییم المستمرة للمطلوبات (المحتملة) 
ذات دارةالقضایا القائمة، مع االطالع على المراسالت ومحاضر اجتماعات مجلس اإلأو الدعاوىأو حول التحقیقاتدارةمن اإل

المتعلقة اإلفصاحاتاالطالع على خطابات التأكید القانونیة الداخلیة والخارجیة للمجموعة. وقمنا بتقییم مدى مالئمة الصلة، وطلبنا
حول البیانات 26رقم یضاحواإل11رقم یضاحبالمطلوبات (المحتملة) من التحقیقات والدعاوى والقضایا وفقا لما ورد في اإل

المالیة المجمعة. 
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2019مدرجة في التقریر السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى
یتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقریر السنوي ھي المسؤولة عن ھذه المعلومات األخرى. دارةإن اإل

إدارةلقد حصلنا على تقریر مجلس الحسابات حولھا.يبخالف البیانات المالیة المجمعة وتقریر مراقب،2019لسنة للمجموعة
بعد تاریخ تقریر مراقبي يالشركة األم، قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقریر السنو

الحسابات.

حولھا.  نتیجة تدقیقأي م ولن نعبر عن إن رأینا حول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات األخرى ول

إذا كانت المبینة أعاله وتحدید ماالمعلومات األخرىاالطالع علىت المالیة المجمعة، فإن مسؤولیتنا ھي فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانا
بشأنھا. أخطاء مادیةوجود أي أو أثناء التدقیقحسبما وصل إلیھ علمنا أو مع البیانات المالیة المجمعةمادیةغیر متوافقة بصورة 

على المعلومات األخرى األعمال التي قمنا بھاإلى في ھذه المعلومات األخرى، استناداً ةأي أخطاء مادیوجود إلى توصلناما وإذا 
. في تقریرناتلك الوقائعإدراج ، فإنھ یتعین علینا والتي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقبي الحسابات

أعاله، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقیق كافة ومناسبة حول القیمة الدفتریة "أساس الرأي المتحفظ"كما ھو مبین في قسم 
. وبالتالي، لم نتمكن من الوصول إلى ما إذا 2019دیسمبر 31كما في كوریكالستثمار المجموعة والقرض الممنوح إلى شركة 

كانت المعلومات األخرى تتضمن أي أخطاء مادیة فیما یتعلق بھذا األمر.

عن البیانات المالیة المجمعةوالمسؤولین عن الحوكمةدارةولیات اإلمسؤ
ھي المسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وعن دارةإن اإل

ضروریة إلعداد بیانات مالیة مجمعة خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن دارةأدوات الرقابة الداخلیة التي تراھا اإل
الخطأ.أو الغش
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ة (تتمة)عن البیانات المالیة المجمعوالمسؤولین عن الحوكمةمسؤولیات اإلدارة 
أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة متابعةمسؤولیة تقییم قدرة المجموعة على دارةعند إعداد البیانات المالیة المجمعة، تتحمل اإل

عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمراریة وتطبیق مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تعتزم مناسباً،متى كان ذلك ، مع اإلفصاح
في حالة عدم توفر أي بدیل واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء. أو وقف أعمالھاأو تصفیة المجموعةدارةاإل

للمجموعة. المجمعةالمالیةالبیاناتعملیة إعداد اإلشراف علىمسؤولیة المسؤولون عن الحوكمةیتحمل 

الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعةمراقبي مسؤولیات 
الغشناتجة عنمادیة سواء كانت الخطاء األإن ھدفنا ھو الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة المجمعة ككل خالیة من 

إال أنھ ، دیمثل درجة عالیة من التأكیمعقول یدتأكإلى رأینا. إن التوصلالحسابات الذي یتضمن مراقبي وإصدار تقریر ،الخطأأو 
باكتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تنشأ التدقیق الدولیة سوف تنتھي دائماً ضمن أن عملیة التدقیق وفقًا لمعاییریال 

مجمعة على القرارات أو لة أن تؤثر بصورة فردیةإذا كان من المتوقع بصورة معقومادیةالخطأ وتعتبر أو األخطاء عن الغش
االقتصادیة للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة المجمعة.

خالل أعمال التدقیق. كما قمنا الحیطة المھنیةكجزء من التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة، اتخذنا أحكاًما مھنیًة وحافظنا على 
ي: بما یل

وتنفیذ ووضعالخطأ أو الغشناتجة عنتحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیانات المالیة المجمعة سواء كانت ·
لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأینا. ومناسبةالحصول على أدلة تدقیق كافیة وكذلكالمالئمة لتلك المخاطر،إجراءات التدقیق 
الناتج عن الخطأ؛ حیث إن الغش قد ذلكاكتشافعدم مخاطر غش تفوقالعن مادي ناتجخطأ اكتشافإن مخاطر عدم 
تجاوز الرقابة الداخلیة.أو التضلیلأو اإلھمال المتعمدأو التزویرأو یتضمن التواطؤ

س لغرض إبداءولكن لیمالئمة للظروف التدقیق الإجراءات لوضعذات الصلة بعملیة التدقیقأدوات الرقابة الداخلیة فھم·
الرقابة الداخلیة لدى المجموعة. أدواتفعالیةرأي حولال

مة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل ئتقییم مال·
. دارةاإل
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ینالحسابات المستقليتقریر مراقب
مساھمینالإلى حضرات السادة 

(تتمة)ش.م.ك.ع.اجیلیتي للمخازن العمومیة شركة 

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

(تتمة)الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة المجمعةيمسؤولیات مراقب

أدلة التدقیق التي حصلنا إلى والقیام، استناداً ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبيدارةمة استخدام اإلئمدى مالإلى التوصل·
حول قدرة جوھریاً یثیر شًكا یمكن أنالظروف والذي أو ما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث، بتحدیدعلیھا

علینا أن وجود عدم تأكد مادي، یجب إلى التوصلالمجموعة على متابعة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة. وفي حالة 
تعدیل رأینا في أو اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعة،الحساباتيفي تقریر مراقبنأخذ بعین االعتبار،

الحسابات. يأدلة التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر مراقبإلى تدقیقنااإلفصاحات. تستند نتائجمالئمةحالة عدم 
الظروف المستقبلیة في توقف المجموعة عن متابعة أعمالھا على أساس مبدأ أو تتسبب األحداثعلى الرغم من ذلك، قد 

االستمراریة.

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

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

عن رأي التدقیق.فقطونتحمل المسؤولیة 

حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقیق وتوقیتھا ونتائج التدقیق الھامة المسؤولین عن الحوكمةنتواصل مع إننا 
یتم تحدیدھا أثناء أعمال التدقیق. التي في أدوات الرقابة الداخلیةقصور جوھریةبما في ذلك أي أوجھ

ببیان یفید بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا المسؤولین عن الحوكمةأیًضا نزود
التدابیر ذات إلى تؤثر على استقاللیتنا باإلضافةمن المحتمل أن بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنھا 

الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  

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

أن أمرا ما إلى للوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصلاأو الخاص بنا ما لم یمنع القانون
یجب عدم اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب 

العامة لھ.







شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة  

تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.31إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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بیان الدخل المجمع
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2019
ألف 

2018
ألف 

دینار كویتي دینار كویتيت اإیضاح 
: ات یراداإل

1,253,9951,267,620ات خدمات لوجیستیة وشحن إیراد
70,60662,784اتإیجارات إیراد

253,962219,786خدمات أخرى
────────────────────

1,578,5631,550,190إجمالي اإلیرادات  
(1,052,380)(1,047,164)ات  یرادتكلفة اإل 

────────────────────

531,399497,810ات  یرادصافي اإل

(352,583)(349,648)22مصروفات عمومیة وإداریة 
73,6421,320استثماریةاتالتغیر في القیمة العادلة لعقار

103,0184,914حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
4,7193,380ات متنوعة إیراد

────────────────────

أعضاءالربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء ومكافأة 
193,130154,841دارة مجلس اإل
(31,362)(60,502)4,6استھالك
(4,632)(6,084)8إطفاء

────────────────────

126,544118,847دارة مجلس اإلأعضاءالربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة 
8,4925,130ات فوائدإیراد

(14,132)(21,494)تكالیف تمویل
────────────────────

113,542109,845دارة مجلس اإلأعضاءالربح قبل الضرائب ومكافأة 
(9,929)(13,383)23ضرائب 

(140)(140)دارةمجلس اإلأعضاءمكافأة 
────────────────────

100,01999,776  السنة ربح  
════════════════════

الخاص بـ: 
86,75981,110األممساھمي الشركة 

13,26018,666الحصص غیر المسیطرة
────────────────────

100,01999,776
════════════════════

األمالخاصة بمساھمي الشركة -یة والمخففة ساسربحیة السھم األ
2452.1448.75(فلس) 

════════════════════
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