
. عشركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.
وشركاتھا التابعة 

البیانات المالیة المجمعة 
2019دیسمبر  31



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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ینالحسابات المستقليتقریر مراقب

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

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

(تتمة)أمور التدقیق الرئیسیة

(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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ینالحسابات المستقليمراقبتقریر 
مساھمینالإلى حضرات السادة 

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

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

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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ینالحسابات المستقليتقریر مراقب

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

(تتمة)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 

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
9

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) 

════════════════════



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

تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.31إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
10

المجمعبیان الدخل الشامل
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

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

الشاملة األخرى: (الخسائر) ات یراداإل
بیان الدخل المجمع في فترات الحقة: إلى تصنیفھا إعادةقد یتم أو بنود یتم

(874)258)19إیضاحربح (خسارة) من تغطیة صافي استثمارات (
(109)(438)خسارة من تغطیات تدفقات نقدیة 

(372)(765))10(إیضاح شركة محاصة لشركات زمیلة وحصة في خسائر شاملة أخرى 
(11,688)(3,770)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 

──────────────────

بیان الدخل المجمع في  إلى  تصنیفھاإعادةقد یتم أو یتمصافي خسائر شاملة أخرى 
(13,043)(4,715)فترات الحقة

──────────────────

بیان الدخل المجمع:  إلى تصنیفھا إعادةبنود لن یتم 
-26,972)7فائض إعادة تقییم ناتج من تحویل ارض (إیضاح 

590(1,368))  18إیضاحالمزایا المحددة (برامجقیاس إعادةربح (خسارة) 
حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  دواتالتغیرات في القیمة العادلة أل

477(291)ات الشاملة األخرىیراداإل
──────────────────

25,3131,067بیان الدخل المجمع  إلى تصنیفھا إعادةات شاملة أخرى لن یتم إیرادصافي
──────────────────

(11,976)20,598شاملة أخرى  ) خسائرإیرادات (
──────────────────

120,61787,800ات الشاملة للسنة  یراداإلإجمالي
══════════════════

الخاصة بـ:  
110,00770,836األممساھمي الشركة 

10,61016,964الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

120,61787,800
══════════════════



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

تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة المجمعة.31إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
11

بیان التدفقات النقدیة المجمع
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2019
ألف

2018
ألف

دینار كویتيدینار كویتياتإیضاح 
التشغیل نشطة أ

113,542109,845دارةمجلس اإلأعضاء الربح قبل الضرائب ومكافأة  
لـ: تعدیالت

(1,320)(3,642)7التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  
(4,914)(3,018)10حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة  

147,014905خسائر االئتمان المتوقعة لمدینین تجاریین 
1811,62811,187مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  

(507)(872)ربح تحویل عمالت اجنبیة  
(3,380)(4,719)ات متنوعة  إیراد
(5,130)(8,492)ات فوائد  إیراد

21,49414,132تكالیف تمویل  
4,660,50231,362استھالك  

86,0844,632إطفاء 
──────────────────

199,521156,812المال العامل رأس رباح التشغیل قبل التغیرات في أ
(4,521)(7,701)مخزون 

(50,094)(522)مدینون تجاریون 
(8,069)(2,007)موجودات متداولة أخرى

26,344(10,525)دائنة أخرىأرصدة دائنون تجاریون و 
──────────────────

178,766120,472
(13,904)(15,686)ضرائب مدفوعة 

(140)(140)مدفوعة دارةمجلس اإلأعضاء مكافأة  
(8,691)(11,413)18مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

──────────────────
151,52797,737صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل

──────────────────
نشطة االستثمارأ

(46,881)(43,238)4ومعدات  وأالت إضافات الى ممتلكات  
4,0001,525ومعدات  واالت المحصل من بیع ممتلكات 

(21,585)(20,009)5إضافات الى مشاریع قید التنفیذ  
(1,255)89صافي الحركة في موجودات غیر متداولة أخرى  

(8,200)(8,446)7إضافات إلى عقارات استثماریة 
(170)(329)إضافات إلى موجودات غیر ملموسة  

(5,125)-10اقتناء حصة إضافیة في شركة محاصة  
(1,858)(390)اقتناء حصص إضافیة في شركات تابعة  

(2,842)(1,664)اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حیازتھ
-548بیع شركة تابعة  

4601,394الخسائر  أو  صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
ات الشاملة  یرادصافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل

(2,057)(1,247)األخرى 
(8,603)(50,471)عالقةطرف ذي إلى  قرض

102,0062,054زمیلة  ات توزیعات أرباح مستلمة من شرك
1,086893ات فوائد مستلمة   إیراد

──────────────────
(92,710)(117,605)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في انشطة االستثمار 

──────────────────
نشطة التمویلأ

59,97240,897صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  
-(36,796)6تأجیر مدفوعات سداد 

(14,011)(17,369)تكالیف تمویل مدفوعة  
(18,993)(21,784)األمتوزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة 

(12,529)(12,927)توزیعات أرباح مدفوعة لحصص غیر مسیطرة    
260414تابعة  لشركاتزیادة في الحصص غیر المسیطرة  

──────────────────
(4,222)(28,644)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل 

──────────────────
(568)(273)صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة 

──────────────────
5,005237صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل 

125,927125,690ینایر 1النقد والنقد المعادل في 
──────────────────

16130,932125,927دیسمبر  31النقد والنقد المعادل في 
══════════════════



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

تشكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة المجمعة. 31إلى 1ات المرفقة من یضاح إن اإل
12

الملكیة المجمعبیان التغیرات في حقوق 
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

األم الخاص بمساھمي الشركة 

رأس 
المال 

عالوة  
أسھم إصدار

احتیاطي  
اجباري 

أسھم 
خزینة  

احتیاطي  
خزینة أسھم 

احتیاطي 
ترجمة 

عمالت أجنبیة 
احتیاطي 
تغطیة

إعادة احتیاطي 
تقییم  

استثمارات 
احتیاطیات  

أخرى 
أرباح 

مرحلة 
جمالياإل

الفرعي  
حصص  ال

مسیطرة  الغیر  
إجمالي 

حقوق الملكیة  
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار 

718,0061,013,53952,6951,066,234(24,848)351(18,897)(38,428)44,366(49,239)2019153,299152,65076,279ینایر 1كما في 
86,75986,75913,260100,019---------ربح السنة 

(خسائر) إیرادات 
20,598(2,650)23,248-25,604(291)(945)(1,120)-----شاملة أخرى 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
إجمالي (الخسائر) 
اإلیرادات الشاملة 

25,60486,759110,00710,610120,617(291)(945)(1,120)-----للسنة 
توزیعات أرباح 

(21,704)-(21,704)(21,704)---------)17(إیضاح 
إصدار أسھم منحة  

---(22,995)--------22,995)17(إیضاح 
توزیعات أرباح إلى 

الحصص غیر 
(14,039)(14,039)-----------المسیطرة 

تحویل إلى االحتیاطي 
---(9,089)------9,089--االجباري

غیر صزیادة الحص
المسیطرة في شركات 

260260-----------تابعة 
اقتناء حصة إضافیة 

(1,798)(336)(1,462)-(1,462)--------في شركات تابعة  
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

دیسمبر  31كما في 
2019176,294152,65085,368(49,239)44,366(39,548)(19,842)60(706)750,9771,100,38049,1901,149,570

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



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

شكل جزءًا من ھذه البیانات المالیة المجمعة. ت31إلى 1ات المرفقة من یضاح إن اإل
13

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

األم الخاص بمساھمي الشركة 

رأس 
المال 

عالوة  
أسھم إصدار

احتیاطي  
اجباري  

أسھم 
خزینة  

احتیاطي  
خزینة أسھم 

احتیاطي 
ترجمة 

أجنبیة عمالت 
احتیاطي 
تغطیة

إعادة احتیاطي 
تقییم  

استثمارات 
احتیاطیات  

أخرى  
أرباح 

مرحلة 
جمالياإل

الفرعي  
حصص  ال

مسیطرة  الغیر  
إجمالي 

حقوق الملكیة  
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

693,404973,80549,7871,023,592(24,423)2,280(17,542)(28,775)44,366(49,239)2018133,303152,65067,781ینایر 1كما في 
تطبیق المعیار تأثیر 

الدولي للتقاریر المالیة 
(13,050)(1,836)(11,214)(9,141)-(2,406)-333-----2018ینایر 1في 9

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2018ینایر 1كما في 

684,263962,59147,9511,010,542(24,423)(126)(17,542)(28,442)44,366(49,239)133,303152,65067,781جھ)  (معاد إدرا
81,11081,11018,66699,776---------ربح السنة 
ات إیراد(خسائر) 

(11,976)(1,702)(10,274)-477590(1,355)(9,986)-----شاملة أخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(الخسائر) إجمالي
ات الشاملة یراداإل

47759081,11070,83616,96487,800(1,355)(9,986)-----للسنة 
توزیعات أرباح 

(18,873)-(18,873)(18,873)---------) 17إیضاح(
منحة  أسھمإصدار

---(19,996)--------19,996) 17إیضاح(
إلى توزیعات أرباح

حصص غیر ال
(12,529)(12,529)-----------مسیطرة ال

حتیاطي إإلى تحویل
---(8,498)------8,498--جباريإ

غیر صزیادة الحص
المسیطرة في شركة  

414414-----------تابعة 
إضافیةاقتناء حصة 

(1,120)(105)(1,015)-(1,015)--------في شركات تابعة  
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

دیسمبر 31كما في 
2018153,299152,65076,279(49,239)44,366(38,428)(18,897)351(24,848)718,0061,013,53952,6951,066,234

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة  
ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 

2019دیسمبر 31كما في 

14

حول الشركة  معلومات -1

وھي  ،  1979في سنة تأسست عامة مساھمة ھي شركة  )"األم"الشركة (.ع شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.إن 
الصلیبیة یقع فيالرئیسياألم مكتب الشركة. إن عنوان لألوراق المالیةدبيوسوق بورصة الكویت شركة مدرجة في 

تي".ی"آجیلتعمل المجموعة تحت االسم التجاريالكویت. 13115الصفاة 25418بجانب جمارك وارد البر، ص.ب 

یلي:ما فیاألمأغراض الشركة أھم وتتمثل
أشكالھا. وتأجیر المخازن بجمیع إدارةوإنشاء·
وخارجھا. تخزین البضائع وفقاً لنظام اإلیداع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركیة ·
مالیة.  استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة واستثمارھا في محافظ ·
خارج أو داخلعلى تحقیق أغراضھا األمالشركة تساعدأو مشابھةأعماالمارس ت التي تفي الشركا المشاركة·

بھا. إلحاقھا أو شراؤھا أو  الكویت
كافة أنشطة النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص الجمركي للبضائع.·
اتخاذ القرار.تقدیم االستشارات الجمركیة والعمل على تطویر وتحدیث الخدمة الجمركیة ودعم ·

.  3رقم یضاحمبینة في اإلوأنشطتھا الشركات التابعة الرئیسیة إن

"المجموعة") للسنة المنتھیةا معاً بـإلیھیشار وشركاتھا التابعة (األمللشركة البیانات المالیة المجمعة التصریح بإصدار تم
السنویةة العمومیةاعتمادھا من الجمعی؛ لغرض  2020فبرایر 20بتاریخدارةاإلمن مجلس  بقرار  2019دیسمبر  31في

ھا. إصدارتعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد  سلطة  للمساھمین لھا  السنویةإن الجمعیة العمومیة.األملمساھمي الشركة  

السیاسات المحاسبیة الھامة 2

اإلعداد  أساس 2.1

تم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.  

یتم إعداد البیانات المالیة المجمعة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء العقارات االستثماریة والموجودات المالیة المدرجة  
ات الشاملة یرادالخسائر، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلأو العادلة من خالل األرباحبالقیمة 

المالیة المشتقة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.  دواتشركة زمیلة واألإلى طرف ذي عالقة، وقرضإلى األخرى، وقرض

إلى ، مع تقریب جمیع المبالغاألمللشركة الرئیسیةالعملة الذي یمثلر الكویتي بالدینا تم عرض البیانات المالیة المجمعةی
. ما لم ینص على غیر ذلككویتي) ألف دینارأقرب ألف (

التصنیف عادةتصنیف بعض مبالغ السنة السابقة بغرض التوافق مع العرض للسنة الحالیة. لیس ھناك أي تأثیر إلإعادةتم  
سابقاً وربح السنة المنتھیة بذلك التاریخ.درجةعلى حقوق الملكیة الم

التجمیعسسأ2.2

الشركات المستثمر فیھا التي تخضع لسیطرة  (وشركاتھا التابعة  األملشركة  لتتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة  
تتحقق السیطرة عندما تتعرض  . 2019دیسمبر 31كما في بما في ذلك المنشئات ذات االغراض الخاصة) المجموعة
المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لھا القدرة على التأثیر العوائد یكون لھا حقوق في أو المجموعة،
من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فیھا العوائدعلى تلك 

فقط إذا كانت: 
تثمر فیھا (أي لدیھا حقوق حالیة تمنحھا القدرة على توجیھ األنشطة ذات  لھا القدرة على السیطرة على الشركة المس·

لشركة المستثمر فیھا)لالصلة 
المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا العوائدلھا حقوق في أو تتعرض لمخاطر،·
عوائدھااستغالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على القدرة على لھا ·

تأخذ فیھا،الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر أو في حقوق التصویتغلبیةمن األقلفي حالة امتالك المجموعة أل
طرة على الشركة المستثمر المجموعة الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقییم ما إذا كانت لھا القدرة على السی

فیھا بما في ذلك ما یلي:
،الترتیبات التعاقدیة مع مالكي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا ·
، وخرىالحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األ·
.للمجموعة وحقوق التصویت المحتمل الحصول علیھا حقوق التصویت·
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سس التجمیع (تتمة) أ2.2

وقوع تغیرات في  إلى تعید المجموعة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر
من عوامل السیطرة الثالثة. یبدأ تجمیع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة  أكثرأو واحد

والمطلوباتالموجودات جإدراالتابعة وتتوقف تلك السیطرة عندما تفقد المجموعة السیطرة على تلك الشركة التابعة. ویتم 
بیعھا خالل السنة في البیانات المالیة المجمعة اعتبارا من أو ناؤھا اقتات والمصروفات للشركة التابعة التي تم یرادواإل

تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.

للمجموعة وبالحصص األمبمساھمي الشركة خرىات الشاملة األیرادالخسائر وكل بند من بنود اإلأو رباحاألجإدرایتم 
تعدیالت  إجراءرصید عجز للحصص غیر المسیطرة. عند الضرورة، یتم إلى راألمإن أدى ذلك وغیر المسیطرة حتى 

على البیانات المالیة للشركة التابعة لكي تتماشى السیاسات المحاسبیة للشركة التابعة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  
بین شركات المجموعة وحقوق الملكیة  المتعلقة بالمعامالت فیما فة الموجودات والمطلوبات یتم عند التجمیع استبعاد كا 

المجموعة.أعضاءات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین یرادواإل

یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة، مع عدم فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.  

ة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة)، والمطلوبات،  إذا فقدت المجموع
أي  جإدراخسائر ناتجة. كما یتم أو أرباحأي جإدرامن حقوق الملكیة، مع خرىوالحصص غیر المسیطرة، والبنود األ

استثمارات متبقیة بالقیمة العادلة.  
أو قتناءمن تاریخ االاعتبارا بیعھا خالل السنة في بیان الدخل المجمع أو اقتناؤھا نتائج الشركات التابعة التي تم جإدرایتم 

ذلك مناسباً.حتى تاریخ بیعھا، متى كان 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.3

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. عقود التأجیر: 16

إال أنھا لیس لھا تأثیر على البیانات المالیة 2019تسري العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في سنة 
تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر  أو تفسیراتأو موعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییرالمجمعة للمج 

بعد. 

: عقود التأجیر 16تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لجنة تفسیرات المعاییر قوم وت، عقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عقود التأجیر -15، ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیرب4الدولیة للتقاریر المالیة 
. یحدد تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد التأجیر-27یرات الدائمة ، ولجنة التفسالحوافز-التشغیلي

المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من المستأجر المحاسبة عن كافة عقود  
التأجیر باستخدام نموذج الموازنة الفردي.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة الحالیة 16المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  إن طریقة محاسبة  
، حیث یستمر المؤجر في تصنیف عقود التأجیر باستخدام نفس مبدأ التصنیف الموضح 17وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

التمویلي. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة أو  التشغیليعقود التأجیر  إلى  إما 17في معیار المحاسبة الدولي  
تأثیر على عقود التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر. 16

بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ التطبیق 16قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اختارت المجموعة االستفادة من المبرر المعلومات المقارنة. جإدراإعادةوبالتالي، فلم یتم ،2019ینایر 1المبدئي في 

العملي لالنتقال بما یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا كعقود تأجیر تقوم بتطبیق معیار المحاسبة 
عة في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجمو4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17الدولي 

وال  أقلأو شھراً 12عقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة بات االعتراف إعفاءاالستفادة من 
ذات الصلة منخفضة القیمة موجوداتھا ") وعقود التأجیر التي قصیرة األجلتتضمن خیار الشراء ("عقود التأجیر 

("موجودات منخفضة القیمة"). 

.  2.5یضاحفي اإلالتأجیر بموجودات حق التأجیر ومطلوبات ةتم عرض السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلق
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(تتمة) : عقود التأجیر 16تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
16طبیعة تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والسیارات والمعدات األخرى. قبل تطبیق المعیار والمكائن لدى المجموعة عقود تأجیر لعدة بنود من األرض والمبنى 
، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا في تاریخ البدء إما كعقود  16الدولي للتقاریر المالیة 

لعقد كعقد تأجیر تمویلي في حالة تحویل كافة المخاطر والمزایا الھامة  عقد تأجیر تشغیلي. تم تصنیف اأو تأجیر تمویلي
المجموعة وإال یتم تصنیفھ كعقد تأجیر تشغیلي. وتم رسملة عقود التأجیر التمویلي في إلى المرتبطة بملكیة البند المستأجر

یمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات التأجیر، القأو بدایة عقد التأجیر وفقًا للقیمة العادلة للعقار المستأجر في تاریخ البدء
. وتم توزیع مدفوعات التأجیر بین الفائدة (المسجلة كتكالیف تمویل) وتخفیض التزام عقد التأجیر. في حالة عقد أقلأیھما 

المجمع خل  ضمن بیان الدإیجارالتأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجیل مدفوعات التأجیر كمصروفات  
مستحق ضمن أو إیجارمدفوع مقدماً إیجارالقسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. وتم تسجیل أي أساسعلى 

الدائنة األخرى" على التوالي.رصدة"الموجودات المتداولة األخرى" و"الدائنین التجاریین واأل

وعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف بالنسبة لكافة ، قامت المجم16بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
سجلت  وعقود الموجودات منخفضة القیمة. قصیرة األجلباستثناء عقود التأجیر التي یكون فیھا الطرف مستأجر العقود

الحق في استخدام المجموعة مطلوبات التأجیر لسداد مدفوعات التأجیر والموجودات المرتبطة بحق االستخدام التي تمثل 
الموجودات ذات الصلة. 

قامت المجموعة أیضاً بتطبیق المبررات العملیة المتاحة والتي قامت بموجبھا بما یلي:
استخدام معدل خصم فردي لمحفظة عقود التأجیر ذات الخصائص المتماثلة بصورة معقولة. ·
مجحفة وذلك مباشرًة قبل تاریخ التطبیق المبدئي.االعتماد على تقییم لما إذا كانت عقود التأجیر ذات شروط ·
شھرًا في تاریخ 12على عقود التأجیر ذات مدة عقد تأجیر تنتھي خالل قصیرة األجلات عقود التأجیر إعفاءتطبیق ·

التطبیق المبدئي. 
عقد  إنھاء أو د أجلاستخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد التأجیر في حالة عقود التأجیر التي تتضمن خیارات م·

التأجیر.  

كما یلي:16إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

:  2019ینایر 1التأثیر على بیان المركز المالي المجمع (الزیادة/ (النقص)) كما في 
كویتي  ألف دینار 

الموجودات  
180,905) 6(إیضاح موجودات حق االستخدام 

(68,656)) 4(إیضاح ومعدات آالتممتلكات و
(1,078))5(إیضاح مشاریع قید التنفیذ

(2,400)موجودات غیر متداولة أخرى  
──────

108,771الموجودات  إجمالي
══════

المطلوبات  
161,939)6(إیضاح تأجیر مطلوبات 

(49,105)قروض تحمل فائدة 
(2,084)مطلوبات غیر متداولة أخرى 

(1,979)مطلوبات متداولة أخرى 
──────

108,771المطلوبات  إجمالي
══════

إلى % 1منراوح  توالذي ی2019ینایر  1في  المتزاید  قامت المجموعة بخصم مدفوعات التأجیر باستخدام معدل القروض  
24 .%
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(تتمة) : عقود التأجیر 16تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
(تتمة) 16طبیعة تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المفصح عنھا في البیانات المالیة المجمعة 2018دیسمبر  31یعرض الجدول التالي مطابقة التزامات التأجیر التشغیلي في  
: 2019ینایر 1في المجمعة في بیان المركز الماليدرج التأجیر المللمجموعة مقابل مطلوباتالسنویة 

كویتي  ألف دینار

2018132,014دیسمبر  31التأجیر التشغیلي المفصح عنھا كما في عقودالتزامات
(23,243)2019ینایر 1في متزایدالخصم باستخدام معدل االقتراض ال

(4,506)وعقود تأجیر الموجودات منخفضة القیمة قصیرة األجلات االعتراف بعقود التأجیر إعفاء
(4,147)عقود معاد تقییمھا كعقود خدمات  

8,653نھاءاإلخیارات أو یتم ممارستھا أنبصورة معقولةالتي من المؤكدتعدیالت نتیجة خیارات التمدید 
201953,168ینایر 1تصنیف التزامات عقود التأجیر التمویلي كما في إعادة

──────
2019161,939ینایر 1التأجیر المسجلة في عقود التزامات 

══════

: مزایا السداد مقدماً والتعویضات السالبة  9تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ات یرادالقیمة العادلة من خالل اإلأو ، یمكن قیاس أداة الدین وفقًا للتكلفة المطفأة9طبقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المبلغ أصلفقط على الفائدةوالمبلغ صلالشاملة األخرى، شریطة أن تتمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة في "مدفوعات أل
المناسب لذلك عمالفقط") واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األالفائدةوالمبلغ أصلمدفوعات باالعترافالقائم" ("معیار 

مدفوعات باالعترافالمالي یفي بمعیار صلأن األ9المعیار الدولي للتقاریر المالیة التصنیف. وتوضح التعدیالت على 
المبكر للعقد وبغض النظر عن قیام  نھاءالظروف التي قد تتسبب في اإلأو بغض النظر عن الحالةالفائدةوالمبلغ أصل

إن ھذه التعدیالت لم یكن لھا أي تأثیر على المبكر للعقد. نھاءاستالم تعویض معقول نظیر اإلأو الطرف المتعاقد بسداد
البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.  

تسویة برامج الموظفین  أو  تخفیضأو  : تعدیل19تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
تسویة لبرنامج أو تخفیضأو تعدیلوجود طریقة المحاسبة في حالة 19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

التسویة أو  التخفیضأو  مثل ھذا التعدیلتطبیق. وتحدد التعدیالت أنھ في حالة  المجمعةالموظفین خالل فترة البیانات المالیة
، ینبغي أن تقوم المنشأة بتحدید تكلفة الخدمة الحالیة على مدار الفترة المتبقیة خالل فترة البیانات المالیة المجمعةللبرامج

قیاس صافي التزام إعادةبواسطة االفتراضات اإلكتواریة المستخدمة في تسویة البرنامج أو تخفیضأو تعدیلبعد ھذا 
زایا المقدمة بموجب البرنامج وكذلك موجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. كما  ) والذي یعكس المصلالمزایا المحددة (األ

البرنامج تسویة أو تخفیضأو ینبغي على المنشأة أیضًا تحدید صافي الفائدة على مدى المتبقي من الفترة بعد ذلك تعدیل
لبرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك  ) والذي یعكس المزایا المقدمة بموجب اصلبواسطة صافي التزام المزایا المحدد (األ

).صلقیاس صافي التزام المزایا المحددة (األإعادةالحدث ومعدل الخصم المستخدم في 

أو  تخفیضأو أي تعدیلالسنة المالیة المجمعة للمجموعة حیث إنھ لم یقع خالل البیانات لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر على 
المجموعة. تسویة لبرامج الموظفین لدى 

في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة  طویلة األجلالحصص : 28تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
في شركة طویلة األجلعلى حصص الملكیة 9توضح التعدیالت أن المنشأة تقوم بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

حقوق الملكیة ولكن تشكل في جوھرھا جزءًا من صافي االستثمار في شركة محاصة ال تنطبق علیھا طریقة أو زمیلة
یتصل بالمجموعة حیث ینطوي على أن  یضاح). إن ھذا اإلطویلة األجلشركة محاصة (حصص ملكیة أو شركة زمیلة

.  طویلة األجلینطبق على ھذه الحصص 9نموذج خسائر االئتمان المتوقعة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أن المنشأة ال تأخذ في اعتبارھا أي خسائر 9كما أوضحت التعدیالت أیضا في تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ة كتعدیالت على صافي درج أي خسائر لالنخفاض في قیمة صافي االستثمار والمأو شركة المحاصةأو للشركة الزمیلة

االستثمارات في شركات  28حاصة والناتجة من تطبیق معیار المحاسبة الدولي شركة المأو االستثمار في الشركة الزمیلة
زمیلة وشركات محاصة.  

في طویلة األجلفوائد أي لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المجمعة حیث أن المجموعة لیس لدیھا 
.  التي ال ینطبق علیھا طریقة حقوق الملكیةشركتھا الزمیلة وشركة المحاصة
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2017-2015دورة التحسینات السنویة 
: ضرائب الدخل12معیار المحاسبة الدولي 

أرباح قابلة  إلى األحداث السابقة التي أدتأو التعدیالت أن نتائج ضریبة الدخل بالنسبة لتوزیعات األرباح ترتبط بالمعامالت توضح 
المنشأة نتائج ضریبة الدخل المتعلقة  درج. وبالتالي، تساھمینالمإلى لتوزیعھا بصورة مباشرة أكبر من كونھا مرتبطة بالتوزیعات

حقوق الملكیة حسب البند الذي قامت فیھ المنشأة في  أو ات الشاملة األخرىیراد اإلأو الخسائر أو بتوزیعات األرباح ضمن األرباح 
األحداث السابقة. أو  بتسجیل تلك المعامالت ساس األ

مع السماح بالتطبیق  2019ینایر 1بعد أو السنویة التي تبدأ في المجمعة ة المالیالبیانات تطبق المنشأة تلك التعدیالت على فترات 
المبكر. وفي حالة ان تقوم المنشأة ألول مرة بتطبیق تلك التعدیالت، تقوم بتطبیقھا على نتائج ضریبة الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح

بعد بدایة الفترة المقارنة األسبق.  أو فيدرجةالم 

أن سیاسة المجموعة الحالیة تتفق مع ھذه التعدیالت، فإنھا لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.  حیث

: تكالیف االقتراض23معیار المحاسبة الدولي 
منشأة في  مؤھل كجزء من القروض العامة للأصلي ھو تطویر ساستوضح التعدیالت أن المنشأة تتعامل مع أي قروض ھدفھا األ

البیع. أو لالستخدام المعد لھصلحالة استكمال كافة األنشطة الھامة الضروریة إلعداد األ 

المالیة المجمعة للمجموعة. البیاناتحیث إن الممارسات الحالیة للمجموعة تتفق مع ھذه التعدیالت، لم یكن لھا أي تأثیر على 

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد  2.4
البیانات المالیة المجمعة  إصدارفیما یلي المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاریخ 

للمجموعة. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات عندما تصبح ساریة المفعول.  

عمال : تعریف األ3المعیار الدولي للتقاریر المالیة تعدیالت على 
الوارد ضمن المعیار الدولي  عمالتعدیالت على تعریف األ2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

الموجودات التي أو  بھدف مساعدة المنشأة في تحدید ما إذا كانت أیة مجموعة من األنشطةعمالدمج األ3للتقاریر المالیة  
كما تستبعد التقییم لما عمالھذه التعدیالت الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألتوضح  أم ال. أعماالً تم حیازتھا تمثل 

ناقصة وتشتمل التعدیالت أیضاً على إرشادات لمساعدة استبدال أي عناصرالقدرة على  إذا كان لدى المشاركین في السوق
 جوھریة كما أنھا تعمل على تضییق نطاق التعریفات الموضوعة أعماالً المنشآت في تقییم ما إذا كانت العملیة المشتراة تمثل  

ذلك، تتضمن التعدیالت اختبارا اختیاریا لمدى تركز القیمة العادلة.  إلى . إضافةوالمخرجاتعماللأل

ھا ألول تطبیقبعد تاریخ أو األحداث األخرى التي تقع فيأو نظرًا ألن التعدیالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت
في تاریخ االنتقال لتطبیق التعدیالت.المجموعة ، لن یكون لھذه التعدیالت تأثیر علىمرة

: تعریف المعلومات الجوھریة 8ومعیار المحاسبة الدولي  1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
عرض البیانات المالیة 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

لكي یتفق تعریف مصطلح السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 8ومعیار المحاسبة الدولي 
أن "المعلومات إلى بعض جوانب التعریف. ویشیر التعریف الجدیدوتتضحجوھریة" في جمیع المعاییر المعلومات ال"

إخفائھا من المتوقع بصورة معقولة أن یؤثر على أو عدم صحة التعبیر عنھا أو تعتبر جوھریة في حالة إذا كان حذفھا 
لبیانات المالیة بما یقدم  تلك اإلى یون للبیانات العامة ذات الغرض العام استناداساسالقرارات التي یتخذھا المستخدمون األ

معلومات مالیة عن جھة محددة إلعداد التقاریر".

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت على تعریف المعلومات الجوھریة تأثیر جوھري على البیانات المالیة المجمعة 
للمجموعة.
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والشھرة عمال دمج األ
المقابل المحول، ویقاس بالقیمة جماليإل. تقاس تكلفة االقتناء وفقًا باستخدام طریقة االقتناءعمالیتم المحاسبة عن دمج األ

، یقوم  أعمالالعادلة في تاریخ االقتناء وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملیة دمج 
بنسبة الحصة في صافي قیمة أو المشتري بقیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المشتراة إما بالقیمة العادلة

اإلداریة.العمومیة والمتكبدة في المصروفاتقتناء كة المشتراة. تدرج تكالیف االالموجودات المحددة للشر
تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض تحدید التصنیف فإنھا ، ةعندما تقوم المجموعة باقتناء شرك

الفصل ذلك یتضمن وفي تاریخ االقتناء. المناسب وفقًا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما 
ي للشركة المشتراة.صلفي العقد األة ضمنیبین المشتقات ال

قیاس المقابل المحتمل إعادةال یتم یتم تسجیل أي مقابل محتمل محول من قبل المشتري بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء.
أصلالمصنف كحقوق ملكیة وتتم المحاسبة عن التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتمثل المقابل المحتمل المصنف ك

المالیة، ویتم قیاسھ بالقیمة العادلة مع  دواتاأل9نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ویقع في أداة مالیة ویمثل التزام أو 
. ویتم قیاس المقابل المحتمل 9التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع طبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  جإدرا

لبیانات المالیة المجمعةاوفقًا للقیمة العادلة في تاریخ 9اآلخر الذي ال یندرج ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ضمن بیان الدخل المجمع.العادلةالتغیرات في القیمةجإدرامع 

المقابل المحول والقیمة المسجلة للحصص غیر المسیطرة عن إجماليیتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة التي تمثل الزیادة في  
في حالة زیادة القیمة العادلة لصافي والمطلوبات المقدرة.  اقتناؤھا  حصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة التي تم 

ت بشكل صحیح بتحدید المقابل المحول، تعید المجموعة تقییم ما إذا كانت قد قامإجماليعن اقتناؤھا الموجودات التي تم 
ات المتبعة في قیاس المبالغ التي سیتم جراءوكافة المطلوبات المقدرة كما تراجع اإلاقتناؤھا كافة الموجودات التي تم 

زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات إلى ال تزال تشیرالمبالغ تقییم إعادة. وإذا كانت نتیجة قتناءھا في تاریخ االج إدرا
بیان الدخل المجمع. الربح في جإدراالمقابل المحول، یتم عندئذ إجماليعن قتناؤھا االتي تم 

المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. لغرض اختبار انخفاض االعترافبعد 
النقد نتاج، من تاریخ االقتناء، على كل وحدة من وحدات المجموعة إلعمالالقیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة في دمج األ

للشركة خرىالمطلوبات األأو نظر عن تخصیص الموجوداتبصرف العمالالتي من المتوقع أن تستفید من دمج األ
ھذه الوحدات. إلى المشتراة

الشھرة المرتبطة جإدراالنقد ویتم استبعاد جزءا من العملیات بداخل الوحدة، یتم  إنتاجعندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة  
الخسارة الناتجة عن استبعاد العملیات. یتم قیاس الشھرة أو للعملیات عند تحدید الربحدفتریةالقیمة الببالعملیات المستبعدة 

النقد.إنتاجالقیمة النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة أساسالمستبعدة في ھذه الحالة على 

التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  
غیر متداولة.  أو /وبات في بیان المركز المالي المجمع بناًء على تصنیفھا كمتداولةتعرض المجموعة الموجودات والمطل

كمتداول عندما:صلیحدد األ
في إطار دورة التشغیل العادیةاستھالكھأو نیة لبیعھ ھناكتكون أو تحققھیكون من المتوقع ·
یكون محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة·
أوالتقریر المالي یكون من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة ·
االستخدام لتسویة التزام لمدة أو لتبادلغیر مصرح لھ با لدى البنوك ونقد وودائع ما لم یكن أرصدةیكون في شكل ·

.التقریر الماليبعد فترة قلاثني عشر شھًرا على األ

كغیر متداولة.  خرىیتم تصنیف كافة الموجودات األ

یحدد االلتزام كالتزام متداول عندما:
،یكون من المتوقع تسویتھ في إطار دورة التشغیل العادیة·
،یكون محتفًظا بھ لغرض المتاجرة·
أو،الير المالتقرییكون من المتوقع تسویتھ خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة ·
.الماليالتقریرال یكون ھناك حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة اثني عشر شھًرا بعد فترة·

كغیر متداولة. خرىكافة االلتزامات األالمجموعة بتصنیفتقوم

كموجودات ومطلوبات غیر متداولة.  المؤجلةیتم تصنیف موجودات ومطلوبات الضرائب 
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ومعدات آالت ممتلكات و
، إن  المتراكمةوالمعدات بالتكلفة ناقصًا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمةالتواآلالممتلكات جإدرایتم 
مباشرة تتطلبھا عملیة تجھیز أحد تكالیف وأي على التكلفةوالمعداتالتواآلالتكلفة المبدئیة للممتلكات تشتمل .توجد

المصروفات جإدراالحالة التي یتم یصبح بھا جاھزًا للتشغیل في موقعھ. یتم عادة إلى والمعدات التواآلبنود الممتلكات 
ح والصیانة والمصروفات غیر المباشرة، في بیان الدخل صالوالمعدات، مثل األالتواآلالمتكبدة بعد تشغیل الممتلكات 

إلى في الفترة التي یتم خاللھا تكبد ھذه المصروفات. في الحاالت التي یظھر فیھا بوضوح أن المصروفات قد أدت المجمع
إلى والمعداتالتواآلزیادة في المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتوقع الحصول علیھا من استخدام إحدى بنود الممتلكات 

والمعدات.التواآلعلى الممتلكات  إضافیةاً، فإنھ یتم رسملة ھذه المصروفات كتكلفة  أساسحد أعلى من معیار األداء المحدد  
یة المقدرة كما یلي:نتاج اإلعماروالمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األالتواآلیتم استھالك الممتلكات 

سنة 30-15مباني وتحسینات§
سنوات 10-2ومعدات التآوأدوات§
سنوات 10-2سیارات وسفن§
سنوات 5-3مكتبیةمعدات أثاث و§

تغیرات في أو  والمعدات لغرض تحدید انخفاض القیمة في حالة وجود أحداثالتواآلللممتلكات  دفتریةیتم مراجعة القیم ال
عن دفتریةفي حالة زیادة القیمة الأو  فإذا ما وجد ھذا المؤشر،قد ال یمكن استردادھا.  دفتریةأن القیمة الإلى  الظروف تشیر

قیمتھا الممكن استردادھا، التي تمثل القیمة العادلة ناقصًا إلى  المبلغ المقدر والممكن استرداده، فإنھ یتم تخفیض الموجودات
االستخدام أیھما أكبر.من القیمة أو التكالیف حتى البیع

عندما یصبح تحقیق المنافع االقتصادیة المستقبلیة من  أو والمعدات عند االستبعادالتواآلالممتلكات بندجإدرایتوقف 
بالفرق بین صافي متحصالت المحتسبة(صلخسائر ناتجة من استبعاد األأو  أرباحاستبعاده غیر متوقع. إن أیة  أو  استخدامھ

. یتم مراجعة القیمة المتبقیة صلاستبعاد ھذا األفترة ) تدرج في بیان الدخل المجمع في صللألدفتریةالبیع والقیمة ال
یة وطرق االستھالك في كل سنة مالیة وتعدیلھا مستقبلیا، متى كان ذلك مناسباً.نتاجاإلعمارواأل

عقود التأجیر 
، وذلك إذا كان العقد ینقل الحق في إیجارن عقد یتضمأو في بدایة العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھذا العقد یمثل

معین خالل فترة زمنیة محددة لقاء مقابل.أصلالسیطرة على استخدام 

المجموعة كمستأجر
وعقود تأجیر قصیرة األجلیجارباستثناء عقود اإلیجارتطبق المجموعة طریقة االعتراف والقیاس الفردیة لكافة عقود اإل

مطلوبات التأجیر لسداد مدفوعات التأجیر وموجودات حق االستخدام المجموعة بتسجیلتقوم  الموجودات منخفضة القیمة.  
یة لحق االستخدام.ساسالتي تمثل الموجودات األ

موجودات حق االستخدام أ) 
ذو الصلة صل(أي تاریخ توافر األیجارموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد اإلبتسجیلالمجموعةتقوم 

لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، ویتم تعدیلھ  
ستخدام مبلغ مطلوبات التأجیر المسجل، والتكالیف قیاس مطلوبات التأجیر. تتضمن تكلفة موجودات حق االإعادةلقاء 

. یتم استھالك  ةقبل تاریخ البدء ناقصا أي حوافز تأجیر مستلمأو المبدئیة المباشرة المتكبدة، ومدفوعات التأجیر المؤداة في
للموجودات یة المقدرةنتاج اإلعمارو األیجارالقسط الثابت على مدى مدة عقد اإلأساسموجودات حق االستخدام على 

، وذلك على النحو التالي: أقصرایھما 
سنة 48إلى 2ارض ومباني 

وات سن8إلى 2ومكائن ومعدات  أدوات
وات سن10إلى 2سیارات وسفن

وات سن7إلى 2ت مكتبیة  امعد

التكلفة ممارسة خیار الشراء، یتم احتساب  ستعكأو  ار،ج المجموعة في نھایة مدة عقد االیإلى  صلاألفي حالة انتقال ملكیة  
. صلي المقدر لألنتاج االستھالك باستخدام العمر اإل

كما تخضع موجودات حق االستخدام النخفاض القیمة وفقا لسیاسة المجموعة المتعلقة بانخفاض قیمة الموجودات غیر 
المالیة.  
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عقود التأجیر (تتمة) 
المجموعة كمستأجر (تتمة) 

ب) مطلوبات عقود التأجیر 
مطلوبات التأجیر المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات التأجیر التي سیتم تقوم المجموعة بتسجیل،  یجارفي تاریخ بدایة عقد اإل

حوافز . تتضمن مدفوعات التأجیر مبالغ ثابتة (تمثل في جوھرھا مدفوعات ثابتة) ناقصا أي یجاردفعھا على مدى فترة اإل
معدل معین، والمبالغ المتوقع سدادھا بموجب  أو تأجیر مستحقة، ومدفوعات التأجیر المتغیرة التي تعتمد على مؤشر

سعر ممارسة خیار الشراء المؤكد ممارستھ بصورة معقولة من  یجارضمانات القیمة المتبقیة. كما تتضمن مدفوعات اإل
العقد. إن مدفوعات  إلغاءعقد التأجیر إذا عكست مدة العقد ممارسة المجموعة لخیار إلغاءقبل المجموعة، وغرامات 

أو  مخزون) في الفترةنتاجمعدل یتم تسجیلھا كمصروف (ما لم یتم تكبدھا إلأو  التأجیر المتنوعة التي ال تعتمد على مؤشر
الظروف التي تستدعي تكبد المدفوعات. 

إذا كان معدل  یجارالمتزاید في بدایة عقد اإلالفائدة، تستخدم المجموعة معدل  یجارالحالیة لمدفوعات اإلعند احتساب القیمة  
الذي ینطوي علیھ العقد غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ البدء، یتزاید مبلغ مطلوبات التأجیر بحیث یعكس تراكم  الفائدة
الدفتریة لمطلوبات التأجیر في حالة ذلك، یعاد قیاس القیمةإلى داة. إضافة، وینخفض مقابل مدفوعات التأجیر المؤالفائدة

.الصلةذي  صلتغییر في تقییم شراء األأو  الثابتة،یجارتغییر جوھر مدفوعات اإلیجار أو  تغییر في مدة اإلأو  وجود تعدیل 

والموجودات منخفضة القیمة قصیرة األجلج) عقود التأجیر 
الخاصة بھا (أي تلك العقود قصیرة األجلتأجیر البالنسبة لعقود قصیرة األجلاالعتراف للعقود إعفاءتطبق المجموعة 

االعتراف إعفاءمن تاریخ بدایة التأجیر والتي ال تتضمن خیار الشراء). كما تطبق أقلأو شھراً 12التي تقدر مدتھا بفترة 
تأجیر التي تعتبر منخفضة القیمة. ویتم تسجیل مدفوعات عقد التأجیر في اللموجودات منخفضة القیمة بالنسبة لعقود  عقود اب

القسط الثابت على مدى فترة عقد أساسوعقود الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على قصیرة األجلحالة العقود 
التأجیر.

المحتفظ بھ من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر التشغیلي كعقار استثماري عندما العقار والمحاسبة عن قد یتم تصنیف 
. یتم تحدید التكلفة المبدئیة للعقار دارةیفي العقار بتعریف العقار االستثماري ویتم تقییم كل عقار على حدة بناًء على رغبة اإل

القیمة الحالیة للحد األدنى أو بالقیمة العادلة للعقاراالستثماري المحتفظ بھ بموجب عقد تأجیر والمصنف كعقار استثماري
.التزاممبلغ معادل كجإدراویتم أقلعات عقود التأجیر أیھما ودفمل

المجموعة كمؤجر
یتم تصنیفھا صلإن عقود التأجیر التي ال تقوم بموجبھا المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمزایا الھامة المتعلقة بملكیة األ

ار وتدرج جالقسط الثابت على مدى فترة االیأساسات التأجیر الناتجة على إیرادكعقود تأجیر تشغیلي. یتم المحاسبة عن 
ات في بیان الدخل المجمع نظرا لطبیعتھا التشغیلیة. تضاف التكالیف المبدئیة المباشرة المتعلقة بالتفاوض وترتیبات إیرادك

ات التأجیر. إیرادالمؤجر، وتسجل على مدى مدة العقد بنفس الطریقة المتبعة لتسجیل  صلیمة الدفتریة لألالقیجار إلى  عقد اإل
ات في فترة اكتسابھا.   إیرادات التأجیر المحتملة كإیرادكما تسجل 

مشاریع قید التنفیذ 
المشاریع قید التنفیذ بالتكلفة ناقصًا انخفاض القیمة، إن وجدت. إن التكالیف ھي تلك المصروفات التي تتكبدھا جإدرایتم 

أو  عقارات استثماریةإلى المجموعة والتي تتعلق مباشرة بإنشاء الموجودات. عند اكتمال تلك الموجودات یتم تحویلھا إما 
. صلاستخدام األفيدارةنیة اإلعلىءً بنا ومعدات وذلكآالتممتلكات وإلى 

عقارات استثماریة 
كالھما. یصنف  أو  زیادة القیمة الرأسمالیةأو  اتإیجاركتساب  التتضمن العقارات االستثماریة العقارات التامة المحتفظ بھا  

العقارات جإدراإذا استوفى تعریف العقارات االستثماریة. یتم ب عقد تأجیر كعقار استثماريالعقار المحتفظ بھ بموج 
االستثماریة مبدئیًا بالتكلفة والتي تمثل القیمة العادلة للمقابل المادي المدفوع بما في ذلك كل التكالیف المرتبطة بالعقار 

االستثماري. 
أو أرباحأیة جإدراعلى حده ویتم عقار وفقًا للقیمة العادلة لكل سنویًا قیاس العقارات إعادةالمبدئي، یتم االعتراف بعد 

فیھا التغیر. وقعخسائر ناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع للفترة التي 
توقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة من عدم أو من الخدمةنھائیا سحبھا أو العقارات االستثماریة عند البیعاستبعاد یتم 

التي تم فیھا  فترة االستثماري في بیان الدخل المجمع للبیع العقارأو سائر عند استبعادخ أو أرباحأي جإدرابیعھا. یتم 
فقا لمتطلبات الخسائر الناتجة من استبعاد العقار االستثماري وأو ویتم تحدید قیمة المقابل في األرباحالبیع.أو االستبعاد

.  15تحدید سعر المعاملة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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(تتمة) عقارات استثماریة 
إلى االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار استثماريمن العقار االستثماري فقط عندما یحدث تغیر في إلى أو یتم التحویل

عقار یشغلھ المالك، فإن التكلفة المحددة للعقار المستخدمة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة في تاریخ التغیر في االستخدام. 
، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ذلك العقار وفقاً للسیاسة الموضحة استثماريعقار  إلى  یشغلھ المالكالعقار الذي  تحول  إذا  

والمعدات حتى تاریخ التغیر في االستخدام. التواآلتحت بند الممتلكات 
قامت المجموعة بتصنیف بعض الموجودات المحتفظ بھا بموجب تأجیر تشغیلي طویل األجل كعقارات استثماریة.

موجودات غیر ملموسة
قیاس الموجودات غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بصورة مستقلة مبدئیا بالتكلفة عند االقتناء. تتمثل تكلفة الموجودات  یتم 

یتم ،المبدئياالعترافبالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء. بعد عمالغیر الملموسة التي تم اقتناؤھا في عملیة دمج األ
الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة من االنخفاض في القیمة. إن جإدرا

اإلنفاق ردال یتم رسملتھا بل یتم  ،الرأسمالیةرمجیاتبالباستثناء تكالیف تطویر،الموجودات غیر الملموسة المنتجة داخلیا 
ھا تكبدھا.في بیان الدخل المجمع في السنة التي یتم فی

غیر محددة. أو یة للموجودات غیر الملموسة لتحدید ما إذا كانت محددةنتاج اإلعماریتم تقییم األ
ویتم االقتصادیة یة نتاج یة المحددة یتم إطفاؤھا على مدى أعمارھا اإلنتاج إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإل

غیر ملموس قد تنخفض قیمتھ. یتم مراجعة فترة أصلمؤشر على ان تقییمھا لغرض انخفاض القیمة في حالة وجود تقییم 
. إن التغیرات قلیة المحددة في نھایة كل سنة مالیة على األنتاج اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلأسلوب و

ع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة من الموجودات یتم المحاسبة عنھا  النمط المتوقأو یة المتوقعةنتاج في األعمار اإل
جإدرااإلطفاء، حسبما ھو مالئم، حیث یتم اعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم أسلوب أو من خالل تغییر فترة

المجمع.مصاریف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان الدخل 
واالمتیازاتالتحویل–التملك –مشاریع البناء 

إلى  4على مدى فترة العقود المنفصلة وتتراوح ھذه الفترة بین واالمتیازات التحویل-التملك –البناء یتم إطفاء مشاریع 
سنة. 20

قائمة العمالء
.من االحتفاظ بھذه القوائمالمنفعة االقتصادیة المتوقعةسنة والتي تم تحدیدھا لتكون فترة 15یتم إطفاء قائمة العمالء على 

أو  یة غیر المحددة ولكن یتم اختبار انخفاض قیمتھا سنویا مرةنتاج اإلعمارال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األ
لتلك الموجودات وال یتم إطفاء مثل تلك  دفتریةالانخفاض في القیمة إلى ظروف تشیرأو أكثر إذا كان ھناك أحداث 

ي للموجودات غیر نتاجالنقد. یتم مراجعة العمر اإلإنتاجعلى مستوى وحدة أو الموجودات سواء على مستوى فردي
االقتصادیة غیر المحددة مازال مؤیدًا. وإنعماریة سنویا للتأكد عما إذا كان تقییم األنتاج اإلعمارالملموسة وغیر محددة األ

مستقبلي.  أساسمحدد یتم على إلى ي من غیر محددنتاج مر اإلعلم یكن ذلك فإن التغیر في تقییم ال
غیر الملموس بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة  صلالخسائر الناتجة من استبعاد األأو رباحیتم قیاس األ

.صلاستبعاد األھا في بیان الدخل المجمع عند ج إدراویتم صللألدفتریةال
العالمة التجاریة

سنویا.قلي غیر محددة، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة مرة على األإنتاج إن للعالمة التجاریة فترة عمر 
الشھرة

والشھرة".عمالإن السیاسة المحاسبیة المتعلقة بالشھرة موثقة في بند السیاسة المحاسبیة "دمج األ

وشركات محاصة  استثمار في شركات زمیلة 
القدرة على یمثل التأثیر الجوھري .جوھریاً علیھا المجموعة تأثیرًا التي تمارسشركة الزمیلة ھي تلك الةالشركإن 

السیطرة أو المشاركة في اتخاذ قرارات تتعلق بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا دون ممارسة السیطرة
المشتركة على ھذه السیاسات.  

المحاصة ھي نوع من الترتیب المشترك والذي بموجبھ یكون لألطراف التي تتمتع بسیطرة مشتركة على الترتیب ةشركإن  
. والسیطرة المشتركة ھي تشارك متفق علیھ تعاقدًیا للسیطرة على أحد الترتیبات شركة المحاصةحقوق في صافي موجودات  

فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات األھمیة اتفاًقا جماعًیا لألطراف التي تتشارك السیطرة.سجلوالتي ت
السیطرة المشتركة تتماثل مع تلك االعتبارات الالزمة أو ا لتحدید التأثیر الجوھريإلیھإن االعتبارات التي تم االستناد 

وشركة  استثمارات المجموعة في شركتھا الزمیلة المحاسبة عن لتحدید ممارسة السیطرة على الشركات التابعة. یتم 
یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. أو یة المحاسبیةكمن خالل تطبیق طریقة حقوق الملالمحاصة 
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استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (تتمة) 
طریقة حقوق الملكیة:  أ) 

تعدیل القیمة  مبدئیا بالتكلفة. ویتم شركة المحاصة أو االستثمار في الشركة الزمیلةإدراجتم یوفقًا لطریقة حقوق الملكیة، 
منذ شركة المحاصة أو لالستثمار لتتضمن التغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلةدفتریةال

لالستثمار وال یتم إطفاؤھادفتریةضمن القیمة الشركة المحاصة أو . تدرج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلةاالقتناءتاریخ 
فردیة لتحدید انخفاض القیمة.یتم اختبارھا بصورة أو 

. كما أن أي تغییر في شركة المحاصةأو یعكس بیان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة
للمجموعة. عالوة خرىات الشاملة األیرادمباشرة كجزء من اإلدرجلھذه الشركات المستثمر یخرىات الشاملة األیراداإل

جإدرا، تقوم المجموعة بشركة المحاصةأو مباشرة في حقوق ملكیة شركة زمیلةدرجالة وجود تغییر معلى ذلك، في ح
والخسائر غیر المحققة رباح. إن األالمجمعحصتھا في أي تغیرات، متى أمكن ذلك، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة

یتم استبعادھا بمقدار حصة المجموعة في الشركة  شركة المحاصة  أو  الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة
.  شركة المحاصةأو الزمیلة

المجمع،  بیان الدخل مقدمة في شركة المحاصة أو خسائر الشركة الزمیلةأو أرباححصة المجموعة من مجمل تعرض
.شركة المحاصةأو  الخسارة بعد الضرائب والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلةأو  وتمثل الربح

للمجموعة. عند الضرورة، البیانات المالیة المجمعةلنفس فترة  شركة المحاصةأو  البیانات المالیة للشركة الزمیلةإعدادیتم  
شى السیاسات المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، التعدیالت لتتما إجراءیتم  

.  شركة المحاصةأو قیمة استثمارھا في الشركة الزمیلةانخفاض تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقیق خسارة 
كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة ما إذا بتحدید البیانات المالیة المجمعةالمجموعة بتاریخ تقوم 
قد انخفضت قیمتھ. فإذا ما وجد ذلك الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة  شركة المحاصةأو  الزمیلة

الخسائر في بیان جإدراویتم ؛ دفتریةوقیمتھا الشركة المحاصةأو بالفرق بین القیمة الممكن استردادھا للشركة الزمیلة
الدخل المجمع.  

جإدرا، تقوم المجموعة بقیاس والسیطرة المشتركة على شركة المحاصةأو  عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة
عند فقدان المحاصةشركة أو  للشركة الزمیلةدفتریةأي فروق بین القیمة الجإدراأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم 

.بیان الدخل المجمعالسیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البیع ضمن أو التأثیر الجوھري

القیاس بالقیمة العادلة ب)
یسمح معیار المحاسبة بالقیمة العادلة.  تم قیاسھی،  شركة محاصةمحتفظ بھا من خالل  في شركة زمیلة  المجموعة  إن استثمار  

االستثماراتالمحاسبة عن تطبیق ھذه المعالجة، حیث تتیح " وشركات محاصة"االستثمار في شركات زمیلة28الدولي 
9الدولي للتقاریر المالیة معیار لوفقاً لالخسائر أو رباحبالقیمة العادلة من خالل األشركات محاصةالمحتفظ بھا من خالل 

ن الدخل المجمع في فترة التغییر.التغیرات في القیمة العادلة في بیا جإدراالمالیة"، مع دوات"األ

المالیة  دوات األ
أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى.  أو التزام ماليأو مالي لشركةأصلاألداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ 

تاریخ االعتراف 
أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في ،یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیا في تاریخ المتاجرة

مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب أو . ویتضمن ذلك المتاجرة بالطریقة المعتادة: مشتریاتلألداةالتعاقدیة حكاماأل
الزمني السائد في السوق.  اإلطارتسلیم الموجودات في 

المالیة دواتلألالقیاس المبدئي 
. وتقاس  دوات األإدارةالمستخدم في عمال المبدئي على شروطھا التعاقدیة ونموذج األعتراف المالیة عند االدوات یعتمد تصنیف األ

ة بالقیمة العادلة من خالل األرباحدرجالمالیة مبدئیاً وفقاً لقیمتھا العادلة باستثناء في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة المدواتاأل
التجاریة المدینة وفقا لسعر المعاملة.  رصدةیتم قیاس األاقتطاع تكالیف المعاملة من ھذا المبلغ. أو الخسائر، یتم إضافة أو  

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة 
الموجودات والشروط التعاقدیة دارةإلالمختص عمالعلى نموذج األبناءً تقوم المجموعة بتصنیف كافة موجوداتھا المالیة 

ویتم قیاسھ وفقا للفئات االتیة: صللأل
التكلفة المطفأة، ·
ات الشاملة األخرى یرادالقیمة العادلة من خالل اإل·
الخسائر أو القیمة العادلة من خالل األرباح·

الخسائر أو  بالقیمة العادلة من خالل األرباحأو  یتم قیاس المطلوبات المالیة بخالف االلتزامات والضمانات بالتكلفة المطفأة
المشتقة عند تطبیق تصنیف القیمة العادلة. دواتعندما یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة، واأل
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(تتمة) المالیة دوات األ

) الموجودات المالیة  1
الموجودات المالیة وسمات  دارةإلالذي تستخدمھ عمالعلى نموذج األبناءً المجموعة تصنیف الموجودات المالیة تحدد 

التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. 
عمالتقییم نموذج األ

إدارتھا لمجموعات الموجودات المالیة لتحقیق  ھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیة أعمالنموذج المجموعة تحدد 
أو  ویقصد بذلك ما إذا كان ھدف المجموعة یقتصر على تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات.عمالاألغراض من األ

من الغرضین (مثل الموجودات  لم ینطبق أيوإذا.  تحصیل كال من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات 
زء من نموذج عملیة "البیع" ویتم قیاسھ بالقیمة العادلة من  الموجودات المالیة كجالمالیة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة) یتم تصنیف 

ویستندة، جمالیالمجموعة لكل أداة على حدة، على مستوى اعلى من المحافظ اإلأعمالتقییم نموذجال یتم الخسائر. أو  خالل األرباح
عوامل ملحوظة مثل:  إلى 

موظفي إلى ورفع التقاریرعمالوالموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمالكیفیة تقییم أداء نموذج األ·
العلیا للمنشأة.دارةاإل

إدارة) وكیفیة عمال(والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األ·
تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى

التدفقات أو القیمة العادلة للموجودات المدارةإلى (على سبیل المثال أن تستند المكافأةعمالكیفیة مكافأة مدیري األ·
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا). 

من العوامل المھمة في تقییم المجموعة.  یعد أیضا قیمة وتوقیت المبیعات المتوقع معدل التكرار وإن·

"سیناریو أو  السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السیناریو األسوأ"إلى  عمالیستند تقییم نموذج األ
یة صلالمبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات األاالعترافحاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد  

، ولكنھا ستدرج عمالللمجموعة، لن تغیر المجموعة من تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األ
المشتراة مؤخرًا.  أو ودات المالیة المستحدثةھذه المعلومات عند تقییم الموج 

المبلغ أصلاختبار مدفوعات -المبلغ والفائدة فقطأصلكانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات إذاتقییم ما 
والفائدة فقط

تحصیل التدفقات أو لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیةعمالعندما یتم تخصیص نموذج األ
المبلغ  صلالمالیة تمثل مدفوعات ألدوات تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألالنقدیة التعاقدیة ومن البیع، 

.  )فقط"والفائدة المبلغ أصلمدفوعات باالعتراففحسب ("اختبار والفائدة
المبدئي وقد یتغیر على مدى االعترافالمالي عند صلالمبلغ" بالقیمة العادلة لألأصلألغراض ھذا االختبار، ُیعرف "

إطفاء القسط/الخصم). أو المبلغصلالمالي (على سبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصلعمر األ
ي تتمثل بصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة لألموال أساسإن العناصر األكثر أھمیة للفائدة في أي ترتیب إقراض 

، وتراعي أحكامتقوم المجموعة بتطبیق فقط،المبلغ والفائدة أصلومخاطر االئتمان. والختبار االعتراف بمدفوعات 
.صلعن ھذا األالفائدةالمالي وفترة تحقق معدل صلالعوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بھا األ

التقلب في أو االنكشاف للمخاطرمن األدنى الحد على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من 
أصلي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات أساسالتدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض 

المالي بالقیمة العادلة من خالل صلعن المبلغ القائم فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، ینبغي أن یتم قیاس األوالفائدةالمبلغ 
الخسائر.أو األرباح

ك الموجودات .  تلدارةالمستخدم إلعمالالتصنیف فقط في حالة وقوع أي تغییرات في نموذج األإعادةالمجموعة بومتق
التالیة لحدوث التغییر. ومن المتوقع أن تكون مثل ھذه  المجمعةالتصنیف اعتبارا من بدایة فترة البیانات المالیة إعادةوتتم 

.ولم تحدث خالل السنةكبیرةالتغییرات غیر متكررة بدرجة 
الفئات التالیة:إلى تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي

الدین المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةأدوات
المالي الذي یتمثل في أداة دین وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ للشروط التالیة وعدم تصنیفھ كمدرج  صلیتم قیاس األ

الخسائر: أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح
الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ أعمالضمن نموذج صلأن یتم االحتفاظ باأل-

و
المبلغ والفائدة صلتدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات ألإلى  المالي في تواریخ محددةصلتؤدي الشروط التعاقدیة لألأن-

المبلغ القائم.أصلفقط على 

یتم تصنیف األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة األجل والمدینین التجاریین كأدوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأة.
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(تتمة) المالیة دوات األ
(تتمة) ) الموجودات المالیة 1

(تتمة) المدرجة بالتكلفة المطفأةالمالیة الدین أدوات
الفعلي بعد تعدیلھ لكي  الفائدةالدین المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقًا وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طریقة أدواتیتم قیاس 

ات األرباح وأرباح إیراددرجوتالفعلیة للقیمة العادلة وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. تغطیةیعكس عملیات ال
خسائر من االستبعاد  أو أي أرباحدرجالمجمع. كما تالدخلالقیمة في بیان وخسائر تحویل العمالت األجنبیة، وانخفاض 

المجمع.  الدخلفي بیان 

الخسائر أو الدین المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحأدوات
الدین التي ال تستوفي خصائص التدفقات أدواتالخسائر  أو  الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحأدواتتتضمن  

یستھدف إما  أعمالالمبلغ والفائدة والتي ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج  أصلالنقدیة المتعلقة بھا معاییر اختبار مدفوعات  
التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع معاً.  كًال منلتحصیأو تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة

الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  أدواتشركة زمیلة ضمن إلى طرف ذي عالقة والقرضإلى تم تصنیف القرض
الخسائر. أو األرباح

الخسائر وفقًا للقیمة العادلة مع تسجیل األرباح أو الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحأدواتیتم الحقا قیاس 
ات الفوائد وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة إلى إیرادوالخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة باإلضافة

المجمع.  في بیان الدخل

ات الشاملة األخرى یرادحقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلأدوات
أدواتكلغاءعلى نحو غیر قابل لإلسھمتصنیف بعض االستثمارات في األالمجموعة عند االعتراف المبدئي، قد تختار 

یف حقوق الملكیة طبقا لمعیار ات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریرادحقوق ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإل
وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على المالیة: العرضدواتاأل32المحاسبة الدولي 

كل أداة على حدة. أساس

ات الشاملة األخرى وفقا للقیمة العادلة. وتسجل  یرادمدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلأسھم یتم الحقا قیاس االستثمارات في  
ات الشاملة األخرى، وتعرض  یرادتحویل العمالت األجنبیة ضمن اإلأسعارالتغیرات في القیمة العادلة بما في ذلك بند 

في بقا المدرجة سا یتم تحویل األرباح والخسائر ضمن التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة كجزء من حقوق الملكیة. كما 
یتم تسجیل توزیعات  األرباح المرحلة عند االستبعاد، وال یتم تسجیلھا في بیان الدخل المجمع.  إلى  ات الشاملة األخرىیراداإل

ثل ھذه المتحصالت األرباح في بیان الدخل المجمع عندما یثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن تستفید المجموعة من م
ات الشاملة األخرى. وال تخضع  یرادكأن یتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة یتم تسجیل األرباح ضمن اإل

ات الشاملة األخرى لتقییم انخفاض القیمة.  یرادحقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلأدوات

الخسائرأو حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحأدوات
ھا أو إصدارالخسائر عند شرائھا أو  كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباححقوق الملكیةأدواتالمجموعة بتصنیف  تقوم  

أدواتجزءًا من محفظة عندما تشكل أو من خالل أنشطة المتاجرةقصیرة األجلبصورة رئیسیة لغرض تحقیق أرباح 
. یتم تسجیل وقیاس الموجودات قصیرة األجلاألرباح تسجیلمالیة مدارة، في حالة توافر دلیل على وجود نمط حدیث ل

المبدئي، االعتراف ذلك وعند إلى المحتفظ بھا لغرض المتاجرة في بیان المركز المالي المجمع وفقا للقیمة العادلة. إضافة
أو المالي الذي یستوفي متطلبات القیاس وفقا للتكلفة المطفأةصلبتصنیف األلغاءالمجموعة على نحو غیر قابل لإلقد تقوم  

الخسائر إذا كان أو مالي مدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباحأصلات الشاملة األخرى كیرادالقیمة العادلة من خالل اإل
حوظة من أي عدم تطابق محاسبي قد ینشأ.  یحد بصورة ملأو ذلك من شأنھ أن یستبعد 

یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وتوزیعات األرباح في بیان الدخل المجمع عندما یثبت الحق في استالم الدفعات.

تتضمن ھذه الفئة من التصنیف بعض األوراق المالیة والصنادیق. 

موجوداتھا المالیة كما یلي:و قیاسحددت المجموعة تصنیف

الخسائر أو أ. موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
الخسائر للمجموعة من االستثمار في صنادیق، أو تتكون الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح

.  شركة محاصةواألوراق المالیة غیر المسعرة واالستثمار في شركة زمیلة محتفظ بھا من خالل 

وفقا  شركة محاصةغیر مباشرة من خالل أو ال یتم المحاسبة عن االستثمار في شركة زمیلة المحتفظ بھ بصورة مباشرة
اختارت المجموعة قیاس ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل وفقا للمعیار لطریقة حقوق الملكیة، حیث

: استثمارات في شركات زمیلة 28المتاح من خالل معیار المحاسبة الدول عفاءباستخدام اإل9الدولي للتقاریر المالیة 
صافي التغیرات في القیمة جإدرایمة العادلة، مع وشركات محاصة. ویتم تحمیل ذلك في بیان المركز المالي المجمع بالق

كأرباح (خسائر) غیر محققة في بیان الدخل المجمع.  درجالعادلة الم
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شركة زمیلة وطرف ذي عالقة  إلى قرضب. 
یمكن  أو شركة زمیلة وطرف ذي عالقة یعتبر من الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات مدفوعات ثابتةإلى إن القرض

تحدیدھا وھي غیر مسعرة في سوق نشط. بعد القیاس المبدئي، یتم الحقا قیاس ھذه الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من  
الخسائر. أو باحخالل األر

ج. مدینون تجاریون 
ات الناتجة من عقود  یرادبسعر المعاملة وفقا لسیاسة المجموعة المحاسبیة المتعلقة باإلالتجاریة المدینة رصدةاألیتم قیاس 

بالتكلفة المطفأة. وتدرجناقصا خسائر االئتمان المتوقعة، مع العمالء، 

التي قامت المجموعة بتطبیق المبرر العملي أو التجاریة المدینة التي ال تتضمن بند تمویل جوھريرصدةفیما یتعلق باأل
المالي غیر المدرج صلالمالي مبدئیا بقیمتھ العادلة زائدا تكالیف المعاملة في حالة األصلبشأنھا، تقوم المجموعة بقیاس األ
الخسائر. أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح

لدى البنوك ونقد وودائع أرصدةد.
تتكون االصدة لدى البنوك والنقد والودائع في بیان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع  

ھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إدراج. ویتم أقلأو ذات فترات استحقاق ثالثة أشھرقصیرة األجل

وفقا للموضح أعاله. قصیرة األجلألغراض بیان التدفقات النقدیة المجمع، یتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع 

ھـ. موجودات متداولة أخرى 
إن وجد.  –ناقصا انخفاض القیمة الدفتریة الموجودات المتداولة األخرى بقیمتھا إدراجیتم 

تصنیف الموجودات المالیة إعادة
المبدئي إال في الظروف االستثنائیة التي تقوم فیھا  عترافتصنیف موجوداتھا المالیة الحقا لالإعادةال تقوم المجموعة ب

. بتغییر نموذج االعمال الدارة الموجودات المالیةالمجموعة 

المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة  دواتاأل
سعارالفائدة واتفاقیات األأسعارالمالیة المشتقة مثل عقود العمالت األجنبیة اآلجلة ومبادالت دوات المجموعة األتستخدم 

المشتقات بالقیمة العادلة.  درجتعلى التوالي. الخاصة بھا الفائدة أسعاراآلجلة لتغطیة مخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر 
كما تدرج المشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة (أرباح غیر محققة) ضمن الموجودات األخرى، كما تسجل المشتقات ذات  

لبنود التغطیة  (خسائر غیر محققة) ضمن المطلوبات األخرى في بیان المركز المالي المجمع. بالنسبةالسالبةالقیمة العادلة 
من التغیرات في القیمة الناتجةالخسائر أو األرباحدرجتلمتاجرة، غرض الة لمحاسبة التغطیة والمحتفظ بھا لغیر المؤھ

العادلة للمشتقات مباشرة في بیان الدخل المجمع.  

اختالف بعض التدفقات إلى  عقد رئیسي غیر مشتق یؤدياً تتضمن أیضوالتيإن األداة المشتقة المتضمنة ھي أداة مختلطة
جزئي في أو تعدیل كليإلى تؤدي األداة المشتقة المتضمنةالمستقلة. داة المشتقة لالبطریقة مماثلة جمدمالالنقدیة ألداة 

سعر األداة المالیةأو  مقابل معدل فائدة معین،التدفقات النقدیة على نحو قد ال یكون مطلوباً بموجب العقد على أن یتم التعدیل  
المؤشر أو التصنیف االئتمانيأو ،سعارمعدالت األأو مؤشراتأو تحویل العمالت األجنبیةأسعارأو السلعأسعارأو 

العقد.  متغیرات أخرى شریطة أنھ في حالة المتغیرات غیر المالیة ال تقتصر ھذه التعدیالت على أحد أطراف أو االئتماني،
لھا طرف مقابل  أو بموجب عقد على نحو مستقل عن ھذه األداة،حویلإن األداة المشتقة المرتبطة بأداة مالیة ولكن قابلة للت

في عقد مختلط یتضن األداة المشتقة  یتم فصلال تعتبر أداة مشتقة متضمنة، ولكن أداة مالیة مستقلة.  مختلف عن تلك األداة،  
صفي حالة: ان الخصائةمستقلأداة مالیةعقد رئیسي غیر مالي عن العقد الرئیسي ویتم المحاسبة عنھا كالتزام مالي او 

والمخاطر االقتصادیة لھا ال تتعلق بصورة وثیقة بالعقد الرئیسي، او أن األداة المستقلة لھا نفس شروط المشتقات المتضمنة 
قیاس العقد المختلط بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. یتم قیاس یتموأن ال تستوفي تعریف األداة المشتقة، 

المشتقات المتضمنة بالقیمة العادلة مع ادراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع. كما یتم إعادة القیاس فقط 
ستكون مطلوبة في حالة عدم اجراء لنقدیة التي في حالة التغیر في شروط العقد ما یؤدي الى تعدیل جوھري في التدفقات ا

التغییر، او في حالة إعادة تصنیف األصل المالي الى خارج فئة القیاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر.

طبیعة إلى  توثیق رسمي للعالقة بین البند المغطى وأداة التغطیة، باإلضافةإجراءفي بدایة عالقة التغطیة، تقوم المجموعة ب
المخاطر التي یتم تغطیتھا واھداف معاملة التغطیة واستراتیجیة تنفیذھا والطریقة التي سیتم اتباعھا لتقییم فاعلیة عالقة 

تفاع فاعلیة أداة التغطیة في مقاصة المخاطر تقییم رسمي للتأكد من ارإجراءالتغطیة. ویتم أیضا في بدایة عالقة التغطیة 
من المتوقع أن تكون معاملة التغطیة عالیة المرتبطة بالبند المغطى. یتم تقییم معامالت التغطیة رسمیا كل ربع فترة سنویة. 

%80ة تتراوح بین  التدفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر المغطاة بنسبأو  الفعالیة من حیث مقاصة التغیرات في القیمة العادلة
% خالل فترة التغطیة. إذا كان البند المغطى ھو معاملة متوقعة، تقوم المجموعة بتقییم احتماالت تنفیذ المعاملة  125إلى 

وما إذا كانت تمثل تعرض لمخاطر التغیرات في التدفقات النقدیة والتي قد تؤثر في النھایة على بیان الدخل المجمع.
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المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة (تتمة) دواتاأل

ألغراض محاسبة التغطیة، یتم تصنیف معامالت التغطیة كما یلي:  
التزام تام غیر أو التزام مسجل،أو صلالتغیرات في القیمة العادلة ألإلى النكشافاتاتغطیة القیمة العادلة عند تغطیة ·

أو  العمالت األجنبیة)،أسعارمخاطر باستثناءمسجل (
أصلتغطیة مخاطر إمكانیة التغیر في التدفقات النقدیة المتعلق بالمخاطر المحددة المرتبطة بتغطیة التدفقات النقدیة عند  ·

أو مخاطر العمالت االجنبیة اللتزام تام غیر محقق،أو  معامالت محتملة بصورة كبیرةأو التزام معین،أو 
أجنبیة. عملیاتتغطیة صافي االستثمار في ·

فیما یلي معامالت التغطیة التي تستوفي معاییر التأھل لمحاسبة التغطیة:  

أ) تغطیة القیمة العادلة  
التغیرات في القیمة العادلة  جإدرافي بیان الدخل المجمع، مع المشتقة غطیةالتغیرات في القیمة العادلة ألداة التإدراجیتم 

ویدرج أیضا في بیان الدخل ىالمغطتغطیتھا كجزء من القیمة الدفتریة للبند المرتبط بالمخاطر التي یتم للبند قید التغطیة 
المجمع.  

بالنسبة لمعامالت تغطیة القیمة العادلة للبنود المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم إطفاء تعدیل القیمة الدفتریة من خالل بیان الدخل 
المجمع على مدى فترة االستحقاق المتبقیة. ویجوز أن یبدأ اإلطفاء فور وجود التعدیل كما یجب أن ینتھي بمجرد أن یتوقف 

أي تغیرات في قیمتھ العادلة والتي قد تحدث نتیجة المخاطر التي یتم تغطیتھا. تعدیل البند المغطى لقاء
القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرة في بیان الدخل المجمع.  درجتفي حالة استبعاد البند المغطى، 

التغیر المتراكم الالحق في القیمة العادلة لاللتزام التام الخاص درجعند تصنیف التزام تام غیر مسجل كبند قید التغطیة، ی
الخسائر المقابلة في بیان الدخل المجمع. أو التزام مع تسجیل األرباحأو أصلبالمخاطر قید التغطیة ك

ب) تغطیة التدفقات النقدیة 
ات الشاملة األخرى، بینما یدرج أي جزء غیر فعال یرادالخسائر ألداة التغطیة في اإلأو  الجزء الفعال من األرباحجإدرایتم  

بیان الدخل المجمع إلى ات الشاملة األخرىیرادعلى الفور في بیان الدخل المجمع. ویتم تحویل المبالغ المدرجة في اإل
المصروفات أو ات المالیةیراداإلباالعترافعندما تؤثر المعاملة المغطاة على بیان الدخل المجمع؛ على سبیل المثال عند 

مطلوبات غیر مالیة، یتم أو عند حدوث بیع متوقع. عندما یمثل البند المغطى تكلفة موجودات غیر مالیةأو المالیة المغطاة
المطلوبات غیر المالیة. أو القیمة الدفتریة المبدئیة للموجوداتإلى ات الشاملة األخرىیرادفي اإلدرجةالمتحویل المبالغ

ات الشاملة یراداإلسابقًا في درجةااللتزام النھائي، یتم تحویل المبالغ المأو حدوث المعاملة المتوقعةباإلمكانإذا لم یعد 
تجدید،أو  ممارستھا بدون إحاللأو  إنھائھا أو  تم بیعھا أو  المجمع. إذا انتھت صالحیة أداة التغطیةبیان الدخل  إلى األخرى

ات الشاملة یرادات الشاملة األخرى تبقى في اإلیرادسابقًا في اإلدرجةفإن المبالغ المتصنیفھا كأداة تغطیة، إلغاءعند أو 
. النھائيلتزام االأو المعاملة المتوقعة وقت حدوث إلى األخرى

صافي االستثمارج) تغطیة 
إن تغطیات صافي االستثمار في العملیات األجنبیة، بما في ذلك تغطیة البنود النقدیة التي یتم المحاسبة عنھا كجزء من 

أداة التغطیة الخسائر من أو صافي االستثمار، یتم المحاسبة عنھا بطریقة مماثلة لتغطیات التدفقات النقدیة. تدرج األرباح
خسائر تتعلق بالجزء أو ات الشاملة األخرى، بینما تدرج أي أرباحیرادالمتعلق بالجزء الفعال من التغطیة مباشرًة في اإل

أو  غیر الفعال في بیان الدخل المجمع. عند استبعاد العملیات األجنبیة، یتم تحویل القیمة المتراكمة ألي من ھذه األرباح
بیان الدخل المجمع. إلى ات الشاملة األخرىیراداإلالخسائر المدرجة في

تستخدم المجموعة القروض التي تحمل فائدة لتغطیة التعرض لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة على استثماراتھا في 
.  19إیضاحالشركات التابعة الخارجیة. للمزید من التفاصیل، انظر 

االعتراف بالموجودات المالیة إلغاء
ما ینطبق علیھ ذلك) أو جزء من مجموعة أصول مالیة مماثلةأو الماليصلالمالي (أو جزء من األصلیتم استبعاد األ

عندما:
؛صلینتھي الحق في استالم التدفقات النقدیة من األ·
تلتزم بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل و صل أتقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األ·

طرف آخر بموجب ترتیبات القبض والدفع، وإما أن (أ) تقوم المجموعة بتحویل كافة المخاطر إلى دون تأخیر مادي
ولكنھا صلاالحتفاظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة لألأو (ب) لم تقم المجموعة بتحویلصل أو والمزایا الھامة لأل

. صلقدت السیطرة على األف
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 2.5
(تتمة) المالیة دوات األ
) الموجودات المالیة (تتمة) 1

(تتمة) االعتراف بالموجودات المالیة إلغاء
، فإنھا تقوم بتقییم ما دفعالقبض والالدخول في ترتیبات  أو  التدفقات النقدیةعندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم  

االحتفاظ بكافة مخاطر أو لم تقم بتحویلوإذاذا مازالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة للملكیة، والى أي مدى ذلك.  إ
بمقدار استمرار المجموعة في  المحول صلتستمر المجموعة في تسجیل األ، صلالسیطرة على األولم تفقد صلومزایا األ

المحول وااللتزام صل. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضاَ بتسجیل االلتزام ذات الصلة. ویتم قیاس األصلالسیطرة في األ
یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.أساسالمرتبط بھ على 

الحد أو صلیة لذلك األصلالمحول بالقیمة الدفتریة األصلذ شكل ضمان على األیتم قیاس المشاركة المستمرة التي تأخ 
.أقلاألقصى للمقابل المستلم الذي قد ینبغي على المجموعة سداده أیھما  

) المطلوبات المالیة  2
الخسائر،أو  خالل األرباحیتم تصنیف الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من  

كلما كان ذلك مناسبا.  تغطیة في معاملة تغطیة فعالةأدوات مشتقات مصنفة كأو دائنینأو قروض وسلفأو 
كافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، بالصافي بعد التكالیف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض إدراجیتم 

والسلف والدائنین. 
دواتالدائنة األخرى والقروض التي تحمل فائدة واألرصدةتتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة الدائنین التجاریین واأل

المالیة المشتقة. 
حددت المجموعة تصنیف وقیاس مطلوباتھا المالیة كما یلي: 
الخسائر أو أ) المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح

الخسائر المطلوبات المالیة المحتفظ بھا ألغراض أو تتضمن المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
الخسائر.أو المبدئي كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحعترافوبات المالیة المصنفة عند االالمتاجرة والمطل

الشراء في المستقبل القریب. تتضمن إعادةتصنف المطلوبات المالیة كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، إذا تم تكبدھا لغرض  
تغطیة في عالقات تغطیة وفقًا لما أدواتالمالیة التي تبرمھا المجموعة والتي ال یتم تصنیفھا كدواتھذه الفئة مشتقات األ

م تصنیفھا . تصنف المشتقات المستقلة المتضمنة أیضاً كمحتفظ بھا للمتاجرة إال إذا ت9یحدده المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
تغطیة فعالة.  أدواتك

المجمع.  الدخلالخسائر من المطلوبات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة في بیان أو یتم تسجیل األرباح

وذلك المبدئي  االعتراف  الخسائر في تاریخ  أو  تصنف المطلوبات المالیة كـمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
.  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة فقط عند استیفاء متطلبات 

ب) قروض تحمل فائدة  
بعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

الخسائر عند استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء طریقة معدل  أو تدرج األرباح والخسائر ضمن األرباح
الفائدة الفعلي. 

التكالیف التي تمثل جزًءا ال یتجزأ أو واألتعابقتناءعالوة عند االأو تحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم
علي ضمن تكالیف التمویل في بیان الدخل المجمع.  الفالفائدةیدرج إطفاء معدل من طریقة معدل الفائدة الفعلي.

تدرج األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كمطلوبات متداولة. وتسجل الفوائد كمصروف عند استحقاقھا في بیان الدخل 
دائنة أخرى". أرصدةالمبالغ غیر المدفوعة كمصروفات مستحقة تحت بند "دائنین تجاریین وجإدراالمجمع مع 

دائنة أخرى أرصدةج) دائنون تجاریون و
خدمات تم تسلمھا سواء صدرت بھا فواتیر من قبل الموردأو یتم قید المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع

لم تصدر. أو 

االعتراف بالمطلوبات المالیة إلغاء
انتھاء صالحیة استحقاقھ. أو إلغاؤهأو من االلتزام المرتبط بالمطلوباتعفاءاالعتراف بالتزام مالي عندما یتم اإلإلغاءیتم 

ي بتعدیل شروط االلتزام المالي الحالأو  عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر،
التزام جدید، ویدرج االعتراف بي وصلاللتزام األإلغاء االعتراف با التعدیل كأو بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا التبدیل

الفرق في القیمة الدفتریة ذات الصلة في بیان الدخل المجمع.
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(تتمة) المالیة دوات األ
المالیة دوات ) مقاصة األ3

تتم المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان  
الصافي لتحقیق الموجودات وتسویة  أساسھناك حق قانوني ملزم حالًیا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نیة السداد على 

المطلوبات في آن واحد. 
انخفاض قیمة الموجودات المالیة  

الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة أدواتمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع بإدراجالمجموعةتقوم
الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب  إلى الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعةأو من خالل األرباح

ي صللفعلي األاالفائدة عقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. ویتم خصم العجز بمعدل تقریبي لمعدل 
التحسینات االئتمانیة التي أو تتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمان المحتفظ بھسوف . صللأل

تعتبر جزءًا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.
لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدیاد یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة 

ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان 
ى اثني عشر الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شھرًا التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة على مد

شھرًا). وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 
ینبغي احتساب مخصص خسائر یتضمن خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عن 

ة على مدى عمر األداة). توقیت التعثر (خسائر االئتمان المتوقع
بالنسبة للمدینین التجاریین، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تتعقب 

خسائر االئتمان إلى  المجموعة التغییرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدًال من ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا
. وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات استناداالبیانات المالیة المجمعةالمتوقعة على مدى عمر األداة في تاریخ  

خبرة المجموعة التاریخیة بخسائر االئتمان وقامت بتعدیلھا لكي تعكس العوامل المستقبلیة المرتبطة بالمقترضین والبیئة إلى  
ة.االقتصادیة للمجموع

خسائر االئتمان إلى  الخسائرأو  الدین المالیة والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباحأدواتال تخضع  
المتوقعة.  

یوماً. ومع ذلك، قد  180متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة أصلالمالي كصلتعامل المجموعة األ
الخارجیةأو متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیةأصلالمالي كصلتعتبر المجموعة األ

مراعاة أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل إلى 
المالي عندما ال یوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.صلالمجموعة. ویتم شطب األ

القیمة العادلة 
مثل العقارات االستثماریة ، والموجودات غیر المالیة )المشتقات(بما في ذلك المالیة دواتاألبعض تقوم المجموعة بقیاس 

. البیانات المالیة المجمعةبتاریخ فقا للقیمة العادلة و

في أطرافالمدفوع لتسویة التزام ما في معامالت منتظمة بین أو أصلتعرف القیمة العادلة بأنھا السعر المستلم من بیع 
:إما فيااللتزام تسویة أو صلالسوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بیع األ

االلتزام، أوأو صلالنقل في السوق الرئیسي لألأو البیع·
.االلتزامأو صلااللتزام عند غیاب السوق الرئیسي لألأو صلفي السوق األكثر مالئمة لأل·

. األكثر مالئمة السوق أو السوق الرئیسيإلى الوصولمن المجموعة تتمكن یجب أن 

افتراضات من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا عند تسعیر االلتزام باستخدامأو صلیتم قیاس القیمة العادلة لأل
.االقتصادیة المثلىمھمصالح االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون على تحقیق أو صلاأل

یراعي قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل 
صلمشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األإلى من خالل بیعھأو بأعلى وأفضل مستوي لھ، صلاستخدام األ

بأعلى وأفضل مستوي لھ. 

وتتاح لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت تقییم تتناسب مع الظروفأسالیبتستخدم المجموعة  
استخدام المدخالت غیر المعروضة. الحد من الحد األقصى وإلى المعروضة ذات الصلة
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القیمة العادلة (تتمة) 
االفصاح عنھا في البیانات المالیة المجمعة ضمن أو تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة

والذي یمثل أھمیة لقیاس القیمة مستوي من المدخالت أقلالجدول الھرمي للقیمة العادلة،  والمبین كما یلي، استنادًا إلي 
العادلة ككل:

؛المطابقةوبات المطلأو (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلةالسوقسعاراأل: 1المستوى ·
بشكل  ملحوظة عادلة قیاس القیمة الالتي تعد جوھریة لمستوي من المدخالت أقلبھا تكون تقییم أسالیب: 2المستوى ·

.غیر مباشرأو مباشر
. غیر ملحوظةالقیمة العادلةلقیاس الجوھریةمستوي من المدخالت أقلبھا تكون أسالیب: 3المستوى ·

كانت إذامتكرر، تحدد المجموعة ما أساسبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة المجمعة على 
مستوي من المدخالت  أقلإلى  استناداً تقییم التصنیف (إعادةي عن طریق  التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھرم

. الماليالتقریرفترة ككل) في نھایةعلى القیمة العادلة جوھريتأثیرلھا والتي
مثل العقارات االستثماریة والموجودات المالیة المتكرر للقیمة العادلةلقیاساات إجراءوالمجموعة سیاسات إدارةتحدد 

. غیر المستمرةللقیاس غیر المتكرر مثل الموجودات المحتفظ بھا للتوزیع في العملیات  كذلكوغیر المسعرة المتاحة للبیع؛  
المقیمین إشراك قرار دارةللمجموعة. وتتخذ اإلاالستثماریةتقییم العقارات عملیةفيباالشتراك خارجیون مقیمون یقوم 

سنوي. وتتضمن معاییر االختیار المتطلبات القانونیة والمعرفة بالسوق وحسن السمعة واالستقاللیة  أساسالخارجیین على 
الت  قرارھا بعد مناقشات مع المقیمین الخارجیین للمجموعة لتحدید مدخ دارةومدى تحقق المعاییر المھنیة. وتتخذ اإل
وتقنیات التقییم المستخدمة في كل حالة.  

التدفقات إلى استناداأو مماثل،الستثمار القیمة السوقیة إلى ر المسعرة بالرجوعالمالیة غیدوات لأللعادلة ایتم تحدید القیمة 
الوسطاء.  أسعارأو إلى ،أخرىنماذج تقییم مناسبة أو النقدیة المخصومة،

بتحلیل التحركات في قیم الموجودات والمطلوبات التي تتطلب السیاسات البیانات المالیة المجمعةفي تاریخ دارةتقوم اإل
المدخالت التي تم تطبیقھا أھم  مندارةتقییمھا. ولغرض ھذا التحلیل، تتحقق اإلإعادةأو  قیاسھا إعادةالمحاسبیة للمجموعة  

لمعلومات المستخدمة في احتساب تقییم العقود وغیرھا من المستندات ذات  عملیة تقییم من خالل الموافقة على اأحدثفي 
الصلة. 

والتزام مقابل أصلبالتعاون مع المقیمین الخارجیین للمجموعة بمقارنة التغیرات في القیمة العادلة لكل دارةكما تقوم اإل
كان التغیر في القیمة العادلة في مستوى معقول.  إذاالخارجیة ذات الصلة لتحدید ما المصادر
االلتزام أو  صلوطبیعة األأساسالقیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على  إفصاحاتألغراض
. ھرمي للقیمة العادلة الموضح أعالهالمخاطر المرتبطة بھ ومستوى التوزیع الأو والسمات

مخزون  ال
. إن التكالیف ھي تلك المصروفات المتكبدة حتى یصل أقلبالتكلفة وصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما  مخزون  الجإدرایتم  

سعر  إلى  المتوسط المرجح. یستند صافي القیمة الممكن تحقیقھا أساسمكانھ وحالتھ الراھنة ویتم تحدیدھا على  إلى  كل منتج
من المتوقع تكبدھا عند اإلتمام والبیع.  أخرىإضافیةاقصاً أي تكالیف البیع المقدر في سیاق العمل العادي ن

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
البیانات والمخزون في تاریخ العقار االستثماري یتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات المجموعة غیر المالیة، باستثناء 

الختبار ما إذا كان ھناك مؤشر على االنخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ  المالیة المجمعة
غیر المتاحة أو یة غیر المحددةنتاجاإلعمار. بالنسبة للشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األصلالممكن استرداده لأل

ده كل سنة في الوقت نفسھ.  بعد لالستخدام، یتم تقدیر المبلغ الممكن استردا

النقد ھو القیمة من االستخدام والقیمة العادلة ناقصًا التكالیف حتى إتمام إنتاجوحدة أو صلإن المبلغ الممكن استرداده أل
استخدام القیمة الحالیة بإلى القیمة من االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرةدیرالبیع أیھما أكبر. عند تق

معدل خصم قبل الضرائب ویعكس ھذا المعدل التقییمات الحالیة السائدة في السوق للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المرتبطة 
إلى إنتاجأصغر مجموعة موجودات تؤدي إلى ما. لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجوداتأصلب

تكون مستقلة بشكل كبیر عن تلك التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات والتير التدفقات النقدیة من االستخدام المستم
النقد"). إنتاجمجموعات الموجودات األخرى ("وحدة أو األخرى

من تاریخ االقتناء یتم توزیعھا على كل  عمالألغراض اختبار انخفاض القیمة، فإن الشھرة التي تم اقتناؤھا في دمج األ
النقد المتوقع أن تستفید من نماذج الدمج بصرف النظر إنتاجمجموعات وحدات  أو  النقد بالمجموعةإنتاجوحدة من وحدات  

مجموعات الوحدات. أو عن تخصیص الموجودات والمطلوبات األخرى للمجموعة لتلك الوحدات
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة) 
مجموعة وحدات تتوزع علیھا الشھرة: أو  إن كل وحدة

الداخلیة؛ ودارةتمثل المستوى األدنى ضمن المجموعة الذي تتم مراقبة الشھرة من خاللھ ألغراض اإل·
: قطاعات8صیغة تقریر المجموعة التي یتم تحدیدھا وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  إلى  شریحة تستندال تزید عن  ·

التشغیل.

ال یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر االنخفاض في 
عدم أو لتحدید أي مؤشر على انخفاض الخسارةالبیانات المالیة المجمعةفي الفترات السابقة في تاریخ درجةالقیمة الم

وجودھا. یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة في حالة حدوث تغیر في التقدیرات المستخدمة في تحدید المبلغ الممكن 
، بعد  صلالقیمة الدفتریة لألصافيذي ال تتجاوز معھ الحد الإلى استرداده. یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة فقط

خسائر االنخفاض في القیمة.  درجت، القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم واإلطفاءاالستھالك 

المبلغ المقدر صلالنقد لھذا األإنتاجوحدة أو صلخسارة االنخفاض في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة لألجإدرایتم 
الممكن استرداده. تدرج خسائر االنخفاض في القیمة ضمن بیان الدخل المجمع. یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة 

لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة شھرة موزعة على الوحدات ثم لتخفیض القیمة النقد أوالً إنتاجفیما یتعلق بوحدات درجةالم
نسبي.  أساسالدفتریة للموجودات األخرى التي تنتمي للوحدة (مجموعة الوحدات) على 

الخزینة أسھم
إعادةالحقًا من قبل المجموعة ولم یتم اقتنائھا إعادةالشركة األم التي تم التي تصدرھا سھماألالخزینة في أسھم تتمثل 
التي تم اقتناءھا سھم تكلفة األجإدراالخزینة بطریقة التكلفة حیث یتم  أسھم إلغاؤھا حتى اآلن. یتم المحاسبة عن  أو  ھا إصدار

حساب منفصل في الناتجة رباحاألقید یتم ؛الخزینةأسھمإصدارإعادةخزینة ضمن حقوق الملكیة. عند أسھمفي حساب 
غیر قابل للتوزیع في حقوق الملكیة كما یتم تحمیل أي خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصید الدائن لذلك 

المحققة رباح. تستخدم األجبارياالحتیاطي االإلى المرحلة ومن ثمرباحعلى األضافیةالحساب، ویتم تحمیل الخسائر اإل
أسھمواحتیاطي  المرحلة  رباحسابقاً في االحتیاطیات واألدرجةالمالمؤقتة  لمقابلة الخسائر  أوالالخزینة  أسھمبیع  من  الحقاً  

الخزینة أسھم زیادة عدد إلى منحة أسھم إصدارالخزینة. ویؤدي أسھم نقدیة عن أرباحالخزینة. ال یتم دفع أیة توزیعات 
الخزینة.أسھمتكلفة إجماليبنفس النسبة وتخفیض متوسط تكلفة السھم بدون التأثیر على 

ترجمة عمالت أجنبیة  
تحدد كل شركة في المجموعة عملتھا الوظیفیة الخاصة بھا ویتم قیاس البنود الواردة في البیانات المالیة لكل شركة بتلك  

الصرف السائدة بتاریخ المعاملة. سعاروفقاً ألمبدئیا بالعملة الوظیفیة المعامالت بالعمالت األجنبیة درجتالعملة الوظیفیة. 
البیانات الصرف السائدة للعملة الوظیفیة بتاریخ سعاریتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة وفقاً أل

دخل المجمع باستثناء الفروق على القروض بالعمالت األجنبیة التي یتم بیان الإلى تؤخذ كافة الفروقالمالیة المجمعة
المحاسبة عنھا كتغطیة لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة. 

الصرف كما في تواریخ أسعارباستخدام ترجمتھا إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم 
أسعارباستخدام  ترجمتھا المعامالت المبدئیة. وبالنسبة للبنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقاً للقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم  

قیمتھا فيالتغیرجإدراالتي یتم في حالة الموجودات غیر النقدیة الصرف كما في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. 
شاملة الات یراداإلفي مباشرًة جنبیة األعمالت التحویل فروق جإدرایتم ، خرىاألشاملة الات یراداإلفي العادلة مباشرًة 

یتم المجمع،بیان الدخل في مباشرًة قیمتھا العادلة التغیر فيجإدراالتي یتم للموجودات غیر النقدیة ، وفي حالة خرىاأل
.المجمعفي بیان الدخل جنبیة مباشرةً األعمالت الفروق تحویل جإدرا

عملة العرض (دینار إلى یتم ترجمة الموجودات (التي تتضمن شھرة) والمطلوبات النقدیة وغیر النقدیة للعملیات األجنبیة
. یتم ترجمة نتائج التشغیل الخاصة بتلك العملیات التقریر الماليالصرف السائدة في تاریخ أسعاركویتي) للشركة األم ب

فروق تحویل العمالت األجنبیة الناتجة جإدرابمتوسط سعر صرف العمالت األجنبیة لفترة عملیات الشركات الخارجیة. یتم  
ة. عند بیع العملیات  جیالخارالعملیاتفي بند منفصل ضمن حقوق الملكیة (احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة) حتى یتم بیع 

ھ في بیان الدخل ج إدران المبلغ المتراكم المؤجل المدرج في حقوق الملكیة فیما یتعلق بعملیة أجنبیة محددة یتم  الخارجیة، فإ 
المجمع.  

المخصصات 
أن ومن المرجحاستداللي نتیجة لحدث سابق  أو  المخصص فقط عندما یكون على المجموعة التزام حالي قانونيجإدرایتم  

تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام. إجراءیتطلب ذلك تدفقاً صادرًا للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، مع إمكانیة 
وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي. وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة  كل تقریر ماليویتم مراجعة المخصصات في تاریخ  

، فإن المبلغ المقید كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسویة االلتزام.جوھریاً للنقد 
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للموظفین مكافأة نھایة الخدمة
المستوى المحلي 

فترات إلى الحصول على مكافأة نھایة الخدمة بموجب قانون العمل الكویتي واستناداكویتیینوالیحق للموظفین الوافدین 
وطبقا آلخر مرتب ومزایا تم الحصول علیھا. یتم احتساب مخصص لھذا االلتزام غیر الممول الخدمة المتراكمة للموظف 

مزایا الموظفین، وذلك من خالل احتساب االلتزام -19الذي یمثل خطة المزایا المحددة بموجب معیار المحاسبة الدولي 
.  التقریر الماليعمل جمیع الموظفین في تاریخ إنھاءالمتوقع في حالة 

الخاصة بالموظفین الكویتیین یتم تغطیتھا حسب أنظمة  خرىإن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعیة األفما تقدم،  إلى  إضافة
نسبة  أساسالمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة والتي یتم بموجبھا تحصیل اشتراكات شھریة من الشركة والعاملین على 

وفقاً دةمحدمن المساھمات في ھذا النظام وھو نظام تقاعدي ذو مساھمات مجموعة حصة الإن مئویة ثابتة من الرواتب. 
تحمیلھا في بیان الدخل المجمع للسنة التي تتعلق بھا.یتم –19لمعیار المحاسبة الدولي 

المستوى الدولي
الف الموظفین الكویتیین بخ الموظفینكبیر منیوجد لدى المجموعة عدد من برامج المعاشات التقاعدیة المحددة یغطي عدد  

التعویضات كما ھو مذكور في قوانین العمل المحلیةأساس. یتم تقدیم مزایا التقاعد على العاملین بدولة الكویتوالوافدین
ھذه البرامج وفقاً للممارسات والمساھمات المحلیة طبقاً للتقییمات بعض  عقود التوظیف. إن سیاسة المجموعة ھي تمویل  أو  

اإلكتواریة المستقلة.
وحدات االئتمان المتوقعة.  خطة المزایا باستخدام طریقة إطارتحدد تكلفة تقدیم مزایا التقاعد في 

والعوائدباستثناء صافي الفوائد صلحدود األریأثتووالخسائر االكتواریة رباحالتي تتألف من األالقیاس إعادةعملیات إن 
الخصمأو  فةفورا في بیان المركز المالي المجمع مع االضا ھا  ج إدراعلى موجودات الخطة (مع استبعاد صافي الفوائد)، یتم  

القیاسإعادةتصنیف عملیات  إعادةات الشاملة في فترة حدوثھا. وال یتم  یراد" من خالل بیان اإلخرى"االحتیاطیات األإلى  
ت الالحقة. بیان الدخل المجمع في الفتراإلى 
في بیان الدخل المجمع في: تكالیف الخدمات السابقة جإدرایتم 
أو ھا،خفیضتأو تاریخ تعدیل الخطة·
الھیكلة من قبل المجموعة أیھما أقرب. إعادةتكالیف تسجیلتاریخ ·

المزایا المحددة. وتسجل المجموعة  مطلوباتأو موجودات یتم احتساب صافي الفوائد من خالل تطبیق سعر الخصم على 
الدخل المجمع:  بیانالتغیرات التالیة على صافي التزامات الفوائد المحددة تحت بند "مرتبات ومزایا الموظفین" في 

لتخفیضوالخسائر رباحالخدمات السابقة واأللیفحالیة وتكا تكالیف الخدمات التي تتألف من تكالیف الخدمات ال·
.والتسویات غیر الروتینیةالبرنامج

مصروفات الفائدة.أو اتإیرادصافي ·
من العقود مع العمالء  الناتجة ات یراداإل

تقدم المجموعة بصورة رئیسیة الخدمات االتیة: 
ات اللوجستیةیراداإل

. والتخزینوخدمات إنجاز األوامر والنقلالمخزونإدارةات اللوجستیة بصورة رئیسیة من یرادتتكون اإل

التي التخزینباستثناء خدمات للعمیلتقدیم الخدمات عندھا الزمنیة التي یتم النقطةاللوجستیة في اتیرادباإلیتم االعتراف 
التقدم في أداء الخدمة.  الوقت باستخدام طریقة المدخالت لقیاس على مداریتم تسجیلھا 

ات المشروعاتإیرادووالمناولة ات الشحن إیراد
البحريوعن طریق شراء مساحة للنقل من مقدمي خدمات النقل الجويوالمناولةات الشحنإیرادتكتسب المجموعة 

ات المتولدة من الخدمات یرادضمن ھذا القطاع اإلدرجةات المیرادتتضمن اإلالعمالء. إلى بیعھا إعادةومن ثمالبري و
الوساطة مثل التخلیص الجمركي والتوثیق وترتیب حركة تورید الخدمات من خدماتات المتولدة یرادیة واإلساساأل

اللوجستیة المجمعة التي ترتبط أحیانا بالخدمة الرئیسیة.  
الوقت المشروعات على مدارات  إیرادخدمات الشحن والمناولة وات من  یرادن یستمر االعتراف باإلأإلى  انتھت المجموعة

الزمنیة التي النقطةفي تسجیلھا خدمات الوساطة التي یتم باستثناءالتقدم في أداء الخدمةباستخدام طریقة المدخالت لقیاس 
العمیل. إلى یتم خاللھا تقدیم الخدمة

ات التأجیرإیراد
التقدم المدخالت لقیاس طریقةالوقت باستخدام على مدارات التأجیر الناتجة من العقارات االستثماریة إیراداالعتراف بیتم 

الخدمات.في أداء
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 2.5
(تتمة) من العقود مع العمالء الناتجة ات یراداإل

ات الفوائدإیراد
النقدیة المقدرة المستلمات  معدل خصم  الذي یمثل  باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة  ھا ات الفوائد عند استحقاقإیراددرجت

للموجودات المالیة.دفتریةصافي القیمة الإلى خالل العمر المتوقع لألداة المالیة
رباحتوزیعات األات إیراد
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات. رباحات توزیعات األإیرادتدرج

.  2.6یضاحمن عقود مع العمالء في اإلاتیرادباإلالمحاسبیة الجوھریة المتعلقة حكامتم عرض تفاصیل األ
الضرائب  

ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
2006لسنة  24وقرار وزیر المالیة رقم  2000لسنة  19ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقاً للقانون رقم  األمتحتسب الشركة  

من الشركات الزمیلة والتابعة وتوزیعات الدخل % من ربح السنة الخاضع للضریبة. وفقًا للقانون، یتم خصم 2.5بواقع 
التي تخضع لضریبة دعم العمالة الوطنیة من ربح المالیةفي سوق الكویت لألوراقالنقدیة من الشركات المدرجةرباحاأل

السنة.  
حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

مؤسسة  إدارةحصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وفقًا لطریقة االحتساب المعدلة وفقًا لقرار مجلس األمتحتسب الشركة 
یجب اقتطاعھ من ربح السنة عند تحدید الحصة.جباريطي االاالحتیا إلى  الكویت للتقدم العلمي الذي ینص على أن المحول

الزكاة 
. وفقًا 2007لعام 58% من ربح السنة الخاضع للضریبة وفقًا لقرار وزارة المالیة رقم 1یتم احتساب حصة الزكاة بنسبة 

في سوق  النقدیة المستلمة من الشركات المدرجة  رباحمن الشركات الزمیلة والتابعة وتوزیعات األالدخل  للقانون، یتم خصم  
اة من ربح السنة.الخاضعة للزكالكویت لألوراق المالیة و

الضرائب على الشركات التابعة الخارجیة
لضرائب الدخل في الدول األجنبیة المختلفة، ویتم احتساب مخصص لھذه األمتخضع بعض الشركات التابعة للشركة 

الخاضعة للضرائب بالمعدالت الحالیة وفقًا للتشریعات المالیة في البلد الذي تعمل فیھا كل  رباحاألأساسالضرائب على 
شركة تابعة. 

والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة حكاماأل2.6

وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ أحكاموضع دارةالبیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من اإلإعدادإن 
ومع  التقریر المالیفي تاریخ  محتملةوبات الات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلیرادالمدرجة لإل

االلتزام في أو  صللألدفتریةالذلك فإن عدم التأكد من االفتراضات والتقدیرات یمكن أن ینتج عنھا تعدیل مادي على القیمة  
الفترات المستقبلیة. 

حكاماأل
التالیة بصرف النظر عن تلك التي تتضمن حكامبتطبیق األدارةعند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإل

والتي لھا األثر األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة المجمعة:أخرىتقدیرات 

من عقود مع العمالء  الناتجةات یراداإل
ات الناتجة من عقود مع  یرادالتالیة التي تؤثر بصورة جوھریة في تحدید قیمة وتوقیت اإلحكامبتطبیق األالمجموعة قامت 

العمالء:  
عقد مجمعأ. تحدید التزامات األداء في 

عمالءھا كجزء من الترتیب الفردي ومن المحتمل أن إلى المشروعاتلة وخدمات وتقدم المجموعة خدمات الشحن والمنا 
. حددت المجموعة  العقد مع العمیلفيتتضمن ھذه الترتیبات مختلف التزامات األداء التي تمثل تنفیذ مھام متفق علیھا مسبقا  

لھذه الخدمات یمكن تحدیده بصورة مستقلة عن االلتزامات منفصلكل التزام من التزامات األداء یمكن أن یمثل التزام أن 
األخرى المدرجة في العقد ویمكن للعمیل أن یستفید من كل خدمة على حدة. 

في نطاق كل عقد، ویتم تحدید منفصلةذلك، حددت المجموعة أیضا أن التعھدات بتقدیم تلك الخدمات تعتبر إلى إضافة
أو  ،حد كبیرإلى على كل التزام على حدة، وتعتمد تلك الخدمات على بعضھا البعضبناءً سعر المعاملة بصورة مستقلة 

حد كبیر.  إلى تكون مستقلة 
إذا لم تكن ھذه األسعار ملحوظة  البیع الفردیة. وإلى أسعارالمعامالت لكل التزام أداء على حدة استناداأسعاریتم تحدید 

التكلفة المتوقعة زائدا الھامش.إلى  لكل التزام أداء استناداكل معاملة على حدة  بصورة مباشرة، تقوم المجموعة بتقدیر سعر  



شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة  
ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 

2019دیسمبر 31كما في 

34

تمة) السیاسات المحاسبیة الھامة (ت 2

(تتمة) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةحكاماأل2.6

(تتمة) حكاماأل
(تتمة) من عقود مع العمالء الناتجةات یراداإل

ب. تحدید سعر المعاملة  
في الحصول علیھ مقابل تقدیم الخدمات التي تعھدت  أحقیتھا یمثل سعر المعاملة مبلغ المقابل الملزم والذي تتوقع المجموعة  

المعتادة.  عمالاالعتبار شروط العقد وممارسات األخذا في المجموعة سعر المعاملة أالعمیل. تحدد إلى المجموعة بتقدیمھا 

ج. تحدید توقیت أداء الخدمات  
المشروعاتن والمناولة وخدمات الشح ) 1

(باستثناء خدمات الوساطة)،  المشروعاتالناتجة من خدمات الشحن والمناولة وخدمات  ات  یرادأن اإلإلى  انتھت المجموعة
الوقت، حیث یقوم العمالء باستالم الخدمات علي مدار یتم تسجیلھا عمالءھا إلى وخدمات التخزین والتأجیر المقدمة

تقدیم ھذه  إعادةإلى حقیقة أن أي منشأة أخرى لن تحتاجو. بشكل متزامنالمجموعة من واالستفادة من المزایا المقدمة 
حتى تاریخھ یوضح أن العمیل یتلقى الخدمات ویستفید من المزایا التي تقدمھا المجموعةالخدمات التي قدمتھا المجموعة 

. ویحق للمجموعة الحصول على المدفوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة حتى تاریخھ بموجب كما ھي وذلك بشكل متزامن
إداءتقدیر تعویض للمجموعة عن أقلیمثل یحق للمجموعة الحصول على مبلغ االتفاقات التعاقدیة مع العمیل، حیث

العمیل للعقد ألسباب بخالف اخفاق المجموعة في تقدیم الخدمات التي إنھاءالخدمات التي تم إنجازھا حتى تاریخھ في حالة  
. المنشأةمن قبللھ استخدام بدیل أصلإنشاء إلى تعھدت بھا. كما أن أداء المجموعة ال یؤدي

الخدمات نظرا للعالقة المباشرة بین جھود  التقدم في أداء تلكقررت المجموعة أن تقوم بتطبیق طریقة المدخالت لقیاس 
باستثناء خدمات  (المشروعاتالعمیل. فیما یتعلق بخدمات الشحن والمناولة وخدمات إلى المجموعة وتقدیم الخدمات

التكالیف إجماليبالتناسب مع التكلفة المتكبدة أساسات من ھذه الخدمات على یراداإلبتسجیلالمجموعةتقوم)الوساطة
ات على یراداإلبتسجیلالمجموعةقومتوفیما یتعلق بخدمات التخزین وخدمات التأجیر، التزامات األداء. إلنجازالمتوقعة 
القسط الثابت حیث یتم توزیع جھود المجموعة على بند المصروفات خالل فترة التنفیذ. أساس

ات من الخدمات اللوجستیة یراد) اإل2
عمالءھا في الفترة إلى ات من الخدمات اللوجستیة (باستثناء خدمات التخزین)یرادیتم تسجیل اإلن المجموعة أقررت 

العمیل. إلى الخدماتالزمنیة التي یتم خاللھا تقدیم 

اعتبارات الملتزم الرئیسي والوكیلد. 
عمیلھا، یشارك مع المجموعة أطراف أخرى في تقدیم إلى المشروعاتخالل تقدیم خدمات الشحن والمناولة وخدمات 

قدیم بعض الخدمات. وقد قررت المجموعة أنھا الملتزم الرئیسي في ھذه الترتیبات حیث تحتفظ المجموعة بالحق في ت
العمیل نیابة عن المجموعة  إلى  الخدمةھذا الطرف لتقدیم  توجیھالخدمة من خالل طرف آخر، ما یتیح للمجموعة القدرة على  

العمیل.  إلى الوفاء بكل التزامعنبصورة رئیسیة مسئولةوالمجموعة

ھـ. مكون التمویل الجوھري في العقد  
العمیل  إلى الفترة بین تقدیم الخدمات التي تعھدت بھا المجموعةتكون فیھا ال تتوقع المجموعة أن یكون لدیھا أي عقود 

المعامالت مقابل أسعارسنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل أي من أكثر منوقیام العمیل بدفع المقابل 
القیمة الزمنیة لألموال.   

وجودات المالیة تصنیف الم
الذي یتم ضمنھ االحتفاظ بالموجودات وتقییم عمالتقییم نموذج األإلى تحدد المجموعة تصنیف الموجودات المالیة استنادا

المبلغ القائم.أصلالمبلغ والفائدة فقط على أصلالمالي ترتبط بمدفوعات صلما إذا كانت الشروط التعاقدیة لأل

المجموعة كمستأجر-نھاءللعقود التي تتضمن خیارات التجدید واإلیجارمدة عقد اإلتحدید
جانب أي فترات تتضمن خیار مد فترة إلى لعقد التأجیرلغاءتحدد المجموعة مدة عقد التأجیر بوصفھا مدة غیر قابلة لإل

عقد التأجیر في حالة عدم التأكد من ممارستھ. إنھاءأي فترات یشملھا خیار أو ،ممارستھعقد التأجیر في حالة التأكد من 

في تقییم ما إذاحكام. وتستعین المجموعة باأللغاءلدى المجموعة عدد من عقود التأجیر التي تتضمن خیارات التمدید واإل
عقد التأجیر أم ال. أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة إلغاءأو كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار تجدید
. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد  نھاءاإلخیار أو التي تحقق حافزًا اقتصادیاً لممارسة خیار التجدید

تغیر جوھري في الظروف التي یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة ویؤثر على قدرتھا على و  أالتأجیر إذا كان ھناك حدث
.لغاءاإلأو ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار التجدید

المجموعة كمؤجر –التزامات تأجیر تشغیلي 
شروط وبنود  تقییم بناء على على محفظتھا العقاریة االستثماریة.وعة بالدخول في عقود تأجیر عقار تجاريقامت المجم
ال تمثل جزءا جوھریا من العمر االقتصادي للعقار التجاري وأن یجاروالتي توضح على سبیل المثال أن فترة اإلالترتیبات

إلى قررت المجموعة، قار التجاريعلالقیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات التأجیر ال یعتبر جوھریا بالنسبة للقیمة العادلة ل
ھذه العقارات ومن ثم تقوم بالمحاسبة عن ھذه العقود كعقود  المرتبطة بملكیة  تحتفظ بجمیع المخاطر والمزایا الجوھریة  أنھا  

تأجیر تشغیلي. 



شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة  
ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 

2019دیسمبر 31كما في 

35

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 2

(تتمة) والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامةحكاماأل2.6

(تتمة) حكاماأل
القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم اقتناؤھا 

جوھریة. أحكامیتطلب اتخاذ عمالكنتیجة دمج األمحتملةإن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات ال

المحتملة المطلوباتالموجودات و
في البیانات المالیة المجمعة ولكن یتم اإلفصاح عنھا ما لم یكن احتمال تدفق المحتملة  والمطلوبات  الموجوداتجإدراال یتم  

.   ا جوھریةأحكاموالذي یتطلب مستبعداً الترتیب على صادرةالأو الواردةالمنافع االقتصادیة 

حقوق التصویتأغلبیةمن أقلتجمیع المنشئات التي تمتلك فیھا المجموعة 
%  50من أقلنھا تملك أبالرغم من -(مقفلة) شركة مساھمة–بو ظبي أتعتقد المجموعة انھا تسیطر على شركة اجیلیتي 

ومراقبة عملیات المنشأة، وتتطلب جمیع القرارات التشغیلیة إدارةبالمجموعة تقوم  أنإلى  من حقوق التصویت ویرجع ذلك
واالستراتیجیة موافقة المجموعة علیھا.  

عة تسیطر فعلیا على ھذه المنشأة.ان المجمودارةوفي ضوء ھذه الحقائق والظروف، قررت اإل

التقدیرات واالفتراضات  
لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ خرىقبلیة والمصادر الرئیسیة األفیما یلي االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المست

للموجودات والمطلوبات  دفتریةتعدیل مادي على القیمة الإلى تنطوي على مخاطر جوھریة قد تؤديوالتي التقریر المالي
خالل السنة المالیة الالحقة:

غیر المحددة)عمارملموسة (ذات األوالموجودات الغیرانخفاض قیمة الشھرة 
غیر عمارملموسة ذات األوالموجودات الغیرمرة واحدة سنویًا بتحدید ما إذا كانت الشھرة قلتقوم المجموعة على األ

النقد التي تتوزع علیھا تلك الموجودات.  إنتاجلوحدات  االستخدام  من لقیمة  قیمتھا. ویتطلب ذلك تقدیر انخفضت  محددة قد اال
النقد إنتاجیتطلب من المجموعة تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من وحدة االستخدام أثناءكما أن تقدیر القیمة 

غیر لالصلدفتریة. بلغت القیمة الیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیةوكذلك اختیار معدل الخصم المناسب الحتساب الق
كما في كویتي على التواليألف دینار254,007وكویتي ألف دینار4,721غیر المحددالعمرذات والشھرة الملموس 

ید من  . تم تقدیم المزعلى التوالي) كویتيألف دینار249,708كویتي و ألف دینار4,721: 2018(2019دیسمبر 31
. 9و8ات رقمیضاحالتفاصیل في اإل

تقییم العقارات االستثماریة
التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع.  جإدراالعقارات االستثماریة بالقیمة العادلة، مع جإدراتقوم المجموعة ب

اه من قبل مقیم عقاري مستقل باستخدام قیم المعامالت إجراءتقییم تم  إلى  على تحلیل مقارن یستندبناءً یتم تحدید القیمة العادلة  
والتدفقات النقدیة المخصومة،  لعقارات لھا موقع وظروف مماثلة، أخرىالفعلیة التي تم إجراؤھا مؤخرًا من قبل أطراف 

معرفة وخبرة المقیم العقاري.أساسوعلى 
المالیة دواتلألقیاس القیمة العادلة 

المجمع  ة في بیان المركز المالي درج ذا لم تتمكن المجموعة من قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المإ
التقییم المختلفة لقیاس القیمة  أسالیبفأنھ یتم قیاس القیمة العادلة باستخدام ، السوق المعلنة في سوق نشطأسعارفي بناءً 

ن  إنشطة سواق لتطبیق ھذه النماذج من أالمدخالت یتم أخذ العادلة لھا ومن بینھا نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. حیث 
حكامید القیم العادلة. وتراعي ھذه األلتحدحكاماالعتماد على مستوى من األأمكن. وفي حالة عدم إمكانیة ذلك، یجب 

اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. وقد تؤثر التغیرات في االفتراضات بشأن ھذه  
. اإلفصاحاتللمزید من30یضاحاإلراجع المالیة. دواتلألة درجةالعوامل على القیمة العادلة الم

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین 
تستعین المجموعة بمصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة للمدینین التجاریین. تستند معدالت  

الخسائر المماثلة (الموقع معدالت أیام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات أنماط  إلى  المخصصات
والصور األخرى من الضمان باالعتمادات المستندیةتصنیف العمالء، التغطیة نوع والجغرافي، نوع المنتج، فئة و

االئتماني).
معدالت التعثر التاریخیة للمجموعة. ستقوم المجموعة بمطابقة مصفوفة  إلى تستند مصفوفة المخصصات مبدئیا 

مقابل المعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كان الخبرة التاریخیة بالخسائر االئتمانیة المخصصات لغرض تعدیل 
إلى  المحلي) المقدرة تدھورُا خالل السنة التالیة ما قد یؤدي جماليمن المتوقع أن تشھد الظروف االقتصادیة (أي الناتج اإل

التقریر المالي زیادة عدد حاالت التعثر في قطاع معین، فیتم تعدیل معدالت التعثر التاریخیة بناء على ذلك. ویتم في تاریخ 
تحدیث معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة، وتحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة.
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المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات 2

والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) حكاماأل2.6

التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 
(تتمة) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین 

المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة یعتبر  إن تقدیر الترابط بین معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة والظروف االقتصادیة 
من بین التقدیرات الجوھریة. كما أن قیمة خسائر االئتمان المتوقعة تتسم بالحساسیة تجاه التغیرات في الحقائق والظروف 

االقتصادیة المتوقعة والظروف المجموعةویمكن أال تمثل الخبرة التاریخیة بالخسائر االئتمانیة لدى االقتصادیة المتوقعة.
التجاریة المدینة رصدةدلیل على التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل. إن المعلومات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لأل

. 2.5إیضاحللمجموعة مفصح عنھا في 
التقاعد ومزایا ما بعد التوظیف

باستخدام والقیمة الحالیة اللتزامات التقاعد فیما بعد التوظیف خرىالطبیة األیتم تحدید تكلفة خطط مزایا التقاعد والمزایا 
متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل افتراضات  وضع  التقییم االكتواري. یتضمن التقییم االكتواري  أسلوب

والزیادة المستقبلیة في الرواتب، ومعدل الوفیات، والزیادة المستقبلیة في الخصم، معدل تحدیدوتتضمن ھذه االفتراضات 
المحددة تتسم بالحساسیة فإن التزامات المزایا  ؛  طویلة األجلونظرا للتعقیدات المرتبطة بعملیة التقییم وطبیعتھا  مزایا التقاعد.

. كل تقریر ماليالشدیدة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. ویتم مراجعة ھذه االفتراضات في تاریخ 
تماثل  بعمالت المسجلة الفائدة على سندات الشركات أسعارفي اعتبارھا دارةعند تحدید معدل الخصم المناسب، تأخذ اإل

”AA“معدل للسندات بحیث ال تقل عن االئتمانیة ةجدارالوقیاس ؛بھا التزامات مزایا ما بعد التوظیفدرجالمالعمالت
لتوافق  غرض امقابل منحنى العائد ل-وفق الحاجة-ویتم االستدالل علیھا كثر باالستعانة بمؤسسة تقییم معتمدة عالمیا، أأو 
زایا. كما یتم مراجعة السندات ذات الصلة من حیث مستوى الجودة؛ حیث تستبعد  تزامات خطط الماألجل المحدد المع 

علیھ تحدید معدل الخصم اخذا في االعتبار انھا ال بناءً الذي یتم  السندات ذات الھامش االئتماني المرتفع من تحلیل السندات  
تمثل سندات الشركات عالیة الجودة.  

یقدر معدل الوفیات على بیانات الوفیات المتاحة والمعلنة لدول معینة. وتعتمد الزیادات في الرواتب والمزایا التقاعدیة على 
معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة في ھذه الدول.  

.  18رقم یضاحاإلراجعن التفاصیل حول التزامات المزایا المحددة، لمزید م
المخزون تقییم 

متقادم یتم تقدیر صافي أو المخزون بالتكلفة وصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. عندما یصبح المخزون قدیم  إدراجیتم  
فردي. یتم تقییم المبالغ غیر أساسھذا التقدیر بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوھریة على  إجراءقیمتھ الممكن تحقیقھا. یتم  

متقادمة، وذلك بصورة مجمعة ویتم تطبیق مخصص تبعاً لنوع المخزون ودرجة  أو  الجوھریة بصورة منفصلة، ولكن قدیمة 
البیع المتوقعة. إلى أسعارتقادم استناداً الأو القدم

المتزایدتقدیر معدل االقتراض –عقود التأجیر 
المتزایدال یمكن للمجموعة أن تحدد بسھولة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجیر وبالتالي فإنھا تستخدم معدل االقتراض 

األموال ھو معدل الفائدة الذي یتعین على المجموعة دفعھ القتراضالمتزایدمعدل االقتراض لقیاس مطلوبات التأجیر. إن
یتم ، على انالمرتبط بحق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلةصلثلة لألذي قیمة مما أصلالالزمة للحصول على 

ما "یتعین على المجموعة" سداده، والذي  المتزایدمعدل االقتراض  لذلك یعكس ضمان مماثل. مقابلمدة مماثلة  االقتراض ل
تقوم المجموعة  عقد التأجیر.أحكامشروط وتعدیل لتعكس  إلى  عندما تحتاجأو  ملحوظةأسعارفر  ایتطلب تقدیًرا عند عدم تو
عندما تكون متاحة ومطلوبة  الملحوظة (مثل معدالت الفائدة السوقیة) مدخالت الباستخدام المتزایدبتقدیر معدل االقتراض 

.(مثل معدل االئتمان المستقل للشركة التابعة)بالمجموعةبعض التقدیرات الخاصة جراءإل
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معلومات المجموعة -3

فیما یلي الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة:
دیسمبر31نسبة الملكیة (%) كما في 

بلد التأسیس 20192018سم الشركة ا

دولة الكویت %100.00%100.00. شركة اجیلیتي للنقلیات ذ.م.م
دولة الكویت %100.00%100.00شركة أجیلیتى دى.جى.إس لوجیستیك سرفیسیز ش.م.ك.م. 

دولة الكویت %100.00%100.00. * شركة الخلیج للتموین للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م 
دولة الكویت %66.48%66.48. * عشركة المعادن والصناعات التحویلیة (المعادن) ش.م.ك.

دولة الكویت %60.60%60.60شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستیمز ش.م.ك.م. * 
دولة الكویت %95.00%95.00شركة ناشیونال لخدمات الطیران ذ.م.م. * 

دولة الكویت %94.38%94.38شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة ش.م.ك.ع* 
دولة الكویت %100.00%100.00ذ.م.م. عمالاألدارةشركة اجیلیتي جي أي ال إل

دولة الكویت %100.00%100.00. و .و.شمخزون الغیر  إدارةللمخازن وشركة اجیلیتي جي أي ال  
ساحل العاج  %100.00%100.00*ناس ایفوري اس ایھ 

%65.12%65.12("تریسار")–تراي ستار القابضة المحدودة 
اإلمارات العربیة  

المتحدة 
المتحدة اإلمارات العربیة%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك شركة ذات مسؤلیة محدودة 

%49.00%49.00) 2.6إیضاح(-شركة مساھمة عامة -أجیلیتي أبو ظبي 
اإلمارات العربیة  

المتحدة 

%100.00%100.00اجیلیتي دیستركت بارك اف زد أي 
اإلمارات العربیة  

المتحدة 

%100.00%100.00شركة اجیلیتي الدولیة لالستثمار ذ.م.م.  
اإلمارات العربیة  

المتحدة 

%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك كورب
الوالیات المتحدة  

األمریكیة

%100.00%100.00أجیلیتي بروجیكت لوجیستیكس إنك. 
الوالیات المتحدة  

األمریكیة
جوام %82.56%82.56ستار ترمینال جوام انكياتر

%100.00%100.00شركة أجیلیتي شركة ذات مسؤلیة محدودة  
المملكة العربیة 

السعودیة 

%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك بارك 
المملكة العربیة 

السعودیة 
الھند %100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس برایفت لیمیتد 

الھند %100.00%100.00برایفت لیمیتدسیرفیسیزي إأجیلیتي 
الھند %100.00%100.00برایفت لیمیتدسیرفیسیزشیردالأيجي

ألمانیا%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس جى إم بى أتش 
ھونج كونج %100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس لیمیتد

ھولندا %100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس انترناشیونال بي في  
سنغافورة%100.00%100.00أجیلیتي إنترناشونال لوجیستیكس بى تى إى لیمتد

سنغافورة%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس ھولدنجز بى تى إى لیمتد 
المملكة المتحدة %100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس لیمتد 

البرازیل%100.00%100.00اجیلیتي دو برازیل لوجستیكا انترناشیونال إس إیھ
أسترالیا %100.00%100.00أجیلیتي بروجیكت لوجیستیكس بي تي واي لیمتد 

بابوا غینیا الجدیدة %100.00%100.00أجیلیتي لیمتد
الصین %100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس (شنغھاي) لیمتد  

سویسرا%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس أیھ جي 
إسبانیا %100.00%100.00أجیلیتي أسبانیا أس أیھ

السوید %100.00%100.00أجیلیتي أیھ بي
تایالند %100.00%100.00أجیلیتي كومباني لیمتد

للوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا باستثناء  األنشطة الرئیسیة للشركات التابعة الموضحة أعاله ھي تقدیم الخدمات اإن 
یة.  ساسیتمثل النشاط الرئیسي لھا في البنیة األوالتيالشركات التابعة الممیزة بوجود عالمة (*) بجانبھا 
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(تتمة)معلومات المجموعة-3
عة الھامة والمملوكة جزئیاً الشركات التاب

. فیما یلي ملخص ھامةحصص غیر مسیطرة  التي تتضمن  ھي الشركة التابعة الوحیدة لدى المجموعة  تراي ستارأن شركة  
المبالغ قبل االستبعادات فیما بین شركات المجموعة. إلى . إن ھذه المعلومات تستند تراي ستارللمعلومات المالیة لشركة 

20192018
كویتي ألف دیناركویتي ألف دینار 

ملخص بیان الدخل: 
156,781141,316اتیراداإل

──────────────────

10,78114,590ربح السنة
══════════════════

4,6534,596الخاص بالحصص غیر المسیطرة
══════════════════

ملخص بیان المركز المالي: 
274,499248,915الموجودات  إجمالي 
(140,571)(159,796)المطلوبات  إجمالي 

──────────────────
114,703108,344حقوق الملكیة إجمالي 

══════════════════
38,01735,005متراكمة للحصص غیر المسیطرةأرصدة

══════════════════

النقدیة: ملخص معلومات التدفقات 
23,60828,506تشغیل
(23,922)(25,578)استثمار
(7,089)(1,764)تمویل

──────────────────

(2,505)(3,734)صافي النقص في النقد والنقد المعادل
══════════════════

ومعدات   آالت ممتلكات و-4
أراضي ومباني 

وتحسینات
أدوات 

معدات ووآالت 
سیارات  
وسفن

أثاث  
المجموع ومعدات مكتبیة

دینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألفدینار كویتي ألف
التكلفة:  
2018184,035100,508183,540104,802572,885دیسمبر 31كما في 
(75,456)(80)(63,509)(57)(11,810)الى موجودات حق االستخدام المحول

──────────────────────────────
2019172,225100,451120,031104,722497,429ینایر 1كما في 

17,55041514,28910,98443,238إضافات 
من مشاریع قید التنفیذ (إیضاح المحول

5(1,968---1,968
(إیضاح ةاستثماریاتالى عقارالمحول

7((29,086)---(29,086)
(289)(16)(273)--بیع شركة تابعة  

(4,871)--(4,871)-اإلستبعادات
(5,357)1,6611,053(3,249)(4,822)فروق تحویل عمالت اجنبیة 

──────────────────────────────
2019157,83592,746135,708116,743503,032دیسمبر 31كما في 

──────────────────────────────
االستھالك: 

(276,195)(85,421)(54,719)(66,627)(69,428)2018دیسمبر 31كما في 
6,800-5,616-1,184الى موجودات حق االستخدامالمحول

──────────────────────────────
(269,395)(85,421)(49,103)(66,627)(68,244)2019ینایر 1كما في 

(29,707)(7,254)(10,128)(3,137)(9,188)المحمل للسنة 
1,375--1,375-اإلستبعادات

(إیضاح ةاستثماریاتالى عقارمحولال
7(936---936

27316289--بیع شركة تابعة  
8,928(71)(419)5,0604,358فروق تحویل عمالت اجنبیة 

──────────────────────────────
(287,574)(92,730)(59,377)(64,031)(71,436)2019دیسمبر 31كما في 

──────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:  

201986,39928,71576,33124,013215,458دیسمبر 31كما في 
══════════════════════════════
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(تتمة) ممتلكات وآالت ومعدات -4

أراضي ومباني 
وتحسینات

أدوات 
وآالت ومعدات 

سیارات  
وسفن

أثاث  
المجموع ومعدات مكتبیة

ألف ألف ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

التكلفة:
2018183,09395,596167,598100,006546,293ینایر 1كما في 

11,93012,10219,7439,29853,073اإلضافات
المحول من مشاریع قید التنفیذ  

1,0493211,2211,3223,913)  5إیضاح(
(8,088)(814)(2,000)(1,137)(4,137)االستبعادات

(22,306)(5,010)(3,022)(6,374)(7,900)فروق تحویل عمالت أجنبیة 
──────────────────────────────

2018184,035100,508183,540104,802572,885دیسمبر 31كما في 
──────────────────────────────

االستھالك:  
(269,458)(81,491)(49,112)(66,578)(72,277)2018ینایر 1كما في 

(31,362)(9,126)(8,612)(5,971)(7,653)المحمل للسنة 
3,6269491,9097957,279االستبعادات 

6,8764,9731,0964,40117,346فروق تحویل عمالت أجنبیة 
──────────────────────────────

(276,195)(85,421)(54,719)(66,627)(69,428)2018دیسمبر 31كما في 
──────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
2018114,60733,881128,82119,381296,690دیسمبر 31كما في 

════════════════════════════════════════

مشاریع قید التنفیذ  -5

تشتمل المشاریع قید التنفیذ على تكلفة الموجودات التي تم اقتناؤھا وتحت اإلنشاء والتي ال تكون متاحة لالستخدام في تاریخ 
.عملیات المجموعةفي . سوف یتم استخدام ھذه الموجودات عند إنجازھا البیانات المالیة المجمعة

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

42,08730,065دیسمبر 31كما في 
-(1,078)الى موجودات حق االستخدامالمحول

────────────────────

41,00930,065ینایر 1كما في 
20,00921,585ضافاتاإل

3,122-المحول من موجودات غیر متداولة أخرى 
(3,913)(1,968))4إیضاحت والمعدات (الممتلكات واآلإلى المحول
(8,203)(2,423))7إیضاح(ةاستثماریاتعقارإلى المحول

(569)(314)فروق تحویل عمالت أجنبیة  
────────────────────

56,31342,087دیسمبر 31كما في 
════════════════════
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عقود التأجیر -6

خالل السنة: ةحركیعرض الجدول التالي القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجیر للمجموعة وال
موجودات حق االستخدام  

ارض ومباني  
وتحسینات 

ومكائن  أدوات  
ومعدات 

سیارات 
وسفن 

اثاث ومعدات  
المجموع  مكتبیة  

مطلوبات  
التأجیر

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

2019112,2684,66562,8971,075180,905161,939ینایر 1في 
33,15033,150-25,4931,7065,951ضافات  اإل
-(30,795)(192)(4,882)(1,549)(24,172)ستھالك اال

6,684-----تكالیف تمویل 
(36,796)-----مدفوعات تأجیر 

(558)(313)(141)(34)79(217)فروق تحویل عمالت اجنبیة  
──────────────────────────────────────────────────────

2019113,3724,90163,932742182,947164,419دیسمبر  31كما في  
══════════════════════════════════════════════════════

36,607الجزء المتداول  
127,812الجزء غیر المتداول  

────────

164,419
════════

كویتي تتعلق بترتیبات ألف دینار3,874في بیان المركز المالي المجمع مطلوبات بمبلغ  درجةتتضمن مطلوبات التأجیر الم
ملموسة".  موجودات غیر تحت بند "درجةامتیازات خدمات م

:لتأجیربعقود اةالمتعلقیعرض الجدول التالي المبالغ المسجلة في بیان الدخل 
دیسمبر  31

2019
ألف 

دینار كویتي

(30,795)مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 
(6,684)تكلفة تمویل مطلوبات التأجیر 

الموجودات  االجل ومصروف متعلق بعقود التأجیر قصیرة 
(9,229)المصروفات اإلداریة) مدرجة ضمنمنخفضة القیمة (

(1,523)تكلفة اإلیرادات)جة ضمن مدرمصروف متعلق بعقود التأجیر قصیرة االجل (
────────

(48,231)
═════

اجمالي التدفقات النقدیة الصادرة لعقود التأجیر بمبلغ بتسجیلالمجموعةقامت، 2019دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
الف دینار كویتي. إضافة الى ذلك، سجلت المجموعة إضافات غیر نقدیة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات  36,796

سنة. الف دینار كویتي خالل ال33,150التأجیر بمبلغ 
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عقارات استثماریة  -7
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

301,568283,845ینایر 1كما في 
8,4468,200اإلضافات  

-28,150)4ومعدات (إیضاح وأالت من ممتلكات المحول 
-26,972فائض إعادة تقییم ناتج من تحویل ارض

2,4238,203)5إیضاحالمحول من مشروعات قید التنفیذ (
3,6421,320التغیر في القیمة العادلة 

-(11)فروق تحویل عمالت اجنبیة 
──────────────────

371,190301,568دیسمبر31كما في 
══════════════════

كویتي)ألف دینار2018:299,137كویتي (ألف دینار298,874بمبلغ قامت المجموعة بتصنیف بعض العقارات 
الكویت.دولة  العقارات االستثماریة في  ھذهكعقارات استثماریة. تقعطویلة األجلالمحتفظ بھا بموجب عقود تأجیر تشغیلي  

من قبل مقیمین مستقلین لدیھم  2018دیسمبر  31و2019دیسمبر  31تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة كما في  
. تم تحدید القیم العادلة بناء على طریقة السوق.  مماثلةالمؤھالت المالئمة وخبرة حدیثة في مجال تقییم العقارات في مواقع 

إجراءفضل لھا. لم یتم  مثل واألرات، تم اعتبار أن االستخدام الحالي للعقارات ھو االستخدام األوعند تقدیر القیم العادلة للعقا 
أي تغییر على ألیات التقییم خالل السنة. ویتم قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى الثالث من الجدول 

الھرمي للقیمة العادلة.

.  مربع) في تحدید القیمة العادلة ھو سعر السوق (لكل متر إن االفتراض الجوھري المستخدم

بحیث مبدأ االستبدال إلى معامالت مماثلة. تستند طریقة السوقإلى السوق، یتم تقدیر القیمة العادلة استنادًابموجب طریقة
مماثل. ووحدة المقارنة المطبقة من قبل  یقوم المشتري المرتقب بسداد أي مبالغ للعقار تزید عن تكلفة شراء عقار بدیل ال 

المجموعة ھي السعر لكل متر مربع. 

قیمة العقارات انخفاض أو ارتفاعإلى سوف یؤدي% (للمتر المربع)5بنسبة انخفاض سعر السوق المقدر أو إن ارتفاع
كویتي).  ألف دینار2018:15,078كویتي (ألف دینار18,560االستثماریة بمبلغ 

بقیمة  ومعدات وأالت سبق تصنیفھا تحت بند ممتلكات التي بعض الممتلكات، قامت المجموعة بتحویل 2019ینایر 1في 
من عقار یشغلھ المالك الى على التغیر في االستخدام ءً بناةاستثماریاتالف دینار كویتي الى عقار28,150بمبلغدفتریة 

الف دینار 55,122كما في تاریخ التحویلراضيلھذه األمسجلةالقیمة الت بلغ. مالیة.و/او زیادة القیمة الرأستولید الدخل 
من خالل اإلیرادات الشاملة  الف دینار كویتي  26,972فائض إعادة تقییم بمبلغ  بإدراجالمجموعة  قامت علیھ،  بناءً وكویتي.  

تم تسجیل فائض إعادة التقییم تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة لھذه العقارات والقیمة العادلة في تاریخ التحویل. األخرى 
تحت بند "احتیاطیات أخرى" في بیان المركز المالي المجمع.  

كویتي ویمثل قطعة ارض تقع في جنوب منطقة ألف دینار28,000دفتریة بمبلغ  تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة  
عقد التأجیر إنھاءبوالھیئة فیما یتعلق األممن الھیئة العامة للصناعة ویوجد نزاع قانوني بین الشركة مستأجرةأمغرة، 

(ج)). 26إیضاح(

الھیئة العامة الف دینار كویتي مستأجرة من 74,400تتضمن العقارات االستثماریة أیضا عقارات بقیمة دفتریة بمبلغ 
ینتھي سریانھ في تاریخ البیانات المالیة المجمعة. وتقوم الشركة  للصناعة. تم استئجار ھذه العقارات بموجب عقود تأجیر 

على استشارة المستشار الخارجي) أنھ سیتم تجدید  ءً بنا االم بالتفاوض مع الھیئة العامة للصناعة لتجدید ھذه العقود، وترى (
عقود التأجیر مع الھیئة العامة للصناعة بموجب قانون الصناعة والئحتھ التنفیذیة. 
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موجودات غیر ملموسة   -8

مشاریع البناء  
والتحویل  والتملك

)BOT(
واالمتیازات 

ألف 
دینار كویتي 

قوائم العمالء  
ألف 

دینار كویتي  

العالمة  
التجاریة  

ألف 
دینار كویتي  

المجموع  
ألف 

دینار كویتي  
التكلفة:
201942,7517,2714,72154,743ینایر 1كما في 

5,600--5,600ضافات اإل
────────────────────────────────────

201948,3517,2714,72160,343دیسمبر 31كما في 
────────────────────────────────────

: اإلطفاء
(29,207)-(6,658)(22,549)2019ینایر 1كما في 

(6,084)-(498)(5,586)المحمل للسنة 
────────────────────────────────────

(35,291)-(7,156)(28,135)2019دیسمبر 31كما في 
────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:  
201920,2161154,72125,052دیسمبر 31كما في 

════════════════════════════════════

مشاریع البناء  
والتملك

والتحویل  
)BOT(

واالمتیازات 
ألف 

دینار كویتي 

قوائم العمالء  
ألف 

دینار كویتي  

العالمة  
التجاریة  

ألف 
دینار كویتي  

المجموع  
ألف 

دینار كویتي  
التكلفة:
201838,5277,2714,72150,519ینایر 1كما في 

4,054--4,054) 9إیضاحالمحول من الشھرة (
170--170إضافات 

────────────────────────────────────

201842,7517,2714,72154,743دیسمبر 31كما في 
────────────────────────────────────

: اإلطفاء
(24,575)-(6,160)(18,415)2018ینایر 1كما في 

(4,632)-(498)(4,134)المحمل للسنة 
────────────────────────────────────

(29,207)-(6,658)(22,549)2018دیسمبر 31كما في 
────────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
201820,2026134,72125,536دیسمبر 31كما في 

════════════════════════════════════

تمثل مشاریع البناء والتملك  في سنوات سابقة. عمالة من خالل عملیات دمج األستم اقتناء بعض الموجودات غیر الملمو
والتحویل التكالیف المتكبدة إلنشاء مواقف انتظار السیارات والمجمع التجاري بمطار الكویت الدولي ومطار الشیخ سعد  

من  .واوغنداالعاجفي ساحلالمتكبدة لتقدیم خدمات المناولة األرضیة  االتعاب  االمتیازات  تمثل  .مجمع دیسكفري التجاري
ي غیر محدد ویتم اختبارھا لغرض تحدید انخفاض القیمة في تاریخ إنتاج المفترض أن تكون العالمة التجاریة ذات عمر 

: ال شيء).  2018انخفاض في القیمة (عدم وجود ضرورة لتسجیل أيدارة. ترى اإلالبیانات المالیة المجمعة
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الشھرة  -9
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
التكلفة:
276,926285,486ینایر 1كما في 

-2,439ضافاتاإل
(4,054)-)  8إیضاحموجودات غیر ملموسة (إلى المحول

(4,506)1,860فروق تحویل عمالت أجنبیة
────────────────────

281,225276,926دیسمبر31كما في 
────────────────────

انخفاض القیمة:
(27,218)(27,218)دیسمبر  31ینایر  و1كما في 

────────────────────

254,007249,708صافي القیمة الدفتریة 
════════════════════

النقد كما یلي:إنتاجعلى وحدات عمالتم توزیع الشھرة التي تم اقتناؤھا من خالل عملیات دمج األی

للشھرةدفتریةالقیمة ال

النقد:إنتاجوحدات 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

222,903222,694الخدمات اللوجستیة العالمیة المتكاملة 
31,10427,014البنیة التحتیة

────────────────────

254,007249,708المجموع 
════════════════════

االستخدام باستخدام توقعات التدفقات من النقد بناء على احتساب القیمةإنتاجلوحدات ا لغ الممكن استردادھا المبتم تحدید 
متوسط معدل نمو سنوي بنسبة  بفرض أنودارةوالمعتمدة من قبل اإل2020النقدیة المبنیة على الموازنات المالیة لعام 

لقطاع الخدمات األجل %) لألربع سنوات القادمة والذي یقع ضمن نطاق معدل النمو الحالي قصیر5.1: 2018(5.4%
%) والتدفقات 10: 2018(% 10اللوجستیة. إن معدل الخصم قبل الضریبة المطبق على توقعات التدفقات النقدیـة ھو 

%). كنتیجة لھذه الممارسة،  3: 2018(% 3سنوات تم استقراؤھا باستخدام معدل نمو بنسبة 5بعد فترة ما إلى النقدیة
في بیان الدخل المجمع. عدم ضرورة احتساب مخصص لالنخفاض في القیمة إلى دارةانتھت اإل

االستخداممن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حساب القیمة 
االستخدام ذو حساسیة لالفتراضات التالیة:منإن احتساب القیمة 

اتیراداإل§
الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء  §
و ،الخصممعدالت §
الستقراء التدفقات النقدیة فیما بعد فترة الموازنةالمستخدممعدل النمو §

في االفتراضات  الحساسیة للتغیرات 
أي تغیر محتمل بصورة معقولة في أي  عدم وجود  دارةالنقد، ترى اإلإنتاجلوحدات  االستخداماثناءفیما یتعلق بتقییم القیمة  

قیمتھا الممكن استردادھا.  بصورة جوھریة عن للوحدة دفتریةالقیمة القد یتسبب في زیادة من االفتراضات الرئیسیة أعاله 
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وشركات محاصة  استثمار في شركات زمیلة -10

خالل السنة:وشركات المحاصة لالستثمار في الشركات الزمیلة دفتریةفیما یلي الحركة في القیمة ال

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

101,22862,814ینایر 1كما في 
(621)-من شركة زمیلة  9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

──────────────────
101,22862,193ھ)  ج إدراینایر (معاد 1كما في 
31,504-استثمار في شركات زمیلة إلى إضافات
5,125-استثمار في شركات محاصة إلى إضافات

3,0184,914حصة في النتائج 
(372)(765)حصة في خسائر شاملة أخرى 

(2,054)(2,006)توزیعات أرباح مستلمة 
(82)(123)تعدیالت ترجمة عمالت اجنبیة 

──────────────────
101,352101,228دیسمبر 31كما في 

══════════════════
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(تتمة) استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة -10

موعة والشركة الوطنیة العقاریة ش.م.ك.ع. كشركات زمیلة ھامة بالنسبة للمجموعة ویعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالیة الستثمار المج ق.ش.م.للمخازن  قررت المجموعة أن شركة الخلیج  
في شركات زمیلة وشركات محاصة: 

شركات محاصة الشركة الوطنیة العقاریةللمخازنشركة الخلیج 
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 
ملخص بیان المركز المالي: 

68,57671,87747,62364,5627,609523موجودات متداولة  
269,408237,428419,762417,495258,784189,153موجودات غیر متداولة  

(9,662)(8,871)(75,876)(64,069)(38,856)(46,123)مطلوبات متداولة  
(97,658)(180,783)(182,967)(131,390)(125,593)(134,891)مطلوبات غیر متداولة  

────────────────────────────────────
76,73982,356             156,970144,856271,926223,214حقوق الملكیة  

════════════════════════════════════
%20%20%21.59%21.59نسبة ملكیة المجموعة  

════════════════════════

33,88931,27429,78331,50412,08113,177حصة المجموعة في حقوق الملكیة  
----20,34520,345الشھرة  

────────────────────────────────────
54,23451,61929,78331,50412,08113,177القیمة الدفتریة لالستثمار  

════════════════════════════════════
ملخص بیان الدخل: 

52                      101,88599,46411,68918,417ات  إیراد
════════════════════════════════════

(1,088)(1,615)20,80619,1729,20110,409الربح (الخسارة) 
════════════════════════════════════

كویتي). ألف دینار4,928: 2018دیسمبر 31كویتي (ألف دینار5,254یبلغ استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة األخرى 

كویتي)، والقیمة  ألف دینار2018:40,632كویتي (ألف دینار57,783، بلغت القیمة السوقیة العادلة لحصة المجموعة في شركة الخلیج للتخزین المدرجة في بورصة قطر  2019دیسمبر  31كما في  
. كویتي)ألف دینار24,825: 2018(یتيكوألف دینار24,934السوقیة العادلة لحصة المجموعة في الشركة الوطنیة العقاریة المدرجة في بورصة الكویت مبلغ 
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الخسائر أو األرباح موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  -11

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

109,183109,246خارج الكویت  –استثمار في شركة زمیلة 
104106داخل الكویت  ملكیة -أسھم

2,8613,479خارج الكویت -استثمار في صنادیق
────────────────

112,148112,831
════════════════

(من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل ، قامت المجموعة 2011دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 
كورك تیلیكوم  في شركة% 44حصة ملكیة بنسبة بحیازةشركة فرانس تیلیكوم بمشاركةمنشأة ذات رأسمال مشترك)

شركة محاصة  عن طریق وذلكالعراقدولة تم تأسیسھا في المسئولیة شركة محدودة ") وھيذ.م.م. ("كورك تیلیكوم
غیر ملكیة نتیجة لذلك، تمتلك المجموعة حصة وفرانس تیلیكوم. لشركة% 46ونسبة للمجموعة% 54بنسبة مملوكة

% في شركة كورك تیلیكوم.  23.7مباشرة بنسبة 

على جوھریاً تأثیًرا كورك تیلیكوم كاستثمار في شركة زمیلة حیث تمارس المجموعة شركة تم تصنیف االستثمار في 
ھذه الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة إنشركة كورك تیلیكوم. وحیث  السیاسات المالیة والتشغیلیة ل

إن ھذه فقد تم إدراجھا في بیان المركز المالي المجمع بالقیمة العادلة. منشأة ذات رأسمال مشترك،للشركة التي تمثل 
" والذي یتیح ةمحاصوشركات "استثمار في شركات زمیلة28معیار المحاسبة الدولي المعاملة مسموح بھا بناًء على

المنشأة ذات رأس المال عن االستثمارات المحتفظ بھا من قبل المحاسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع في فترة تسجیلمع 9للمعیار الدولي للتقاریر المالیة المشترك؛ وفقا 

ر.یالتغی

شركة كورك تیلیكوم  إلى ، بلغت قیمة القرض الذي یحمل فائدة والمقدم من قبل المجموعة2019یسمبر د31كما في 
).27إیضاحكویتي) ( ألف دینار35,321: 2018كویتي (ألف دینار35,259

قضیة كوریك 
من اتفاقیة تسویة 36المادة ، قدمت المجموعة طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استنادًا إلى 2017في فبرایر 

من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة  10منازعات االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة  
").  2015دولة الكویت وحكومة جمھوریة العراق بشأن الترویج والحمایة المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقیة الثنائیة لعام 

یتعلق طلب التحكیم بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما یلزم من جانب حكومة جمھوریة العراق بما فیھا و
ھیئتھا الرقابیة التابعة لھا وھي ھیئة األعالم واالتصاالت، فیما یتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل ھیئة اإلعالم  

، باإلضافة إلى ادرة بشأن استثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكومواالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الص
ر األمالمجموعة إلى المساھمین العراقیین األصلیین (استحوذت علیھا األسھم التي بإعادةعالم واالتصاالت ھیئة األأمر

الحكومة  على إخفاق). وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى،  2019في مارس  الذي تم تنفیذه
ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقھا في 380العراقیة في معاملة استثمار المجموعة بقیمة أكثر من 

المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا إخطارھا 
االستثمارمركز تسویة منازعات  ىلد، تم قید طلب التحكیم من المجموعة  2017فبرایر  24. في  2015االتفاقیة الثنائیة لعام  

.2018ینایر 31حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في .2017دیسمبر 20وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیاً في 

، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على 2018أغسطس 6. وبتاریخ 2018أبریل 30تم إیداع مذكرة المجموعة في و
مت المحكمة  ا وقالنزاع.وأساساالختصاص وطلبت النظر في االعتراض للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع

ینایر 10في الوالئي، وقدمت المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص2018أكتوبر 31ات في جراءاإلبتشعیب 
قد انعقدت  و. ھذا،  2019مارس  21بتاریخالمجموعة  ترد، فیما 2019فبرایر  25رد المدعى علیھم في  وردقد  و.  2019

القضائي المحكمة قرارھا بشأن االختصاص أصدرت ،2019یولیو 9بتاریخ و.2019أبریل 25و24الجلسات بتاریخ
وسیتم البت اآلن في الدعوى على  (ولیس كل) مطالبات المجموعة.أن لدیھا والیة قضائیة على بعضلىإو خلصت فیھ 

حتى اآلن بدفاعھا وقد تقدمت  العراق یتحقق للمحكمة الوالیة القضائیة بشأنھا. ولم تتقدم حكومة التيأساس المطالبات 
األطراف قریبا، في حین سیتقدم قرارھا بشأن ھذاوستقوم المحكمة باصدار .2020مارس 24حتى تاریخمد اجل بطلب

وال  ھذا،.2020في شھر أكتوبر بعد ذلك بالردود الالحقة خالل الجلسة المنعقدة للبت في أساس الدعوى والمقرر عقدھا 
ور.ماألعدم اتضاح یمكن في الوقت الحالي تقییم االثر المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون حسمھ قانونا و
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(تتمة) قضیة كوریك 
بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تیلیكوم، قامت شركة تیلیكوم العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم  

ات التالیة:جراء%) ببدء اإل54المجموعة بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة العراق ") (التي تملك 

سھمالتحكیم بشأن اتفاقیة االكتتاب في األ·
ضد كل من شركة كورك غرفة التجارة الدولیة تحكیم أمامات إجراءشركة تیلیكوم العراقبدأت ، 2017یونیو29في 

") والسید/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من  ) المحدودة ("كورك الدولیةدارةالدولیة (لإل
شركة كورك  بكفالة السید سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقیة اكتتاب تتعلق باستثمار المجموعة في كورك الدولیة

ة التحكیم في ھیئتم تشكیل وقدالفوائد).خالفمریكي (بأملیون دوالر 75یقارب بما المبلغ المتنازع علیھ ویقدر تیلیكوم. 
لنظر التحكیم في أقرب فرصة.    والجدول الزمنيوالتي سوف تصدر القواعد اإلجرائیة ، 2018فبرایر 2

.   2018سبتمبر 12. وتم إیداع مذكرة الدفاع بتاریخ 2018مایو 17وقد تم إیداع مذكرة طلبات شركة تیلیكوم العراق في 

. وقد انعقدت  2019مایو  3، فیما تقدم المدعى علیھم بردھم في  2019مارس  8وقدمت شركة تیلیكوم العراق ردھا بتاریخ  
. في أي وقتومن المتوقع أن یصدر قرار نھائي 2019سبتمبر 17و 16بتاریخ جلسات

التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین·
ات التحكیم ضد شركة سي اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. إجراء، بدأت شركة تیلیكوم العراق  2018یونیو  4في  

اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار الشركة األم حكامنشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم أل
یونیو 4ات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ جراءفي شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإل

معدًال لطلب التحكیم في طلبًا العراقتیلیكومشركة . قدمت 2018سبتمبر 10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ 2018
28قدمت شركة تیلیكوم العراق مطالبتھا بتاریخ قد و2019مارس 29. وتم تشكیل ھیئة التحكیم في 2019ینایر 15

على أن تنعقد جلسات المحاكمة في أوائل عام 2020ینایر  22شركة سي اس لیمتد دفاعھا بتاریخ  قدمت.  2019أغسطس  
2021 .

التحكیم بشأن اتفاقیة تبعیة بنك انتركونتیننتال لبنان·
إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل وشركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة.  

بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیكوم بمعرفة وتعاون  یتعلق ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل 
ملیون دوالر قّدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان 150بنك انتركونتیننتال لبنان فیما یتعلق باتفاقیة تبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة  

یونیو  26التحكیم بتاریخ طلب وأرسلإلى شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. 
المقابلة التعویض عن الدعوى. ومن طلبات 2018أكتوبر 8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ 2018

ان جواب ودعوى بنكالخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. 
. ُقدم رد شركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج 2018نوفمبر  8بتاریخ  قابلة قد أودعت  المانتركونتیننتال لبنان  

شركة تیلیكوم العراقھ تم تقدیم مطالبةأنعلماً 2019مایو 15تم تأسیس ھیئة التحكیم بتاریخ .2018دیسمبر 14بتاریخ 
المحاكمة عقد جلسات تنأنعلى2020فبرایر 21ھوالمدعى علیھم موعد تقدیم دفاع أنفیما 2019نوفمبر 22بتاریخ

. 2020دیسمبر من عام وشھري نوفمبر في 

مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي·
مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد مدراء شركة  ، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام  2018مارس  12ي  ف

س  ا% من ر44انترناشونال ھولدینج لیمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة 
عبدالحمید أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع  المال). والمدراء المدعى علیھم ھم كل من 

الدعوى على إخالل مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم علما بأن شركة تیلیكوم العراق بصدد اعالن مطالباتھا في 
.لبنان والعراق

المستعجلة بطلب تعیین "ممثلین مفوضین" األمور لقاضي تیلیكوم العراققدمت شركة ت، 2019فبرایر 20وبتاریخ
شركة انترناشونال ھولدینج التابعة للشركة انترناشونال ھولدینج لیمتد یتمتعون بالصالحیات الكافیة لتقصي شؤون الشركة  

برفض طلب مركز دبي المالي العالميمحكمة قضتو). حارس"طلب تعیین "شركة كوریك تیلیكوم ذ.م.م.) ((لیمتد 
. 2019أغسطس 7في تعیین الحارس
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العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ، قامت شركة مودرن 2017سبتمبر 5وفي سیاق منفصل، في 
ات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك  إجراء(شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة األم) ببدء ذ.م.م 

، تم  2019مارس 20تیلیكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ 
.  مریكيأملیون دوالر  4.5منح شركة مودرن العالمیة مطالبتھا بالكامل، والفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي  

ات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. إجراءھذا، وقد بدأت المجموعة 

المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا إدارةونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن ،وبناًء علیھ
االستثمار بالقیمة جإدرا، تم  2018دیسمبر  31و2019دیسمبر31االستثمار وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في  

دیسمبر  31كویتي (ألف دینار109,183ملیون دوالر أمریكي بما یعادل 359بقیمة 2013دیسمبر 31العادلة كما في 
كویتي).ألف دینار109,246: 2018

ات الشاملة األخرى  یرادموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل-12
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
غیر مسعرة:  ملكیة أسھم

5,4815,491داخل الكویت -
10,3759,659خارج الكویت-

────────────────
15,85615,150

════════════════

مخزون  -13
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
29,57121,228بضاعة بغرض البیع مرة أخرى

(239)(897)الحركةءمتقادم وبطيمخزونمخصص 
────────────────────

28,67420,989
════════════════════

عقود تقدیم الخدمات ي بنود محتفظ بھا لتسلیمھا لعمالء الخدمات اللوجستیة كجزء من أساسیتضمن المخزون بشكل 
اللوجستیة.

مدینون تجاریون  -14

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
397,481397,665المدینین التجاریین إجمالي

(59,420)(65,865)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────

331,616338,245
════════════════════
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(تتمة) مدینون تجاریون -14

إن الحركة في مخصص انخفاض قیمة المدینین التجاریین كانت كما یلي: 
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

59,42053,078ینایر 1كما في 
6,659-تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة 

────────────────────

59,42059,737(معاد ادراجھ)ینایر 1كما في 
7,014905) 22إیضاحخسائر االئتمان المتوقعة للسنة (

(1,224)(715)مبالغ مشطوبة  
1462فروق تحویل عمالت اجنبیة)بما في ذلكأخرى (

────────────────────

65,86559,420دیسمبر 31كما في 
════════════════════

موجودات متداولة أخرى  -15
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
34,31431,712مصروفات مدفوعة مقدماً  

27,05623,324لموردین ا مقدمدفعات 
10,09210,092"ب")  26إیضاحمطالبات متنازع علیھا (

7,6217,122تأمینات 
7,73110,170مدینة متنوعةأرصدة
6,2964,340ات مستحقة  إیراد
1,9111,471قید التنفیذ أعمال

2,0462,648أخرىمطالبات مستحقة
1,8391,327مدینو موظفین 

1,0827,443أخرى
────────────────────

99,98899,649
════════════════════

لدى البنوك ونقد وودائع أرصدة-16
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

96,11276,852نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
34,82049,075ودائع قصیرة األجل 

──────────────────
130,932125,927النقد والنقد المعادل 

══════════════════

رأس المال واالحتیاطیات وتوزیعات األرباح  -17

رأس المال ) أ
المبلغ  سھمعدد األ

2019201820192018
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي 
رأس المال المصرح بھ والمصدر 

1,762,930,5581,532,983,094176,294153,299فلس للسھم  100والمدفوع بالكامل بقیمة 
════════════════════════════════════════════

أسھم إصدارعالوة )ب 
غیر متاحة للتوزیع.سھماألإصدارإن عالوة 
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احتیاطي اجباري  )ج
، یجب ما ي للشركة األم والتعدیالت الالحقة لھساسوفقا لقانون الشركات والتعدیالت الالحقة لھ وعقد التأسیس والنظام األ

االحتیاطي االجباري. یجوز  إلى دارةمن ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلقل% على األ10تحویل 
% من رأس المال المصدر. یجوز 50للجمعیة العمومیة للشركة األم أن تقرر وقف ھذا التحویل عندما یتجاوز االحتیاطي 

لمال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا % من رأس ا5لدفع أرباح بنسبة أو استخدام االحتیاطي فقط إلطفاء الخسائر
في األرباح بتأمین ھذا المبلغ نتیجة لعدم توافر االحتیاطیات القابلة للتوزیع. ویجب رد أي مبالغ مخصومة من االحتیاطي 

% من رأس المال المصدر. 50أرباح السنوات التالیة بذلك ما لم یتجاوز االحتیاطي حالة توافر

خزینة  أسھم)د
20192018

98,978,64286,062,497الخزینة أسھم عدد 
════════════════════

%5.61%5.61المصدرةسھمالنسبة المئویة لأل
════════════════════

80,96569,022الكویتيلف دینارالقیمة السوقیة باأل
════════════════════

األرباح ھـ) توزیعات  
بالموافقة 2019ابریل 2قام المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة واجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة في 

دیسمبر  31% (15منحة بنسبة  أسھمفلس للسھم) و15:  2017دیسمبر  31ھم (سفلس لل15على توزیع أرباح نقدیة بمبلغ  
.  2018دیسمبر 31%) للسنة المنتھیة في 15: 2017

فلس للسھم)  15:  2018فلس للسھم (20بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ  األم الشركة  إدارة، أوصى مجلس  2020فبرایر  20في  
موافقة المساھمینإلى  االقتراح. یخضع ھذا  2019دیسمبر  31%) للسنة المنتھیة في  15:  2018% (10منحة بنسبة  أسھمو

.  األمجمعیة العمومیة السنویة للشركة في ال
ات شاملة أخرىإیرادو) 

ات الشاملة األخرى حسب نوع االحتیاطي ضمن حقوق الملكیة:یرادفیما یلي تحلیل للتغیرات في اإل
احتیاطي  

تحویل 
عمالت أجنبیة 

احتیاطي  
تغطیة ال

احتیاطي  
تقییم  إعادة 

استثمارات 
احتیاطیات  

أخرى 
حصص غیر  

المجموعمسیطرة  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي
2019  :

التغیرات في القیمة العادلة ألدوات 
حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة 

(291)--(291)--ات الشاملة األخرى من خالل اإلیراد
صافي استثمارات تغطیةمن ربح

258---258-) 19إیضاح (
(438)---(438)-التدفقات النقدیة تغطیةخسائر من 

لشركات خرى أحصة في خسائر شاملة 
(765)---(765)-محاصة  اتشركزمیلة و

(3,770)(2,650)---(1,120)تعدیالت تحویل عمالت اجنبیة  
قیاس برامج المزایا إعادةخسائر 

(1,368)-(1,368)---) 18إیضاح المحددة (
فائض إعادة تقییم ناتج من تحویل ارض 

26,972-26,972---)7(إیضاح 
──────────────────────────────────────────────────────

(1,120)(945)(291)25,604(2,650)20,598
════════════════════════════════════════════════
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(تتمة)ات شاملة أخرىإیرادو) 

احتیاطي  
تحویل 

عمالت أجنبیة 
احتیاطي  

تغطیة ال

احتیاطي  
تقییم  إعادة 

استثمارات 
احتیاطیات  

أخرى 
حصص غیر  

المجموع مسیطرة  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2018  :

التغیرات في القیمة العادلة ألدوات 
حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة 

477--477--ات الشاملة األخرى یرادمن خالل اإل
صافي استثمارات تغطیةخسائر من 

(874)---(874)-) 19إیضاح(
(109)---(109)-التدفقات النقدیة تغطیةخسائر من 

لشركات خرى أحصة في خسائر شاملة 
(372)---(372)-محاصة  اتشركزمیلة و

(11,688)(1,702)---(9,986)تعدیالت تحویل عمالت اجنبیة  
قیاس برامج المزایا المحددة إعادةأرباح 

590-590---) 18إیضاح(
────────────────────────────────────────────────

(9,986)(1,355)477590(1,702)(11,976)
════════════════════════════════════════════════

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  -18
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

20,95821,586برامج مزایا محددة
29,39325,251برامج مزایا أخرى

──────────────────

50,35146,837دیسمبر31كما في 
══════════════════

في بیان المركز المالي المجمع:درجالمیلخص الجدول التالي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
46,83745,431ینایر1كما في 

11,62811,187المحمل خالل السنة
(8,691)(11,413)المدفوع خالل السنة 

(590)1,368اكتواریة تتعلق ببرامج المزایا المحددة)أرباحخسائر (
(500)1,931أخرى (بما في ذلك فروق تحویل عمالت أجنبیة)

──────────────────

50,35146,837دیسمبر31كما في 
══════════════════
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د مستوى المزایا  المحددة لموظفي الشركات التابعة التي تم اقتناؤھا في السنوات السابقة. تخضع ھذه البرامج لقوانین التوظیف لدى الدول المعنیة. ویعتمتتحمل المجموعة المسئولیة عن برامج المزایا 
ل منفصل.صنادیق مدارة بشكإلى تقدیم مساھمات-في بعض الحاالت-المقدم على طول مدة خدمة الموظف وراتبھ في سن التقاعد كما یتطلب 

إن التغیرات في التزام برامج المزایا المحددة والقیمة العادلة لموجودات البرامج ھي كالتالي: 

ات الشاملة األخرى یرادفي اإل مدرجة قیاس إعادةأرباح (خسائر) تكلفة المعاشات المحملة على بیان الدخل  2019

ینایر1
الفائدة صافي تكلفة الخدمة 2019

(تكالیف)/  
مزایا ما  

بعد  
التوظیف 

جمالي اإل 
الفرعي 

المزایا  
المدفوعة 

العائد على  
موجودات  
البرامج*

التغیرات  
اإلكتواریة  

الناتجة من  
االفتراضات  

الدیموغرافیة 

التغیرات  
اإلكتواریة  

الناتجة من  
االفتراضات  

المالیة 
تعدیالت  
الخبرة

جمالي اإل 
الفرعي 

المساھمات  
قبل  من 

صاحب العمل 

بما  أخرى (
في ذلك

فروق تحویل  
عمالت  
اجنبیة) 

دیسمبر  31
2019

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

التزام برامج  
(113,534)(1,054)-(8,243)(3,605)(5,565)927-6,334(2,677)-(1,665)(1,012)(107,894)المزایا المحددة 
القیمة العادلة  

لموجودات  
6,8752,0581,78092,576---6,875(5,807)1,362-1,362-86,308البرامج 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
صافي التزام  

(20,958)2,058726(1,368)(3,605)(5,565)5276,875927(1,315)-(303)(1,012)(21,586)المزایا 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════

* باستثناء المبلغ المدرج في صافي الفائدة.
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ات الشاملة األخرى یراد في اإلمدرجة قیاس إعادة أرباح (خسائر)  تكلفة المعاشات المحملة على بیان الدخل  2018

ینایر 1
صافي الفائدة تكلفة الخدمة 2018

(تكالیف)/  
مزایا ما  

بعد  
التوظیف 

جمالياإل
الفرعي 

المزایا  
المدفوعة 

العائد على  
موجودات  

البرامج* 

التغیرات  
اإلكتواریة  
الناتجة من  

االفتراضات  
الدیموغرافیة 

التغیرات  
اإلكتواریة  
الناتجة من  

االفتراضات  
المالیة 

تعدیالت  
الخبرة 

جمالياإل
الفرعي 

المساھمات  
من قبل  

صاحب العمل 

بما في  أخرى (
فروق  ذلك 

تحویل عمالت  
اجنبیة)

دیسمبر  31
2018

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

ألف  
دینار كویتي

التزام برامج  
(107,894)2,127-1,774(1,065)8551,984-6,347(2,517)-(1,509)(1,008)(115,625)المزایا المحددة 
القیمة العادلة  

86,308(1,920)1,823(1,184)---(1,184)(5,802)1,201-1,201-92,190لموجودات البرامج 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

صافي التزام  
(21,586)5901,823207(1,065)8551,984(1,184)545(1,316)-(308)(1,008)(23,435)المزایا 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════

* باستثناء المبلغ المدرج في صافي الفائدة.
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للموظفین (تتمة) مخصص مكافأة نھایة الخدمة  -18

ألف  17:  2018كویتي (ألف دینار8,237قیمة  2019دیسمبر  31بلغ العائد الفعلي لموجودات البرامج للسنة المنتھیة في  
كویتي).دینار

موجودات البرامج وفًقا للقیمة العادلة:جماليفیما یلي الفئات الرئیسیة إل
20192018

كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار
استثمارات مسعرة 

39,34629,457أسھم - 
28,21930,343سندات - 

استثمارات غیر مسعرة 
11,65916,318عقارات  - 
7,8406,637وثائق تأمین  - 
5,5123,553أخرى  - 

──────────────────

92,57686,308
══════════════════

ا أعاله والتي تشكل أكثر البنود جوھریة فیما إلیھفیما یلي االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة المستخدمة للبرامج المشار 
یتعلق بالتزام مكافأة نھایة للخدمة للموظفین:

         20192018
%2.58%1.55دیسمبر 31معدل الخصم في 

%2.37%2.53الموظفین المعدل المتوقع لزیادة مكافأة  
%1.43%1.50بلیة في تكالیف التقاعد قالزیادة المست

2323(سنة)  65العمر المتوقع للمتقاعدین عند عمر 

. تم تحدید تحلیل 2018دیسمبر 31و 2019دیسمبر 31فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمي لالفتراضات الھامة كما في 
طریقة تقدیر التأثیر على صافي التزامات المزایا المحددة كنتیجة للتغیرات المعقولة في إلى استناداً الحساسیة أعاله 

. المجمعةالمالیةالبیاناتاالفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة 
التأثیر على صافي التزامات 

المزایا المحددة 
20192018

كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار
الخصممعدل 

(13,424)(14,345)% 1زیادة بنسبة - 
17,71615,853% 1نقص بنسبة - 

المعدل المتوقع لزیادة مكافأة الموظفین
35446% 1زیادة بنسبة - 
(578)(341)% 1نقص بنسبة - 

الزیادة المستقبلیة المتوقعة في تكالیف التقاعد 
12,99911,324% 1زیادة بنسبة - 
(5,444)(5,950)% 1نقص بنسبة - 

العمر المتوقع 
5,2814,600زیادة بمعدل عام واحد - 
(5,115)(5,280)نقص بمعدل عام واحد - 



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

55

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة) -18

إن المساھمات المتوقع تقدیمھا من قبل صاحب العمل في السنوات القادمة بالنسبة اللتزامات برامج المزایا المحددة موضحة 
أدناه: 

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

2,7532,586شھًرا القادمة12خالل فترة 
9,80610,026سنوات 5و2ما بین 
7,1708,474سنوات 10و5ما بین 

14,06014,230سنوات 10بعد 
──────────────────

33,78935,316
══════════════════

14: 2018سنة (15ھو المجمعة إن المتوسط المحدد اللتزامات برامج المزایا المحددة في نھایة فترة التقاریر المالیة 
سنة). 

قروض تحمل فائدة   -19

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

بشروط ملزمة بعمالت متنوعة تم الحصول علیھ من مجموعة بنوك یستحق  متجدد قرض 
2021138,961104,862في ابریل 

قرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك أجنبي ویستحق السداد على  
201635,27629,407مارستبدأ من ربع سنویةأقساط 

علیھ من بنك محلي ویستحق السداد في یولیو  قرض متجدد بشروط ملزمة تم الحصول 
202324,57621,580

-202325,752قرض محدد االجل تم الحصول علیھ من مجموعة بنوك ویستحق السداد في مارس 
-20246,000تسھیل مرابحة تم الحصول علیھ من بنك محلي ویستحق السداد في فبرایر 

1,50013,000محلي تستحق السداد عند الطلب تسھیالت بشروط غیر ملزمة من بنك 
قرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك اجنبي ویستحق السداد على  

49,105-* 2016أقساط شھریة اعتبارا من مایو 
قرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك محلي ویستحق السداد في یولیو  

2019-4,400
38,79138,628قروض أخرى    

──────────────────

270,856260,982
══════════════════

ملزمة التسھیالت بشروط
قانونًا بتوفیر األموال وفقًا اللتزام ا ھو أحد التسھیالت التي یكون فیھا المقرض ملزمملزمة القرض بشروط تسھیلإن

المجموعة ببنود اتفاقیة القرض. سیتم تحمیل أتعاب االلتزام عادًة على المجموعة بخصوص أي جزء غیر مسحوب من  
التسھیل.

التسھیالت بدون شروط 
بتوفیر األموال ولذلك تستحق القرض بدون شروط ھو أحد التسھیالت التي یكون فیھا المقرض غیر ملزم قانوناً  تسھیل  إن  

التسھیالت السداد عند الطلب. 

تحملكویتي)  ألف دینار201,135:  2018كویتي (ألف دینار243,956إن القروض ذات معدالت الفائدة المتغیرة بمبلغ  
% سنویًا) فوق المعدالت القیاسیة.  5إلى %0.5: 2018سنویاً (%5إلى%0.5منھامش یتراوح 

الف دینار كویتي الى مطلوبات تأجیر 49,105تحمل فائدة بمبلغ قروض، تم إعادة تصنیف 2019ینایر 1* كما في 
).  6(إیضاح 16تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة لنتیجة
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(تتمة) قروض تحمل فائدة  -19

یوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغیر المتداولة (تم تحلیلھا حسب العملة) اللتزامات المجموعة بالنسبة للقروض: 

الجزء المتداول 
ألف 

دینار كویتي

الجزء غیر المتداول 
ألف 

دینار كویتي 

المجموع
ألف 

دینار كویتي
16,729192,854209,583دوالر أمریكي   

3,44531,75235,197دینار كویتي 
17,78517,785-درھم اماراتي  

3,5353,535-دوالر سنغافوري  
2,9741,7824,756أخرى 

───────────────────────────
201923,148247,708270,856دیسمبر 31في 

═══════════════════════════
201853,534207,448260,982دیسمبر 31في 

═══════════════════════════

كویتي) تحتفظ ألف دینار112,218:  2018كویتي (ألف دینار85,787تتضمن القروض التي تحمل فائدة قروض بمبلغ  
بھا الشركات التابعة في المجموعة. إن المدینین التجاریین وبعض الموجودات األخرى للشركات التابعة المعنیة مرھونة  

كضمان لقاء ھذه القروض. 

صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة ل تغطیة ال
ألف دوالر أمریكي506,000بمبلغ  قروض بالدوالر األمریكي  2019دیسمبر  31تتضمن القروض التي تحمل فائدة في  

لصافي االستثمارات في شركات تابعة أجنبیة (عملتھا الرئیسیة ھي الدوالر تغطیةك، والتي تم تصنیفھا )تغطیة(أداة 
أو تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة من ھذه االستثمارات. یتم تحویل األرباحتغطیةلاألمریكي) وتستخدم 
خسائر أو لمقاصة أي أرباحات الشاملة األخرى یراداإلإلى تحویل القروض التي تحمل فائدةإعادةالخسائر الناتجة من 

تحویل العمالت األجنبیة ارباحجإدراناتجة من تحویل صافي االستثمارات في ھذه الشركات التابعة. خالل السنة، تم 
ات یرادكویتي) مباشرًة في اإلألف دینار874بمبلغخسائر:2018كویتي (ألف دینار258بمبلغ تغطیةالالناتجة من أداة 

).تغطیةالالشاملة األخرى (احتیاطي 

مطلوبات غیر متداولة أخرى -20
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

8,0148,153)27إیضاحأطراف ذات عالقة (إلى مبالغ مستحقة
4,6946,319مطلوبات أخرى

────────────────────

12,70814,472
════════════════════

دائنة أخرى  أرصدة دائنون تجاریون و -21
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

230,528214,914دائنون تجاریون
97,140100,539مصروفات مستحقة  

47,82750,943مصروفات مستحقة تتعلق بموظفین
15,27115,881ضریبة دعم العمالة الوطنیة مستحقة  

3,9296,010ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 
4,3904,245زكاة مستحقة

1,204920حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي مستحقة  
371389) 27إیضاحأطراف ذات عالقة (إلى مبالغ مستحقة

140140دارةمكافأة أعضاء مجلس اإل
21,41349,264مطلوبات أخرى

────────────────────
422,213443,245

════════════════════
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(تتمة) دائنة أخرى أرصدة دائنون تجاریون و -21

الدائنین التجاریین بأكملھا ھي ذات طبیعة قصیرة األجل وال تحمل فائدة ویتم سدادھا عادة على فترات تتراوح أرصدةإن 
یوماً.  والقیمة الدفتریة للمطلوبات تقابل بشكل كبیر القیمة العادلة.60إلى 30من 

مصروفات عمومیة وإداریة  -22
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  
207,240201,550رواتب

29,26126,123مزایا موظفین
9,22929,714إیجار

30,52827,556أتعاب مھنیة  
22,88920,152وصیانة إصالحات

10,83012,326مرافق إدارة
6,5526,286اتصاالت 

9,0178,621سفر 
4,4593,764تأمین 

2,7812,822مستلزمات مكتبیة 
7,014905)14إیضاحخسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین (

1,7991,570رسوم بنكیة  
2,2231,809دعایة 

5,8269,385مصروفات أخرى 
────────────────────

349,648352,583
════════════════════

ضرائب  -23
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي  

2,2692,121ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
817764حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

908848الزكاة
9,3896,196الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة

──────────────────

13,3839,929
══════════════════

لیست جوھریة بالنسبة للبیانات المالیة المجمعة.  شركات خارجیةإن الضرائب المؤجلة الناتجة من 
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یة والمخففة ساسربحیة السھم األ-24

یة والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  ساسیتم احتساب ربحیة السھم األ
القائمة خالل السنة:سھماأل

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 
(معاد ادراجھ)* 

86,75981,110ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم 
══════════════════════

سھم  سه  
1,762,930,5581,762,930,558المدفوعة سھمالمتوسط المرجح لعدد األ

(98,978,642)(98,978,642)الخزینةأسھمالمتوسط المرجح لعدد 
────────────────────────

1,663,951,9161,663,951,916القائمة  سھمالمتوسط المرجح لعدد األ
════════════════════════

فلس 48.75فلس 52.14الخاصة بمساھمي الشركة األم –والمخففة یة ساسربحیة السھم األ
════════════════════════

منحة الحقا أسھمإصداریة والمخففة للفترة المقارنة المعروضة بحیث تعكس تعدیل ساسربحیة السھم األجإدراإعادة* تم 
).  17إیضاح(2018المنحة المتعلقة بسنة أسھمصدارإل

یة والمخففة متطابقة.  ساسحیث إنھ لیس ھناك أي أدوات مخففة قائمة، فإن ربحیة السھم األ

مشتقات األدوات المالیة -25

أو صرف العمالت األجنبیةأسعارأو یةساسالفائدة األأسعارإلى إن المشتقات ھي أدوات مالیة تتحدد قیمتھا بالرجوع
سعر لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة أو یة فقط المبالغ التي یطبق علیھا نسبةصلالمؤشرات األخرى. تمثل المبالغ االسمیة األ

االئتمان لتلك األدوات. تتعامل أو الخسارة المحتملة المتعلقة بمخاطر السوقأو التي سیتم تبادلھا، وھي ال تمثل الربح
الفائدة ومراكز تحویل العمالت األجنبیة.أسعارمخاطر دارةجموعة باألدوات المشتقة التالیة إلالم

مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة 
كـ "مشتقات محتفظ بھا تغطیةالولكنھا ال تفي بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة  تغطیةالیتم تصنیف المشتقات المستخدمة لغرض  

للمتاجرة". 

عقود تبادل العمالت األجنبیة اآلجلة
بیع عمالت بسعر محدد وفي تاریخ محدد في المستقبل بھدف أو  إن عقود تبادل العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات لشراء

مراكز العمالت األجنبیة.إدارة

الفائدة أسعارمبادالت 
ي  أساسمبلغ  إلى  ئدة ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین مقابلین لتبادل مدفوعات فوائد استناداً الفا أسعارإن مبادالت  

مخاطر معدالت الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة. إدارةمحدد لفترة زمنیة معینة بھدف 

مطلوبات مع قیمتھا االسمیة التي تم  أو ة كموجوداتدرج یوضح الجدول التالي القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة الم
ساسي لألداة المشتقة وھي األساسغ األھي المبلجمالية باإلدرج تحلیلھا حسب شروط استحقاقھا. إن القیمة االسمیة الم

قیاس قیمة المشتقات. تبین القیمة االسمیة حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وال تبین مخاطر ھأساسالذي یتم على 
السوق وال مخاطر االئتمان.



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

59

(تتمة)مشتقات األدوات المالیة -25

(تتمة) مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة 

المبالغ االسمیة حسب فترة االستحقاق 
القیمة العادلة  

الموجبة 
القیمة العادلة  

القیمة االسمیة السالبة 
خالل  

سنة واحدة 
خمس  إلى من سنة 
سنوات 

2019
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة:

-27,43627,436-70عقود عمالت أجنبیة آجلة 
تدفقات  لتغطیةمشتقات محتفظ بھا 

نقدیة:
22,015-22,015(186)-الفائدةأسعارمبادالت 

─────────────────────────────────────────────

70(186)49,45127,43622,015
═════════════════════════════════════════════

2018
مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة:

-24,93424,934-190عقود عمالت أجنبیة آجلة 
تدفقات  تغطیةلمشتقات محتفظ بھا 

نقدیة:
20,865-20,865-250الفائدةأسعارمبادالت 

─────────────────────────────────────────────

440-45,79924,93420,865
═════════════════════════════════════════════

التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة-26
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

157,106127,107خطابات ضمان 
3,684132,014التزامات تأجیر تشغیلي

60,704108,417رأسمالیة (مالحظة أدناه)*التزامات 
──────────────────

221,494367,538
══════════════════

دیسمبر:  31كما في لغاءفیما یلي الحد األدنى لدفعات التأجیر الدائنة المستقبلیة بموجب تأجیر تشغیلي غیر قابل لإل
2019

ألف 
دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

3,68429,964خالل سنة واحدة 
53,960-بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من خمس سنوات  

48,090-أكثر من خمس سنوات 
──────────────────

3,684132,014
══════════════════

كویتي)  ألف دینار30,751: 2018كویتي (ألف دینار30,651بمبلغ یتضمن بند خطابات ضمان كفاالت مصرفیة 
دارة(مقفلة)" لصالح اإلصادرة من أحد البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة "شركة جلوبل كلیرنج ھاوس سستمز ش.م.ك.

.  المجموعةإلى الرجوععدم أساستلك الكفاالت من البنك على إصدارالعامة للجمارك في دولة الكویت، تم 
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(تتمة)التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة-26

تمثل جزء  وطرف ذي عالقةوشركتھا التابعة: شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة) األم * إن المجموعة (الشركة 
مارات العربیة المتحدة ("المشروع"). لدى المجموعة حالیا حصة ملكیة من ترتیب إلنشاء وتطویر مجمع تجاري في اإل

). إن االلتزامات التي 27إیضاحالمشروع (إلى %) كما قدمت تسھیالت قروض بفوائد19.87: 2018% (19.87بنسبة 
2019دیسمبر 31كویتي كما في ألف دینار37,224ت في المشروع تبلغ تتحملھا المجموعة تجاه المزید من االستثمارا

69,297ضمانات تكافلیة للمشروع بمبلغ األم ما تقدم، قدمت الشركة إلى كویتي). إضافةألف دینار87,232: 2018(
لزمني المتفق علیھ. كویتي) كما تتولى مسئولیة انجاز المجمع في اإلطار األف دینار57,976: 2018كویتي (ألف دینار

ضائیة قنزاعات 

PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 
أتعاب إلى التكلفة باإلضافةأساساألم عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على الشركة، نفذت 2008حتى 2004من 

.العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمنعمارإإعادةمحددة مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستیة التي تدعم  

ملیون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة  47، أرسلت الشركة األم مطالبة موثقة بحوالي  2011أبریل  23وبتاریخ  
15المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة األم بتاریخ األم فیما یتعلق بعقد مكتب 

واستأنفت الشركة األم قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت  2011دیسمبر 
مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد  ملیون دوالر تتعلق بعقد 80الحكومة األمریكیة أن الشركة األم مدینة لھا بمبلغ 

المبلغ. وطعنت الشركة األم بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم 
ن.االستئنافی

، تحركت الحكومة األمریكیة طالبًة رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات  2013أغسطس 26وبتاریخ 
الجیش لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف 

الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ . طعنت الشركة األم على قرار المجلس أمام2014دیسمبر  9بتاریخ  
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي 2018أبریل 16. وبتاریخ 2015أبریل 8

.رفض استئناف الشركة األم لعدم االختصاص

الشركة األم بشكوى معدلة في أمر معلق یخص عقد ، تقدمت 2018سبتمبر 21وبعد قرار الدائرة االتحادیة، وبتاریخ 
ملیون دوالر قامت 17مبلغ  إعادةمكتب المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أمور أخرى،  

كومة  الحكومة األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للح 
احتمال وجود دین على الشركة  إلى األمریكیة أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة للشركة األم استناداً 

المبین أدناه. DDKSالمتعلق بعقد األمرمع األمراألم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا 

ملیون دوالر من عقد آخر یرتبط بمكتب المشاریع والتعاقدات 17وكما أشرنا آنًفا، قامت الحكومة األمریكیة بمصادرة 
تطلب دفع مبلغ  DDKS، قدمت الشركة األم مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  2017یولیو  3). وبتاریخ  DDKS(عقد  

، أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة األم أنھا  2017سبتمبر 1الفوائد. وفي خطاب بتاریخ إلى باإلضافةDDKSمقاصة 
إعادةا أعاله، قدمت الشركة األم دعوى تطلب إلیھأوقفت المطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المشار 

").DDKSالفوائد ("قضیة إلى باإلضافةDDKSمبلغ مقاصة 

، قدمت الشركة  2018دیسمبر  3. بتاریخ  DDKSالشركة األم شكوى معدلة في قضیة، قدمت  2018سبتمبر  21وبتاریخ  
التي ال زالت COFCمع قضیةDDKSاقتراح لضم قضیة إلى الحكم بشأن المرافعات، باإلضافةصداراألم اقتراًحا إل
شركة األم بضم القضیتین. بتاریخ ، استجابت المحكمة لطلب ال2018دیسمبر  6بتاریخ  .ا أعالهإلیھوالمشار  قید النظر فیھا 

، قدمت  2018دیسمبر 28بتاریخ و. DDKS، قدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018دیسمبر 17
2019فبرایر  14بتاریخ  ریكیة  األمرد حكومة الوالیات المتحدة  وقد وردالشركة األم ردھا على اقتراح الحكومة األمریكیة  

رأًیا بمنح حكومة  أصدرت محكمة المطالبات الفیدرالیة ، 2019مایو 9. وبتاریخ 2019فبرایر 28بتاریخ وتم عقد جلسة 
بسبب عدم  DDKSالوالیات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة 

2019مایو 14أمام الدائرة الفیدرالیة في كال القرارین ىعلستئنافالا بالطعن بالشركة األم قامتاختصاصھا. ھذا، و
حدد موعد، وسیت2019سبتمبر 16االستئناف قد اكتمل بتاریخموجز علما بأن حیث قامت المحكمة بضمھما لبعض، 

. 2020المرافعة الشفویة في النصف األول من عام 
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(تتمة)التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة-26

(تتمة) قانونیة نزاعات 

ات اإلداریة جراء، أقامت الشركة األم دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتعاقدات بموجب قانون اإل2016سبتمبر  14بتاریخ  
.عالقة. وال زالت ھذه الدعوى كولومبیا في المحكمة الجزئیة األمریكیة لقسم 

بقید أي مخصصات في البیانات المالیة المجمعة. وبعد استشارة  دارة، لم تقم اإلبالقضایا وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط  
.للقضایا المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة 

ب) تسییل كفالة
كویتي من الكفالة المصرفیة ألف دینار10,092العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ دارةصدر قرار عن اإل

وھي شركة تابعة للشركة )"شركة جلوبال كلیرنج"(،المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) 
العامة للجمارك بتسییل الكفالة دارةالعامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبًقا لھذا القرار، قامت اإلدارةاألم، لصالح اإل

. 2007دیسمبر 31المذكورة خالل السنة المنتھیة في 

بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول شركة جلوبال كلیرنج وقد تقدمت 
كویتي ألف دینار58,927العامة للجمارك بسداد مبلغ دارة، وألزمت اإلشركة جلوبال كلیرنجحكمھا لصالح درجة

كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا ألف دینار9,138كتعویض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  
نویاً على ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا.% س7احتساب فائدة بنسبة إلى سابًقا، باإلضافة

ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما  
أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف 4إداري  2014/  1955العامة للجمارك بالطعن رقم  دارةتقدمت اإل

دارةواإلشركة جلوبال كلیرنج حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من 2015سبتمبر 13في 
،  1تمییز إداري / 2015لسنة 148,1487عنین رقمي العامة للجمارك بالطعن على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالط

، أصدرت لجنة الخبراء 2018مایو  7خبراء. وفي  الدارةقضت محكمة التمییز بإحالة الطعن إل2017مارس  15وبتاریخ  
.  2018أكتوبر 3في التعویض المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في االم الشركة حقیة أتقریر یؤكد 

للتعقیب 2019فبرایر13دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة شركة جلوبال كلیرنج قدمت 2019ینایر 23وبجلسة 
، تم حجز الدعوى 2019مارس 6من الجمارك وبھذه الجلسة طلب الحاضر عن الجمارك أجًال وتم منحھ أجًال لجلسة 

2019سبتمبر 25م مد أجل النطق بالحكم لجلسة ثم ت2019یونیو 26وفیھا تأجلت لجلسة2019مایو 1للحكم لجلسة 
إدارة الخبراء. أمام وال زالت الدعوى محل بحث، الخبراءإدارةإلى محكمة التمییز بإحالة الدعوىوبتلك الجلسة قضت 

العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب دارةبرفع دعوى قضائیة ضد اإلشركة جلوبال كلیرنج كما قامت 
العامة للجمارك من تسییل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج.  دارةلمحكمة االستئناف بوقف اإل

دارةبحوزة اإلوأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال 
القاضي بوقف تسییل الكفاالت وقضى بإلغائھ العامة للجمارك، وتقدمت ھذه األخیرة بالطعن بالتمییز على حكم االستئناف

.محكمة التمییزمن 

العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دارةواإلشركة جلوبال كلیرنج بین ما سبق، یوجد نزاعات قانونیةإلى باإلضافة
دعاوى قضائیة ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالًیا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن 

یكون لھذه القضایا تأثیر مادي سلبي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة  157ج) العقد رقم 
تم  كویتي یمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة ألف دینار28,000بقیمة دفتریة بمبلغ تتضمن العقارات االستثماریة عقار

. إیجارمن الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد الحصول علیھا 

أعاله لزعمھا بانتھاء سریانھ في لیھاالمشار یجاراالعقد إنھاء، أخطرت الھیئة الشركة األم بعزمھا 2018یولیو 3في 
الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي لى  ا. استنادابتسلیم قطعة األرضماال، وطالبت الھیئة الشركة  2018یونیو  30

ات القانونیة الالزمة وقامت برفع  جراءم اإلالعقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة االإنھاء، فإن إخطار األمللشركة 
حكومي  -عام-تجاري-2018لسنة 3686ودعوى برقم 24حكومي/-عام-تجاري-2018لسنة 2587دعوى برقم 
الضمني بطلب الحكم بندب خبیر إلبداء الرأي حول ثبوت التجدید  حكومي  -عام-تجاري–2018لسنة  4522ودعوى رقم  

رقم (ھـ.ع.صصدر قرار اإلخالء اإلداري 2018سبتمبر9بتاریخ والمذكور أعاله بموجب القانون.یجارعقد االل
.12إداري/5600/2018أمام القضاء بالدعوى رقم األم) وطعنت علیھ الشركة 129/2018



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

62

(تتمة)التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة-26

(تتمة) قانونیة نزاعات 
(تتمة) للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة  157ج) العقد رقم 

یونیو  30اعتبارًا من  157نتھاء عقد التخصیص رقم  ا ضد الشركة األم ب314/2019رقم  الحكم2019إبریل  25وبتاریخ  
1من األرض وإلزام الشركة األم بأداء الریع ابتداءً لحیازةبإخالء الشركة األم للقسیمة وطردھا واسترداد الھیئة و2018
صادر من محكمة أول درجة  ھذا الحكم و-عن كل یوم تأخیر حتى تسلیم القسیمة دینار كویتي80مبلغ ب2018یولیو 

باالستئناف وطلبت وقف تنفیذ الحكم. إضافة إلى ات الطعن على ھذا الحكمإجراءوقد اتخذت الشركة األم .وغیر نھائي
وتجدید العالقة ثبات امتدادإ بالدعوى علیھ و القضائ برفعالحكم المستأنف إلغاءالمحكمة بذلك، طالبت الشركة األم

.  2018یولیو 1من ءً بدسنة 20ھا قدرأخرى ) لمدة 157(التعاقدیة للعقد رقم 

أعاله بوقف شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتم  في االستئنافمحكمة االستئناف صدر القرار من، 2019یولیو 14وبتاریخ 
. 2019نوفمبر 17تأجیلھ لجلسة

)  314/2019رقم (الحكم المستأنف  صدر الحكم في االستئنافات المقامة من الشركة األم بإلغاء2019دیسمبر  8وبتاریخ  
ة والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذي صفة وبتأیید الحكم المستأنف فیما قضى بھ في الدعوى األصلی

قابل الشركة األم. غیر أن الحكم بحیازة فیما عدا ذلك، ومؤدى ھذا الحكم النھائي ھو بقاء القسائم موضوع العقد حتى االن 
4تمییز تجاري/2019/3900ى ھذا الحكم بالتمییز علالشركة بالتمییز من أطراف الخصومة وقد طعنت علیھللطعن 

.ومازال الطعن متداوال ولم یفصل فیھ

، لحین الفصل في االستئناف2019لسنة 314رقم المستشكل فیھ وقف تنفیذ الحكم لإشكاًال أیضاً كما أقامت الشركة األم
وطعنت الھیئة على  2019لسنة 314اإلشكال المذكور بوقف تنفیذ الحكم رقم صدر الحكم في ، 2019سبتمبر 2وبتاریخ 

اإلشكال تاسیسا و رفض صدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف من الھیئة 2020رفبرای16ھذا الحكم باالستئناف وبتاریخ
.2019دیسمبر8على حكم االستئناف أعاله الصادر بتاریخ 

.على نتایج القضیةالخارجي من التعلیق ستشار القانونيالتشاور مع الملم تتمكن الشركة األم بعد و

د) قضایا شركة كي جي إل
، تم رفع دعاوى مدنیة على الشركة األم وبعض شركاتھا التابعة من قبل شركة  2012دیسمبر  31خالل السنة المنتھیة في  

دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك ةثالثرابطة الكویت والخلیج للنقل ("كي جي إل") وشركاتھا التابعة في 
بشأن أمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في عقود شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف سابق في 

الشركة األم.  

،  2018یولیو 6. في طلب إصدار حكم مستعجل، قدمت الشركة األم الحقًا النتھاء كافة التحقیقات، 2018یونیو 4في 
أسقطت الدعوى. وافقت المحكمة على طلب الشركة األم و

كي جي وقدمت شركةمحكمة بنسلفانیا العلیا،الحكم المستعجل امام"كي جي إل"شركة ، استأنفت 2018أغسطس 1في
. كما قدمت شركة كي جي ال  2018دیسمبر 20وقدمت المجموعة ردھا في .  2018نوفمبر 8فيكرتھا االفتتاحیة ذمإل

مذكرتھا  ماال. قدمت الشركة  2019فبرایر  12ومالحقھا لالستئناف في  2019ینایر  17تعقیبھا على مذكرة المجموعة في  
.2019فبرایر 26، وقدمت شركة كي جي ال مذكرتھا النھائیة في 2019فبرایر 25النھائیة في 

.  2019مارس 7في، رفضت المحكمة العلیا التماس كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل2019فبرایر 28في 
. من السجلبختم أجزاء مستنسخةكي جي ال التزاموافقت المحكمة على 2019ابریل 12في 

یونیو  26ا في إلیھ، حددت المحكمة العلیا موعد للمرافعة الشفھیة في االستئناف واستمعت المحكمة 2019مایو 15في
3بتاریخ. أصدرت المحكمة العلیا قرارھا برفض االستئناف المقدم من قبل كي جي ال2019أغسطس 1و في. 2019

في والیة بنسلفانیا، تمییزمحكمة الأمامستئناف تقدیم االعلى موافقة للتماسالبكي جي أل، تقدمت شركة 2019سبتمبر 
2019سبتمبر  17بتاریخقدمت الشركة األم ردھا على االلتماس  ومراجعة قرار المحكمة العلیا.  تمییزمحكمة المن  وطلبت

.حتى تاریخھحكمھا تمییزولم تصدر محكمة ال

جوھریة. ھذا ویرى  القضائیة غیر الدعاوى المطالبات والفإن المجموعة طرف في العدید من ،ما تقدمإلى باإلضافة
المستشار القانوني الداخلي للمجموعة بأن ھذه المطالبات والدعاوى لن یكون لھا أي تأثیر جوھري سلبي على البیانات 

المالیة المجمعة. 
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معامالت مع أطراف ذات عالقة-27

العلیا للمجموعة وشركات  دارةوموظفي اإلدارةوأعضاء مجلس اإلالرئیسیین تمثل األطراف ذات عالقة المساھمین 
إدارة. یتم اعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل اً یمارسون علیھا تأثیرًا جوھریأو یسیطرون علیھا 

المجموعة.

ة ھي كما یلي:مع أطراف ذات عالقرصدةإن المعامالت واأل
مساھمون  
رئیسیون

أطراف أخرى  
المجموعذات عالقة 

2019
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
بیان الدخل المجمع 

862,1752,261ات یراداإل
(416)(372)(44)مصروفات عمومیة وإداریة 

7,3407,340-ات فوائدإیراد
(80)(80)-تكالیف تمویل 

بیان المركز المالي المجمع: 
29,78371,569101,352) 10إیضاحاستثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (

الخسائر أو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
109,183109,183-) 11إیضاح(

862,9453,031مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
98,73298,732-طرف ذي عالقة  إلى قرض
35,25935,259-شركة زمیلة إلى قرض

3718,0148,385)  21و20ي إیضاح أطراف ذات عالقة (إلى مبالغ مستحقة

مساھمون  
رئیسیون

أطراف أخرى  
المجموع ذات عالقة 

2018
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
ألف 

دینار كویتي 
بیان الدخل المجمع

862862-ات یراداإل
(403)(359)(44)مصروفات عمومیة وإداریة 

3,7323,732-ات فوائدإیراد
(81)(81)-تكالیف تمویل 

بیان المركز المالي المجمع:
31,50469,724101,228) 10إیضاحاستثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (

الخسائر أو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
109,246109,246-) 11إیضاح(

812,1112,192مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
42,05442,054-طرف ذي عالقة  إلى قرض
35,32135,321-شركة زمیلة إلى قرض

3898,1538,542) 21و20إیضاح(أطراف ذات عالقةإلى مبالغ مستحقة

شركة  إلى  كویتي) تم منحھألف دینار42,054:  2018كویتي ( ألف دینار98,732طرف ذي عالقة بمبلغ  إلى  إن القرض
مارات العربیة المدفوعة مقدما من شركة تابعة للمجموعة إلنشاء وتطویر مركز تجاري في دولة اإلمحاصة ویمثل المبالغ 

حقوق ملكیة في المشروع إلى  "المشروع". یحمل ھذا المبلغ فوائد سنویة مركبة وفقا التفاقیة القرض ویمكن تحویلھ-المتحدة  
ة معینة.  ھداف تشغیلیألالمشروععند إتمام انشاءه ویخضع ذلك لتحقیق
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(تتمة)معامالت مع أطراف ذات عالقة-27

العلیا دارة مكافأة موظفي اإل
العلیا اآلخرین خالل السنة كانت كما یلي:دارة(التنفیذیین) وأعضاء اإلدارةإن مكافأة أعضاء مجلس اإل

2019
ألف 

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

4,1443,872مزایا قصیرة األجل
══════════════

:  2018كویتي (ألف دینار2,725العلیا بمبلغ دارةتتضمن المزایا قصیرة األجل المنح التقدیریة الممنوحة لموظفي اإل
كویتي).ألف دینار2,399

معلومات القطاعات التشغیلیة-28

الخاصة بھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزیع  عمالبمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدات األدارةتقوم اإل
أو  خسائر القطاع ویتم قیاسھ بصورة متوافقة مع األرباحأو أرباحإلى الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استناداً 

المجمع.الخسائر التشغیلیة في بیان الدخل 

حسب منتجاتھم وخدماتھم التي یقومون  أعمال، یتم تنظیم المجموعة في وحدات دارةألغراض إعداد التقاریر من قبل اإل
بتقدیمھا وھناك قطاعین رئیسیین ھما:

الخدمات اللوجستیة والخدمات المتعلقة بھا:·
لوجیستیة شاملة للعمالء تتضمن الشحن والنقل قطاع الخدمات اللوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا بتقدیم خدماتیقوم

وخدمات العقود اللوجستیة واإلمدادات الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث الھامة. 

البنیة التحتیة·
وخدمات المطارات ومناولة الطائرات على األرض وخدمات  العقارات  یقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات أخرى تشمل  

وتدویر النفایات. وامدادات الوقودواالستشارات الجمركیة والشحن وإدارة الفنادق وعملیات العمالء واإلدارة التنظیف 
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(تتمة)معلومات القطاعات التشغیلیة-28

2019دیسمبر 31السنة المنتھیة في 

الخدمات اللوجیستیة  
والخدمات المتعلقة  

بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

المجموعواستبعادات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي
ات یراداإل

1,578,563-1,123,835454,728ن وعمالء خارجی
-(15,705)73114,974ما بین القطاعات

────────────────────────────────────────

1,578,563(15,705)1,124,566469,702ات یراداإلإجمالي
════════════════════════════════════════

النتائج  
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 

193,130(252)58,634134,748دارةومكافأة أعضاء مجلس اإل
(60,502)استھالك
(6,084)إطفاء

──────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء 
126,544دارةمجلس اإل

8,492ات فوائدإیراد
(21,494)تكالیف تمویل

──────────

113,542دارةالربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل
(13,523)دارةضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل

──────────

100,019ربح السنة
══════════

2,082,134(39,585)781,0301,340,689الموجودات  إجمالي
════════════════════════════════════════

932,564(470,376)404,252998,688المطلوبات  إجمالي
════════════════════════════════════════

:إفصاحات أخرى
254,007-222,90331,104) 9إیضاحالشھرة (

25,052-4,35020,702)8إیضاحموجودات غیر ملموسة (
(67,693)(692)(49,849)(17,152)إنفاق رأسمالي  

3,642-3,642-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة
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معلومات القطاعات التشغیلیة (تتمة)-28

2018دیسمبر 31السنة المنتھیة في 
الخدمات اللوجیستیة  
والخدمات المتعلقة  

بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

المجموع واستبعادات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
اتیراداإل

1,550,190-1,151,731398,459ن وعمالء خارجی
-(14,861)1,35213,509ما بین القطاعات

────────────────────────────────────────

1,550,190(14,861)1,153,083411,968اتیراداإلإجمالي
════════════════════════════════════════

النتائج 
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 

154,841(12,032)35,892130,981دارةومكافأة أعضاء مجلس اإل
(31,362)استھالك
(4,632)إطفاء

──────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء 
118,847دارةمجلس اإل

5,130ات فوائدإیراد
(14,132)تكالیف تمویل

──────────

109,845دارةالربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل
(10,069)دارةضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل

──────────

99,776ربح السنة
══════════

1,843,159(91,030)761,5031,172,686الموجودات إجمالي
════════════════════════════════════════

776,925(551,217)391,601936,541المطلوبات إجمالي
════════════════════════════════════════

:إفصاحات أخرى
249,708-222,69427,014) 9إیضاحالشھرة (

25,536-5,07720,459)8إیضاحموجودات غیر ملموسة (
(82,858)(199)(64,549)(18,110)إنفاق رأسمالي  

1,320-1,320-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة

تمویل المجموعة  إدارةدات". یتم  ا ستبعإ المعامالت بین القطاعات عند التجمیع وتظھر ضمن "تعدیالت وأرصدةیتم استبعاد  
ات التمویل) وضرائب الدخل بصورة مجمعة وال یتم توزیعھ على القطاعات التشغیلیة.إیراد(بما في ذلك تكالیف التمویل و

الممتلكات واآلالت والمعدات والمشروعات قید التنفیذ والعقارات إلى یتكون اإلنفاق الرأسمالي من اإلضافات
االستثماریة. 
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معلومات القطاعات التشغیلیة (تتمة)-28

ات  یرادتحلیل معلومات اإل
ات المجموعة من العقود مع العمالء:  إیرادیعرض الجدول التالي تحلیل 

2019دیسمبر 31
ات الخدمات  إیراد 

اللوجستیة  

ات الشحن  إیراد 
والمناولة  

جمالياإلخدمات أخرى  ات تأجیر  إیراد للمشروعات 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي
ات یرادتوقیت االعتراف باإل
نقطةالخدمات المقدمة في 

253,962430,936-132,55344,421زمنیة معینة  
على مدارالخدمات المقدمة 

1,147,627-76,4011,000,62070,606الوقت 
──────────────────────────────────────────────────

ات من عقود  یراداإلإجمالي
208,9541,045,04170,606253,9621,578,563مع العمالء  

══════════════════════════════

األسواق الجغرافیة 
138,95478,82769,787169,844457,412الشرق األوسط  

147400,576-22,974377,455أوروبا 
18,505334,8765047,546361,431اسیا 

227,403--3,382224,021أمریكا 
25,13929,86231576,425131,741افریقیا 

──────────────────────────────────────────────────
ات من عقود  یراداإلإجمالي

208,9541,045,04170,606253,9621,578,563مع العمالء  
══════════════════════════════════════════════════

2018دیسمبر 31
ات الخدمات  إیراد 

اللوجستیة  

ات الشحن  إیراد 
والمناولة  

جمالياإلخدمات أخرى  ات تأجیر  إیراد للمشروعات 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ات یرادتوقیت االعتراف باإل
نقطةالخدمات المقدمة في 

219,786388,355-128,40840,161زمنیة معینة  
على مدارالخدمات المقدمة 

1,161,835-77,9651,021,08662,784الوقت 
──────────────────────────────────────────────────

ات من عقود  یراداإلإجمالي
206,3731,061,24762,784219,7861,550,190مع العمالء  

══════════════════════════════════════════════════

األسواق الجغرافیة 
125,59370,13562,146151,881409,755الشرق األوسط  

364,629--740363,889أوروبا 
25,309354,4113407,511387,571اسیا 

182269,206-20,624248,400أمریكا 
34,10724,41229860,212119,029افریقیا 

──────────────────────────────────────────────────
ات من عقود  یراداإلإجمالي

206,3731,061,24762,784219,7861,550,190مع العمالء  
══════════════════════════════════════════════════

الموقع الجغرافي للشركات التابعة. إلى ات أعالهیراداإلمعلومات تستند 
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معلومات القطاعات التشغیلیة (تتمة)-28

المعلومات الجغرافیة االخرى 
على القطاعات الجغرافیة:بناءً عرض الجدول التالي معلومات تتعلق بالموجودات غیر المتداولة ی

20192018

موجودات غیر متداولة  
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي 

855,658719,857الشرق األوسط
221,590180,859آسیا 

74,44252,473أوروبا
41,50726,926أمریكا
48,21330,720أفریقیا
20,15818,305موزعغیر 

────────────────────

1,261,5681,029,140
════════════════════

وموجودات حق  ر المتداولة لھذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات والمشروعات قید التنفیذ یتتكون الموجودات غ
إلى والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة والشھرة والموجودات غیر المتداولة األخرى وقرضاالستخدام 

شركة زمیلة. إلى طرف ذي عالقة وقرض

المخاطر المالیة إدارةأھداف وسیاسات -29

تتعرض المجموعة للمخاطر نتیجة استخدام األدوات المالیة وتدار ھذه المخاطر من خالل عملیة التحدید والقیاس والمراقبة 
لمجموعة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار اإدارةالمستمرة وفقاً لقیود المخاطر والضوابط األخرى. إن ھذه الطریقة في  

یة لدى المجموعة، باستثناء المشتقات، القروض ذات معدالت الفائدة ساسفي تحقیق األرباح. تتضمن المطلوبات المالیة األ
الدائنة األخرى. إن الغرض الرئیسي للمطلوبات المالیة ھو توفیر التمویل الالزم لعملیات رصدةوالدائنین التجاریین واأل

اً توزیعات أرباح مستحقة. تتكون الموجودات المالیة لدى المجموعة من المدینین التجاریین المجموعة. لدى المجموعة أیض
المدینة األخرى والنقد والودائع قصیرة األجل. كما تحتفظ المجموعة بموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  رصدةواأل

شركة زمیلة وأطراف إلى  االخرى وقرضالشاملة  ات  یراداإلالخسائر وموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  أو  األرباح
ذات عالقة وتدخل في معامالت المشتقات.  

الشركة األم على أن إدارةالمخاطر والتأكید لمجلس إدارةالعلیا للمجموعة بالمراجعة والموافقة على سیاسات دارةتقوم اإل
المخاطر المالیة إدارةات مناسبة وأنھ تم تحدید وقیاس وإجراءاسات والمخاطر المالیة بالمجموعة تتم وفقاً لسیإدارةأنشطة 

المخاطر إدارةالمخاطر وقدرتھا على تحمل المخاطر. إن كافة أنشطة المشتقات ألغراض  إدارةوفقاً لسیاسات المجموعة في  
ي سیاسة المجموعة أال یتم  تتم من قبل فرق عمل متخصصة تتمتع بالمھارات المطلوبة والخبرات والتوجیھ المناسب. تقتض

تداول المشتقات ألغراض المضاربة.

والعملیات التي تقوم بھا والوسائل والھیكل عمالفیما یلي المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المجموعة في سیاق األ
لتي یحصل علیھا المساھم  االستراتیجیة لھذه المخاطر لزیادة القیمة ادارةالتنظیمي الذي تطبقھ المجموعة في سعیھا نحو اإل

كما ھو مبین أدناه:

تخفیض المخاطر 
االنكشافات دارةاألدوات األخرى إلأو  الشاملة للمخاطر، تستخدم المجموعة وفقاً لما ھو مالئم، المشتقات دارةكجزء من اإل

ومخاطر االئتمان واالنكشاف الناتج عن سھمالعمالت األجنبیة ومخاطر األأو الفائدةأسعارالناتجة عن التغیرات في 
المعامالت المستقبلیة.  

تركزات المخاطر الزائدة 
أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیةأو تنشأ التركزات عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة،
ة التزامات تعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات عندما یكون لھم سمات اقتصادیة مماثلة مما قد یجعل قدرتھم على مواجھ

الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة نحو التطورات التي إلى  غیرھا. تشیر التركزاتأو  السیاسیةأو  في الظروف االقتصادیة
على منطقة جغرافیة معینة. أو بذاتھأعمالتؤثر على قطاع 

أساسة منھا، تقوم المجموعة بمراقبة تلك التركزات والمخاطر على من أجل تجنب التركزات الزائدة والمخاطر الناتج 
تركزات مخاطر االئتمان المحددة طبقاً لذلك. ال یوجد تركزات جوھریة محددة لمخاطر االئتمان.إدارةمستمر. یتم مراقبة و
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(تتمة)المخاطر المالیة إدارةأھداف وسیاسات -29

(تتمة) تركزات المخاطر الزائدة 
إن المخاطر الرئیسیة الناتجة عن األدوات المالیة للمجموعة ھي مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق، حیث  

.  سھماألأسعارالفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعارمخاطر إلى تنقسم األخیرة

مخاطر االئتمان  
عقد مبرم مع عمیل مما یؤدي أو مقابل عن الوفاء بالتزامھ بموجب أداة مالیةإن مخاطر االئتمان ھي مخاطر عجز طرف 

تكبد خسائر مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة (بصورة رئیسیة على المدینین التجاریین إلى  
لدى البنوك والمؤسسات المالیة ومعامالت  المدنیة األخرى) وكذلك من أنشطة التمویل لدیھا، بما في ذلك الودائع  رصدةواأل

شركة  إلى مخاطر االئتمان على قرضھا إلى تحویل العمالت األجنبیة واألدوات المالیة األخرى. تتعرض المجموعة أیضاً 
طرف ذي عالقة.  إلى زمیلة وقرض

مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
ات إجراءیوضح الجدول التالي مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا الموجودات المالیة قبل 

تخفیف مخاطر االئتمان: 
2019

ألف  
دینار كویتي

2018
ألف  

دینار كویتي 

130,932125,927لدى البنوكأرصدة
331,616338,245مدینون تجاریون 

35,25935,321شركة زمیلة *  إلى قرض
98,73242,054طرف ذي عالقة  إلى قرض

38,61844,613موردین والمصروفات المدفوعة مقدما) لمقدما (باستثناء الدفعات موجودات أخرى 
────────────────────

635,157586,160
════════════════════

شركة زمیلة.  إلى المجموعة من تحدید مدى إمكانیة استرداد القرضإدارة* لم تتمكن 

مدینون تجاریون 
إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان یتأثر بالسمات الفردیة لكل عمیل. إن تأثیر السمات الدیموغرافیة لقاعدة العمالء 

التي یعمل بھا العمیل على مخاطر االئتمان والدولة عماللدى المجموعة بما في ذلك مخاطر التعثر على مستوى قطاع األ
من العوامل السابقة. أقلیعتبر 

إدارةات المجموعة المتعلقة بإجراءوفقًا لسیاسات وأعمالتدار مخاطر االئتمان الناتجة من العمالء من قبل كل وحدة 
المدینین القائمة للعمالء بشكل دوري، كما یتم في المعتاد تغطیة  أرصدةمخاطر االئتمان الناتجة عن العمالء. یتم مراقبة 

مؤسسات  أو أي اشكال تأمینیة أخرى یتم الحصول علیھا من بنوكأو أي شحنات لكبار العمالء من خالل خطابات اعتماد
مالیة أخرى طیبة السمعة.  

باستخدام مصفوفة مخصصات لقیاس خسائر البیانات المالیة المجمعةبتاریخ  تحلیل انخفاض القیمة  إجراءبعة  المجموتقوم
عدد أیام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات  إلى تستند معدالت المخصصاتاالئتمان المتوقعة.

الجغرافیة، ونوع المنتج، ونوع العمیل وتقییمھ االئتماني، والتغطیة من خالل  أنماط الخسائر المماثلة (أي حسب المنطقة 
غیرھا من اشكال الضمانات االئتمانیة). ویعكس احتساب المخصص النتیجة المرجحة باالحتماالت أو خطابات االعتماد

حول األحداث السابقة والظروف التقریر الماليوالقیمة الزمنیة لألموال والمعلومات المعقولة والمؤیدة المتاحة في تاریخ 
التقریر الماليالحالیة والتوقعات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ 

. 14رقم یضاحي اإلیمثل القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة المبینة ف
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(تتمة) مخاطر االئتمان 
یعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على المدینین التجاریین للمجموعة باستخدام مصفوفة 

المخصصات: 
المدینون التجاریون 

2019دیسمبر 31

یوماً 1-30

عدد أیام التأخر في السداد 

متداولة 
31-60

یوماً 
61-90

یوماً 
91 –120

یوما 
أكثر من  

جمالياإلیوماً 120
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي

المجموع الكلي المقدر للقیمة 
246,13548,79916,1296,8158,58871,015397,481الدفتریة في حالة التعثر

═══════════════════════════════════
65,865خسائر االئتمان المقدرة

═════
%16.57معدل خسائر االئتمان المتوقعة

═════

المدینون التجاریون
2018دیسمبر 31

یوماً 1-30

أیام التأخر في السداد عدد 

متداولة  
31-60

یوماً 
61-90

یوماً 
91 –120

یوما  
أكثر من  

جمالي اإلیوماً 120
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 

المجموع الكلي المقدر للقیمة 
217,18855,80418,80413,44710,12082,302397,665الدفتریة في حالة التعثر

═══════════════════════════════════
59,420خسائر االئتمان المقدرة

═══════

%14.94خسائر االئتمان المتوقعةمعدل 
═══════

النقد والنقد المعادل 
الخزینة بالمجموعة وفقاً لسیاسات  إدارةلدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل رصدةتدار مخاطر االئتمان الناتجة من األ

المجموعة. یتم استثمار الفوائض المالیة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة لتقلیل تركز المخاطر وتخفیف الخسائر المالیة الناتجة 
ي المجموعة لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بیان المركز المالمن اإلخفاق المحتمل للطرف المقابل. إن أقصى حد لتعرض 

.التقریر الماليیعادل القیمة الدفتریة في تاریخ 2018دیسمبر 31و2019دیسمبر 31المجمع في 

تحد المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إیداع األموال لدى أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة مناسبة. وفي 
عدم قدرة أي طرف مقابل على الوفاء بالتزاماتھ.  دارةتتوقع اإلضوء ھذه التقییمات االئتمانیة، ال



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

71

المخاطر المالیة (تتمة)إدارةأھداف وسیاسات -29

مخاطر السیولة 
إن مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. وللحد من ھذه المخاطر، قامت 

دوري. أساسالموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة على إدارةبتنویع مصادر التمویل ودارةاإل

التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة.  إلى یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة استناداً 

المطلوبات المالیة  
من  أقل

شھر 
من شھر  

إلى ثالثة أشھر 
إلى  من ثالثة

المجموعأكثر من سنةاثني عشر شھراً 
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
ألف  

دینار كویتي
2019

2,0254,05118,229321,904346,209قروض تحمل فائدة 
3,6737,60229,020172,489212,784مطلوبات تأجیر

422,213-36,81171,980313,422دائنة أخرى أرصدةدائنون تجاریون و
8,143-8,143--توزیعات أرباح مستحقة 

12,70812,708---مطلوبات أخرى غیر متداولة 
────────────────────────────────────────

42,50983,633368,814507,1011,002,057المطلوبات المالیة إجمالي
════════════════════════════════════════

المطلوبات المالیة 
من  أقل

شھر 
من شھر  

إلى ثالثة أشھر 
إلى  من ثالثة 

المجموع أكثر من سنة اثني عشر شھراً 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2018

1,5423,08445,838253,805304,269قروض تحمل فائدة 
444,718-37,06074,120333,538دائنة أخرى أرصدةدائنون تجاریون و

8,223--8,223-توزیعات أرباح مستحقة 
14,47214,472---مطلوبات أخرى غیر متداولة 

────────────────────────────────────────

38,60285,427379,376268,277771,682المطلوبات المالیة إجمالي
════════════════════════════════════════

مخاطر السوق  
السوق.  أسعارإن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة التغیرات 

األخرى مثل سعارالفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر األأسعارتتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع ھي: مخاطر  
لدى البنوك والمدینین التجاریین رصدة. تتضمن األدوات المالیة التي تأثرت بمخاطر السوق األسھماألأسعارمخاطر 

الخسائر والموجودات المالیة أو بالعمالت األجنبیة والودائع والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
بیة شركة زمیلة وطرف ذي عالقة والقروض التي تحمل فائدة والدائنین التجاریین بالعمالت االجنإلى  المتاحة للبیع والقرض

دیسمبر  31و2019دیسمبر 31ومشتقات األدوات المالیة. إن تحلیل الحساسیة في األقسام التالیة یتعلق بالمركز كما في 
2018 .

توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقًا على فئات متعددة للموجودات  أساسمخاطر السوق على إدارةتقوم المجموعة ب
والتقییم المستمر لظروف السوق واتجاھاتھ عمالالجغرافي والتركز في قطاعات األوتنویع الموجودات بالنسبة للتوزیع 

للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.دارةوتقدیر اإل

الفائدة أسعار مخاطر 
أسعارالدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في  أو  الفائدة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلةأسعارإن مخاطر  

في السوق تتعلق بصورة رئیسیة بالتزامات الدیون الفائدةأسعارالفائدة بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في 
فائدة متغیرة. أسعارللمجموعة التي تحمل 

الفائدة الثابتة والمتغیرة. أسعارمحافظ متوازنة من القروض والسلف ذات الفائدة من خاللأسعارتدیر المجموعة مخاطر 
الفائدة والتي توافق المجموعة ضمنھا على  أسعارالفائدة من خالل الدخول في مبادالت أسعاركما تدیر المجموعة مخاطر 

یة متفق  أصلقیمة اسمیة إلى ھا بالرجوعمبادلة الفرق بین المبالغ ذات معدالت الفائدة الثابتة والمتغیرة والتي یتم احتساب
ة محددة.  أصلعلیھا، وذلك على فترات زمنیة ف



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

72

المخاطر المالیة (تتمة)إدارةأھداف وسیاسات -29

(تتمة) مخاطر السوق  
(تتمة) الفائدةأسعار مخاطر 

الفائدة سعارالحساسیة أل
یة  أساسنقطة  50الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المحتفظ بھا في نھایة السنة تم تقدیر أن الحركة بعدد  إلى  استناداً 

في سعر الفائدة، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األخرى ثابتة ستؤثر بشكل مكافئ على أرباح المجموعة قبل الضرائب 
كما یلي:دارةومكافأة أعضاء مجلس اإل

یة أساسنقطة 50الحركة بعدد 
التأثیر على بیان الدخل المجمع 

2019
ألف  

دینار كویتي

2018
ألف  

دینار كویتي 
1,329+1,200+

مخاطر العمالت األجنبیة  
أسعارالتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أو إن مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة

صرف العمالت األجنبیة، بصورة رئیسیة على األنشطة أسعارالصرف األجنبي. تتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في  
ار الكویتي)، ات والمصروفات والقروض بعمالت غیر الدینیرادالتشغیلیة والتمویلیة للمجموعة (عندما یتم حساب اإل

وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبیة.

تدیر المجموعة مخاطر العمالت األجنبیة باستخدام مشتقات األدوات المالیة متى أمكن وبالتأكد من االحتفاظ بصافي 
مقابل صافي تغطیةت  التعرض عند مستوى مقبول. قامت المجموعة أیضاً بتصنیف بعض القروض التي تحمل فائدة كأدوا

).19إیضاحاالستثمارات في العملیات األجنبیة (

العمالت األجنبیةسعارالحساسیة أل
للتغیر المحتمل بصورة معقولة دارةیوضح الجدول التالي حساسیة ربح المجموعة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإل

صرف الدوالر األمریكي /الدینار الكویتي، (بسبب التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة  أسعارفي 
بما في ذلك المشتقات غیر المدرجة بالعمالت األجنبیة) وحقوق الملكیة بالمجموعة (بسبب التغیرات في القیمة العادلة 

افي االستثمارات في العملیات األجنبیة) في االحتفاظ بكافة المتغیرات لصتغطیةللقروض التي تحمل فائدة المدرجة كأدوات  
األخرى ثابتة. إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة لجمیع العمالت األخرى لیس مادیاً.

% 1التغیر في سعر صرف العمالت األجنبیة بنسبة 
بیان الدخل المجمع التأثیر على ات الشاملة األخرى یرادالتأثیر على اإل

2019201820192018
ألف  

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي  
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي  

+52+1,2123++1,535دوالر أمریكي 

سھم األأسعار مخاطر 
سھموقیمة األسھم نتیجة التغیرات في مستوى مؤشرات األسھمھي مخاطر تغیر القیمة العادلة لألسھماألأسعارإن مخاطر  

الفردیة.  

أوراق مالیة مسعرة:
مسعرة مصنفة  أسھمجوھریة حیث ال یوجد استثمارات مادیة محتفظ بھا في  أسھمأسعارال تتعرض المجموعة ألیة مخاطر  

الخسائر".أو بالقیمة العادلة من خالل األرباحموجودات مالیة مدرجة "كـ 

أوراق مالیة غیر مسعرة:
تم االفصاح عن تحلیل الحساسیة المتعلق باألوراق المالیة غیر المسعرة للمجموعة (موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 

إیضاحالخسائر) في أو ل األرباحات الشاملة االخرى وموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالیرادمن خالل اإل
30 .



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح 
2019دیسمبر 31كما في 

73

القیمة العادلة لألدوات المالیة-30
التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین في لتسویةالمدفوع أو ما أصلتعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ المستلم من بیع 

.السوق في تاریخ القیاس

تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي للقیمة العادلة:
تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

معلنة (غیر معدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.أسعار: 1المستوى 
ة ملحوظة، إما بـصورة درج أخرى تكون جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المأـسالیب:  2المـستوى  
غیر مباشرة: و أو مباشرة

البیانات  إلى ة وال تستنددرج ى القیمة العادلة الماألخرى التي تستخدم مدخالت لھا تأثیر جوھري علسالیب: األ3المستوى  
المعروضة في السوق.

ة بالقیمة العادلة حسب مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  درج یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة الم

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
كویتي ألف دیناركویتي دینارألف كویتي ألف دینار

2019
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من  

: الخسائر أو  خالل األرباح
109,183109,183-استثمار في شركة زمیلة 

35,25935,259-شركة زمیلة إلى قرض
98,73298,732-طرف ذي عالقة  إلى قرض
104104-ملكیة أسھم

2,861-2,861استثمار في صنادیق 
────────────────────────

2,861243,278246,139
────────────────────────

مدرجة بالقیمة العادلة من  إلیھموجودات م 
ات الشاملة األخرى: یرادخالل اإل
15,85615,856-ملكیة غیر مسعرة أسھم

────────────────────────
موجودات مالیة مشتقة: 
70-70عقود عمالت اجنبیة آجلة

(186)-(186)الفائدة أسعارمبادالت 
────────────────────────

(116)-(116)
────────────────────────

2,745259,134261,879
════════════════════════

3المستوى 2المستوى 
مجموع 

القیمة العادلة 
كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار 

2018
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

:الخسائرأو األرباح
109,246109,246-استثمار في شركة زمیلة 

35,32135,321-شركة زمیلة إلى قرض
42,05442,054-طرف ذي عالقة  إلى قرض
106106-ملكیة أسھم

3,479-3,479استثمار في صنادیق 
────────────────────────

3,479186,727190,206
────────────────────────

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل إلیھموجودات م
ات الشاملة األخرى:یراداإل

15,15015,150-ملكیة أسھم
────────────────────────

موجودات مالیة مشتقة: 
190-190عقود عمالت اجنبیة آجلة

250-250الفائدة أسعارمبادالت 
────────────────────────

440-440
────────────────────────

3,919201,877205,796
════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-30

غیر ـمادي في ـحاـلة وقوع تغیر  یـعدبـیان التغیرات في حقوق الملكـیة المجمع أو  بـیان المركز الـمالي المجمعإن الـتأثیرعلى 
تخدمة لقیاس القیمة العادلة لأل ھمفي عوامل المخاطر المتغیرة المـس عرة والقرضـس بة إلى غیر المـس طرف ذي عالقة بنـس

5 .%

.2018و2019ال توجد أي تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل 

یعرض الجدول التالي مطابقة الرصـید االفتتاحي والختامي للموجودات المالیة المقاسـة بالقیمة العادلة ضـمن المسـتوى 
من الجدول الھرمي للقیمة العادلة: 3

2019
ألف  

دینار كویتي

2018
ألف  

دینار كویتي 

201,877112,918ینایر 1كما في 
(5,769)-على القیمة العادلة 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
79,174-التصنیف إعادةعلى 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

────────────
201,877186,323

269(132)في بیان الدخل المجمع درجةالتغیر في القیمة العادلة الم
477(291)ات الشاملة األخرى یرادضمن اإلدرجةالقیاس المإعادة

57,68014,808(المبیعات) والتحویلاالضافاتبما في ذلكأخرى 
────────────

259,134201,877دیسمبر  31كما في 
════════════

متكرر:أساسالقیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على 

الخسائر:أو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح
نتیجة لعوامل عدم  2019دیسمبر  31المجموعة من تحدید القیمة العادلة لالستثمار في شركة زمیلة كما في  إدارةلم تتمكن  

).  11إیضاح(2013دیسمبر 31التأكد المرتبطة بھا وبالتالي تم تسجیل االستثمار بقیمتھ العادلة كما في 

ة األخرى ات الشاملیرادموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل
ات الشاملة األخرى باستخدام یرادیتم تحدید قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل

المعدالت المعلنة بالسوق.  أو سعاراألإلى آلیات تقییم ال تستند

رأس المال إدارة-31

التي تقوم  عمالرأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأسمال جیدة لدعم األإدارةإن ھدف المجموعة الرئیسي من  
قیمة یحصل علیھا المساھم.  وتحقیق أعلىبھا 

تعدیالت علیھ في ضوء تغیرات الظروف االقتصادیة. للمحافظة على إجراءھیكل رأس المال وإدارةتقوم المجموعة ب
أو مإلیھرد رأس المال  أو  المساھمینإلى  تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل مدفوعات توزیعات األرباحأو  رأس المالھیكل  
31ات خالل السنتین المنتھیتین في جراءاإلأو السیاساتأو رات في األھدافیأي تغیإجراءجدیدة. لم یتم أسھمإصدار

. 2018دیسمبر 31و2019دیسمبر 

لدى البنوك والنقد والودائع ضمن صافي الدین. یتضمن رصدةالقروض التي تحمل فائدة ناقصاً األجإدراالمجموعة بتقوم 
رأس المال حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم والحصص غیر المسیطرة.
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(تتمة)رأس المال إدارة-31

2019
ألف  

دینار كویتي

2018
ألف 

دینار كویتي 

270,856260,982قروض تحمل فائدة   
(125,927)(130,932)لدى البنوك ونقد وودائع أرصدة

────────────────────

139,924135,055صافي الدین 
────────────────────

1,100,3801,013,539حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم  
49,19052,695الحصص غیر المسیطرة

────────────────────

1,149,5701,066,234رأس المال 
════════════════════

%12.67%12.17معدل االقتراض
════════════════════


