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 المرحلي المكثف المجمع بيان الدخل 

   )غير مدقق( 2020 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

  

2020 
 ألف 

2019 
 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح 

    اإليرادات  
 300,579 305,025    وشحن لوجستيةإيرادات خدمات 

 17,549 17,559  إيرادات إيجارات

 60,645 55,025  خدمات أخرى
 

 ──────── ──────── 

 378,773 377,609  إجمالي اإليرادات 

 (254,835) (250,214)  تكلفة اإليرادات  
 

 ──────── ──────── 

 123,938 127,395  صافي اإليرادات  

 (22,541) (26,895)  مصروفات عمومية وإدارية

 (57,113) (61,344)  رواتب ومزايا موظفين

 838 (1,513)  حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة 

 1,219 1,311  إيرادات متنوعة 
 

 ──────── ──────── 

 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  

 46,341 38,954  مجلس اإلدارة  واإلطفاء ومكافأة أعضاء 

 (13,770) (16,814)  استهالك

 (1,218) (1,607)  إطفاء
 

 ──────── ──────── 

 31,353 20,533  مجلس اإلدارة  الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء

 1,532 548  إيرادات فوائد

 (5,506) (5,545)  تكاليف تمويل
 

 ──────── ──────── 

 27,379 15,536  مجلس اإلدارة   الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

 (3,374) (2,398) 7 الضرائب 

 (35) (35)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 ──────── ──────── 

 23,970 13,103  ربح الفترة 
 

 ════════ ════════ 

    الخاص بـ: 

 20,281 9,820  الشركة األممساهمي 

 3,689 3,283  حصص غير المسيطرة
 

 ──────── ──────── 

 

 13,103 23,970 
 

 ════════ ════════ 

 10.60 5.13 8 )فلس(   الشركة األمربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي 
 

 ════════ ════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 

 )غير مدقق(  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 

2020 
 ألف 

2019 
 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

   
 23,970 13,103 ربح الفترة 

 

════════ ════════ 

   :  ( خرىاألشاملة ال ة خسارال)  الدخل الشامل اآلخر

   الحقة:المجمع في فترات  بيان الدخلإلى  قد يتم إعادة تصنيفها أو  بنود يتم

 1,212 13,305 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 (243) (1,308) الشاملة األخرى لشركات زميلة وشركات محاصة  ةحصة في الخسار

 (143) (5,281) خسارة من تغطية صافي استثمارات

 (167) (2,599) خسارة من تغطية تدفقات نقدية
 ──────── ──────── 

في   بيان الدخل المجمع إلى    قد يتم إعادة تصنيفهاأو   يتم  ذيال اآلخر الشامل  دخلالصافي 

 659 4,117 فترات الحقة
 

──────── ──────── 

 

  

   :بيان الدخل المجمعإلى  بنود لن يتم إعادة تصنيفها 

     - 261 فائض إعادة تقييم ناتج عن تحويل أرض 
 

──────── ──────── 

في   بيان الدخل المجمعإلى   صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها 

     - 261 فترات الحقة
 

──────── ──────── 

 659 4,378 الدخل الشامل اآلخر إجمالي  
 

──────── ──────── 

 24,629 17,481 للفترة  الدخل الشامل اآلخر إجمالي  
 

════════ ════════ 

   الخاص بـ: 

 20,818 13,108 الشركة األممساهمي 

 3,811 4,373 حصص غير المسيطرة
 

──────── ──────── 

 17,481 24,629 
 

════════ ════════ 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  

 )غير مدقق(  2020 مارس 31في  المنتهية للفترة

  
 المنتهية    أشهر  الثالثة
 مارس  31في 

  2020 2019 

ات إيضاح    

 ألف  
  دينار كويتي

 ألف  
 دينار كويتي 

    أنشطة التشغيل 
 27,379 15,536  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

    : لـ  تعديالت

 238 94  للمدينين التجاريين    خسائر االئتمان المتوقعة 

 2,887 3,151    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 75 (691)  )ربح( خسارة ترجمة عمالت أجنبية 

 (838) 1,513  حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة  

 (1,219) (1,311)  إيرادات متنوعة 

 13,770 16,814  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق استخدام   

 1,218 1,607  إطفاء  

 (1,532) (548)  إيرادات فوائد  

 5,506 5,545  تكاليف تمويل 

 

 ───────── ───────── 

 47,484 41,710  رأس المال العامل  ربح التشغيل قبل التغيرات في

 (1,382) 2,671  مخزون 

 15,187 (9,580)  مدينون تجاريون  

 (7,925) (9,804)  موجودات متداولة أخرى 

 (2,112) 6,674  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 

 ───────── ───────── 

  31,671 51,252 

 (3,701) (2,487)  ضرائب مدفوعة 

 (2,342) (2,789)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  

 

 ───────── ───────── 

 45,209 26,395  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

 

 ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار

 (50) 621  الخسائر  أو   األرباحصافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (483) (356)  الشامل األخر   دخلالصافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (7,326) (13,617)  ممتلكات وآالت ومعدات إلى   إضافات

 146 504   ممتلكات وآالت ومعدات من بيع المحصل

 (7,433) (10,376) 10 طرف ذي عالقةإلى   قرض

 - (8)  موجودات غير ملموسة إلى   إضافات

 (5,620) (825)  مشاريع قيد التنفيذ   إلى   إضافات

 (659) (2,896)  عقارات استثمارية إلى   إضافات

 2,186 309  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

 (152) (548)  اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة  

 276 345  إيرادات فوائد مستلمة

 - (46)  صافي الحركة في موجودات غير متداولة أخرى

 (7,500) (735)  صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر 

 

 ───────── ───────── 

 (26,615) (27,628)  النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار صافي التدفقات  

 

 ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل

 9,122 107,569  صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  

 (8,406) (14,406)  سداد التزامات تأجير 

 (2,710) (4,017)  تكلفة تمويل مدفوعة  

 (125) (61)    الشركة األمتوزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي  

 (105) (1,118)  توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

 260     -  رأسمال إضافي من قبل شركة تابعة   إصدار 

 

 ───────── ───────── 

 (1,964) 87,967  أنشطة التمويل   (المستخدمة فيالناتجة من ) صافي التدفقات النقدية

 195 2,100  صافي فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 

 ───────── ───────── 

 16,825 88,834  في النقد والنقد المعادل   الزيادةصافي 

 125,927 130,932  يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 

 ───────── ───────── 

 142,752 219,766 5 مارس   31النقد والنقد المعادل في 

 

 ═════════ ═════════ 
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 المجمع المرحلي المكثف  الملكية بيان التغيرات في حقوق  

  )غير مدقق( 2020 مارس  31المنتهية في   للفترة
   الشركة األم بمساهمي   ة الخاص 

 
 رأس  
 المال 

 عالوة  
   إصدار
 أسهم 

 احتياطي  
   اجباري 

 أسهم  
 خزينة  

احتياطي  
 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 ترجمة 
عمالت  
 أجنبية

  احتياطي
 تغطية

احتياطي  
 إعادة 

تقييم   
 استثمارات 

احتياطيات  
 أخرى 

 أرباح  
 مرحلة 

  جمالياإل
 الفرعي  

 حصص  
غير  

 المسيطرة  
  إجمالي 

 حقوق الملكية  
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
              

 1,149,570 49,190 1,100,380 750,977 (706) 60 (19,842) (39,548) 44,366 (49,239) 85,368 152,650 176,294   2020يناير  1كما في 

 13,103 3,283 9,820 9,820     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة  
 4,378 1,090 3,288     - 261     - (9,188) 12,215     -     -     -     -     - األخرى(

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة   اجمالي 
 17,481 4,373 13,108 9,820 261     - (9,188) 12,215     -     -     -     -     - للفترة   الشاملة األخرى(

حصص غير إلى  توزيعات أرباح 
 (35) (35)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة

 (10) 44 (54)     - (54)     -     -     -     -     -     -     -     - اقتناء حصة إضافية في شركات تابعة  
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,167,006 53,572 1,113,434 760,797 (499) 60 (29,030) (27,333) 44,366 (49,239) 85,368 152,650 176,294   2020مارس  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
              

 1,066,234 52,695 1,013,539 718,006 (24,848) 351 (18,897) (38,428) 44,366 (49,239) 76,279 152,650 153,299 2019يناير  1كما في 

 23,970 3,689 20,281 20,281     -     - -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة  
 659 122 537     -     -     - (557) 1,094     -     -     -     -     - األخرى(

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

اآلخر )الخسارة  الدخل الشامل إجمالي 
 24,629 3,811 20,818 20,281     -     - (557) 1,094     -     -     -     -     - للفترة الشاملة األخرى(

حصص غير إلى  توزيعات أرباح 
 (105) (105)     -     -     -     - -     -     -     -     -     -     - المسيطرة

 260 260     -     -     -     - -     -     -     -     -     -     - رأسمال من قبل شركة تابعة إصدار 

 (358) 290 (648)     - (648)     - -     -     -     -     -     -     - اقتناء حصة إضافية في شركات تابعة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,090,660 56,951 1,033,709 738,287 (25,496) 351 (19,454) (37,334) 44,366 (49,239) 76,279 152,650 153,299 2019مارس  31كما في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 الشركة حول معلومات  1
 

. وهي  1979"( هي شركة مساهمة كويتية تأسست في سنة  الشركة األمشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )"إن  
الرئيسي يقع في الصليبية  الشركة األملألوراق المالية. إن عنوان مكتب  يالكويت وسوق دببورصة شركة مدرجة في 

 تي".يجيلأالكويت. تعمل المجموعة تحت االسم التجاري " 13115الصفاة  25418 .بجانب جمارك وارد البر، ص.ب
 

  ـب ا مع   ا المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليه إصدارموافقة على تمت ال
 . 2020أغسطس  13 "المجموعة"( من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 

 لشركة األم:ل الرئيسية غراضفيما يلي األ
 

  أنواعها. إنشاء وإدارة وتأجير المخازن بجميع 

  وخارجها. تخزين البضائع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية 

  استثمارية.  استغالل الفوائض المالية في محافظ 

 على  األم الشركة تساعد تلك التي أو  مشابهة  أنشطةالشركات التي تمارس على  والحيازة واالستحواذ المشاركة في

 .  خارج الكويتأو  داخلتحقيق أغراضها 

  النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.أنشطة  أنواعكافة تنفيذ 

  ودعم اتخاذ القرار.الخدمة الجمركية وتحديثها والعمل على تطوير تقديم االستشارات الجمركية 
 

 أساس اإلعداد 2
 

 ةرير الماليا"التق 34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  للمجموعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  تم إعداد
 ".ةالمرحلي

 

إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة معدة  
قارير المالية وينبغي االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة  وفقا  للمعايير الدولية للت

. وترى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت التي تعتبر ضرورية للعرض العـادل في 2019ديسمبر  31المنتهية في 
ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن  للفترة المرحليةيل المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغ

 .  2020ديسمبر  31توقعها للسنة المنتهية في 
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  الجديدة  المعايير  3
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في اعداد البيانات 
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية كما في  2019ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو  تفسيراتأو  موعة بالتطبيق المبكر ألي معايير. لم تقم المج 2020يناير  1
 

المالية المرحلية   المعلوماتوليس لها تأثير على    2020تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  
 المكثفة المجمعة للمجموعة. 

 

 : تعريف األعمال 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

أنه لغرض التصنيف كأعمال، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من    3يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية  

جوهرية والتي تساهم مع ا في القدرة على تحقيق مخرجات بشكل  األنشطة والموجودات كحد أدنى مدخالت وعمليات 

جوهري. عالوة على ذلك، أوضح التعديل أن األعمال قد تنشأ دون إدراج كافة المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق 

عة، ولكن قد تؤثر المجمعة للمجمو  المرحلية المكثفة  المالية  المعلوماتالمخرجات. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على  

 على الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بتنفيذ أي دمج لألعمال.  
 

: اإلصالح  39ومعيار المحاسبة الدولي    9والمعيار الدولي للتقارير المالية    7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المعياري ألسعار الفائدة 
األدوات المالية: االعتراف والقياس  39ومعيار المحاسبة الدولي  9توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
  التي تتأثر بشكل مباشر باإلصالح المعياري ألسعار الفائدة. التغطيةعدد ا من اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات 

حجم التدفقات النقدية القائمة على المعيار للبند أو  عدم اليقين بشأن توقيت و /إلى  حإذا أدى اإلصال التغطيةتتأثر عالقة 
 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.مادي لهذه التعديالت تأثير  ليس .التغطيةأداة أو  المغطى

 

 : تعريف المعلومات الجوهرية 8الدولي  ومعيار المحاسبة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

إخفاؤها أو  عدم صحتها أو  أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها إلى  تقدم التعديالت تعريف ا جديد ا للمعلومات يشير

سيين من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  على تلك البيانات المالية من قبل المستخدمين الرئي

 لها في إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول المنشأة التي قامت بإعدادها.".
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 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(  3
 

 المعلومات الجوهرية )تتمة( : تعريف 8ومعيار المحاسبة الدولي    1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

بالدمج مع معلومات  أو    حجم المعلومات، سواء بشكل فرديأو    طبيعة إلى    توضح التعديالت أن المعلومات الجوهرية ستستند

ا جوهري ا إذا كان من المتوقع بشكل معقول   أخرى، وذلك ضمن سياق البيانات المالية. يشكل وقوع الخطأ في المعلومات أمر 

المالية   المعلوماتالمستخدمين األساسيين. لم ينتج عن هذه التعديالت أي تأثير على    قبل  القرارات المتخذة من  أن يؤثر على

 المجمعة، وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.المرحلية المكثفة 
 

 2018مارس  29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في 
ا و ال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم المتطلبات الواردة في أي معيار. إن أو  ال يمثل اإلطار المفاهيمي معيار 

الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في إعداد المعايير، ومساعدة القائمين على 
متسقة متى ال يكون هناك أي معيار ساري، وكذلك لمساعدة جميع األطراف على اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية 

 .فهم المعايير وتفسيرها 
 

يتضمن اإلطار المفاهيمي الذي تمت مراجعته بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير االعتراف 
 والمطلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة.   بالموجودات

 

 ه التعديالت تأثير  جوهري على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. لم يكن لهذ
 

   الخسائرأو  األرباح بالقيمة العادلة من خالل مدرجة موجودات مالية           4
  )مدققة(   

 

 مارس  31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 مارس   31
2019 

 ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 109,331 109,183 112,697 خارج الكويت   –استثمار في شركة زميلة 
 106 104 104 داخل الكويت –أوراق مالية غير مسعرة 

 3,532 2,861 2,313 خارج الكويت –استثمار في صناديق 
 ──────── ──────── ──────── 
 115,114 112,148 112,969 
 ════════ ════════ ════════ 

 

المجموعة )من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل قامت ، 2011ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

% في شركة كورك تيليكوم  44حصة ملكية بنسبة  باقتناءمنشأة ذات رأسمال مشترك( بمشاركة شركة فرانس تيليكوم 

  مشتركةذ.م.م. )"كورك تيليكوم"( وهي شركة محدودة المسئولية تم تأسيسها في دولة العراق وذلك عن طريق شركة 

% لشركة فرانس تيليكوم. ونتيجة لذلك، تمتلك المجموعة حصة ملكية غير 46% للمجموعة ونسبة 54مملوكة بنسبة 

 في شركة كورك تيليكوم. % 23.7مباشرة بنسبة 
 

 على جوهريا  ا في شركة زميلة حيث تمارس المجموعة تأثير  ك تيليكوم كاستثمار ركو شركة تم تصنيف االستثمار في
 ن هذه الشركة الزميلة محتفظ بها كجزء من المحفظة االستثماريةوحيث إك تيليكوم.  شركة كورالسياسات المالية والتشغيلية ل

هذه  إن بالقيمة العادلة.  بيان المركز المالي المجمعفقد تم إدراجها في  ،مال مشتركللشركة التي تمثل منشأة ذات رأس
يتيح   والذي" وشركات محاصة استثمار في شركات زميلة" 28المحاسبة الدولي  معيارعلى  بناء   ا المعاملة مسموح به

مال ال ذات رأس المنشأةلمحتفظ بها من قبل الستثمارات االخسائر عن اأو  المحاسبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
في فترة  بيان الدخل المجمعمع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في  9للتقارير المالية  الدوليلمعيار لوفقا  ؛مشتركال

 التغيير.

 

بمبلغ  شركة كورك تيليكوم إلى  عةالقرض ذي الفوائد المقدم من قبل المجمورصيد  كانت قيمة، 2020 مارس 31كما في 
دينار  ألف 35,349: 2019 مارس 31دينار كويتي، و ألف 35,259 : 2019ديسمبر  31دينار كويتي )لف أ 36,394
 (.  10 إيضاحكويتي( )
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 )تتمة(   الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح           4
 

 كورك  قضية 
من اتفاقية تسوية   36المادة إلى  ، قدمت المجموعة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استنادا  2017في فبراير 

من االتفاقية الثنائية بين حكومة    10منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية اإلكسيد"( وإلى المادة  
"(.  2015دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن الترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات )"االتفاقية الثنائية لعام 

يتعلق طلب التحكيم بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها  و
واالتصاالت، فيما يتعلق بقرار مزعوم صدوره من قبل هيئة اإلعالم   اإلعالمهيئتها الرقابية التابعة لها وهي هيئة 

إلى  ادرة بشأن استثمار المجموعة في شركة كورك تيليكوم، باإلضافةواالتصاالت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة الص
مر المساهمين العراقيين األصليين )األإلى  أمر هيئة األعالم واالتصاالت بإعادة األسهم التي استحوذت عليها المجموعة

إخفاق الحكومة برى، (. وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكيم، من بين أمور أخ 2019الذي تم تنفيذه في مارس 
بشكل عادل ومنصف، وإخفاقها في  أمريكيمليون دوالر  380العراقية في معاملة استثمار المجموعة بقيمة أكثر من 

إخطارها بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع، وأيضا المصادرة غير المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام 
مركز تسوية منازعات  ىمن المجموعة لدالمقدم ، تم قيد طلب التحكيم 2017فبراير  24. في 2015 االتفاقية الثنائية لعام

 .2018يناير  31حيث انعقدت جلسة إجرائية أولية في ،  2017ديسمبر  20االستثمار وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا  في 
 

، أودعت جمهورية العراق اعتراضها على 2018أغسطس  6. وبتاريخ 2018أبريل  30وتم إيداع مذكرة المجموعة في 
المحكمة   قامت النزاع.  وأساس  االختصاص وطلبت النظر في االعتراض للبت فيه كمسألة تمهيدية قبل النظر في موضوع

يناير  10، وقدمت المجموعة مذكرتها المضادة بشأن االختصاص الوالئي في 2018أكتوبر  31اإلجراءات في بتشعيب 
. هذا، وقد انعقدت  2019مارس    21، فيما ردت المجموعة بتاريخ  2019فبراير    25وقد ورد رد المدعى عليهم في   .2019

تصاص القضائي ، أصدرت المحكمة قرارها بشأن االخ 2019يوليو  9. بتاريخ 2019أبريل  25و 24الجلسات بتاريخ 
وسيتم البت اآلن في الدعوى على  أن لديها والية قضائية على بعض )وليس كل( مطالبات المجموعة.إلى  وخلصت فيه

  13 بتاريخ الدفاعية بمذكرتها  عليها  المدعى ت تقدم وقدأساس المطالبات التي يتحقق للمحكمة الوالية القضائية بشأنها. 
جلسة للبت  ال  ميعاد   تقرر  فيما   2020  يوليو   17  بتاريخ  عليها   المدعى  مذكرة  على  بردها   المجموعة  تقدمت   وقد  2020  مارس

المالي المتوقع حيث ما يزال النزاع   األثرهذا، وال يمكن في الوقت الحالي تقييم  .   2020في أساس الدعوى في شهر أكتوبر  
 قائما دون حسمه قانونا وعدم اتضاح االمور.

 

ات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تيليكوم، قامت شركة تيليكوم العراق المحدودة )"شركة تيليكوم بموازاة المطالب
 :%( ببدء اإلجراءات التالية54"( )التي تملك المجموعة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة  العراق

 

 التحكيم بشأن اتفاقية االكتتاب في األسهم 
ضد كل من شركة كورك   أمام غرفة التجارة الدولية تيليكوم العراق إجراءات تحكيم، بدأت شركة 2017يونيو  29في 

الدولية )لإلدارة( المحدودة )"كورك الدولية "( والسيد/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من  
مار المجموعة في شركة كورك  كورك الدولية بكفالة السيد سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقية اكتتاب تتعلق باستث

)بخالف الفوائد(. وقد تم تشكيل هيئة التحكيم في  أمريكيمليون دوالر  75تيليكوم. ويُقدر المبلغ المتنازع عليه بما يقارب 
     القواعد اإلجرائية والجدول الزمني لنظر التحكيم. بإصدار قامتوالتي  2018فبراير  2
   

 .   2018سبتمبر  12وتم إيداع مذكرة الدفاع بتاريخ  2018مايو  17وقد تم إيداع مذكرة طلبات شركة تيليكوم العراق في 
 

وقد انعقدت  . 2019مايو  3فيما تقدم المدعى عليهم بردهم في  2019مارس  8قدمت شركة تيليكوم العراق ردها بتاريخ 
 .في أي وقتومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي  2019سبتمبر   17و 16جلسات بتاريخ 

 

 التحكيم بشأن اتفاقية المساهمين 
، بدأت شركة تيليكوم العراق إجراءات التحكيم ضد شركة سي اس ليمتد والسيد سروان صابر مصطفى. 2018يونيو    4في  

  الشركة األمنشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدية مختلفة من قبل المدعى عليهم ألحكام اتفاقية المساهمين المتعلقة باستثمار 
   ثناء سير اإلجراءات.في شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أ

 
شركة تيليكوم  . قدمت  2018سبتمبر    10وتم تقديم رد المدعى عليهم بتاريخ    2018يونيو    4وتم إرسال طلب التحكيم بتاريخ  

وقدمت شركة تيليكوم    2019مارس    29. وتم تشكيل هيئة التحكيم في  2019يناير    15طلبا  معدال  لطلب التحكيم في    العراق
  .2020 يناير 22دفاعها بتاريخ مذكرة شركة سي اس ليمتد  وقدمت . 2019أغسطس  28بتاريخ  لبتها مذكرة مطا العراق 

 .بتحفظ  ، أوقفت شركة تيليكوم العراق اإلجراءات 2020يوليو  10في و
 

 شركةع في إجراءات جديدة مع مطالبات مماثلة رفعتها شركة تيليكوم العراق نيابة عن نفسها وبالنيابة عن وشُرال تموقد 
تم تقديم طلب  و ،كورك تيليكوم ضد كورك الدولية والسيد/ سروان صابر مصطفى  شركةو  المحدودة هولدينج انترناشونال
 تشكيل.في طور ال حاليا علما بان المحكمة  2020أبريل  14تحكيم في 
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 )تتمة( قضية كورك 
 

 وشركة   .إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل: التحكيم بشأن اتفاقية تبعية بنك انتركونتيننتال لبنان
 كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج المحدودة

من  يتعلق هذا النزاع، باالحتيال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم بمعرفة وتعاون  
قد مه بنك   يأمريك مليون دوالر  150تبعية ذات الصلة بقرض بقيمة البنك انتركونتيننتال لبنان فيما يتعلق باتفاقية 

شركة كورك تيليكوم. يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وأرسل طلب التحكيم إلى  انتركونتيننتال لبنان
الواردة  طلباتال. ومن 2018أكتوبر  8وتم تقديم رد المدعى عليهم والدعوى المقابلة بتاريخ  2018يونيو  26بتاريخ 

الدعوى المقابلة التعويض عن الخسائر )التي ال زالت بدون تحديد( التي يزعم المدعى عليهم أنها طالت سمعتهم ووضعهم.  ب
. قُدم رد شركة كورك تيليكوم وشركة  2018نوفمبر  8ودعوى بنك انتركونتيننتال لبنان المقابلة بتاريخ  رد تم إيداع

مطالبة  ه تم تقديمعلما  أن 2019مايو  15تم تأسيس هيئة التحكيم بتاريخ . 2018ديسمبر  14انترناشونال هولدينج بتاريخ 
، وقامت 2020فبراير    21عليهم بتاريخ    المدعىدفاع    مذكرات  قد متفيما    2019نوفمبر    22  بتاريخشركة تيليكوم العراق  

  عام من  وديسمبر  نوفمبر شهري في المحاكمة جلسات تنعقد أن على، 2020يوليو  22 بتاريختيليكوم العراق بالرد  شركة
2020 . 

 

 مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي 
بعض  مركز دبي المالي العالمي )"مركز دبي"( ضد  محاكم  ، بدأت شركة تيليكوم العراق دعوى أمام  2018مارس    12في  

%(.  44مدراء شركة انترناشونال هولدينج ليمتد )الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فيها شركة تيليكوم العراق نسبة  
والمدراء المدعى عليهم هم كل من عبدالحميد أجراوي، نوزاد جندي، ريمون زينه رحمه. ويرتكز موضوع الدعوى على 

 . شركة تيليكوم العراق بصدد اعالن مطالباتها في لبنان والعراق. وانترناشونال هولدينج ليمتد بمهامهمشركاء  إخالل مدراء  
 

، تقدمت شركة تيليكوم العراق لقاضي األمور المستعجلة بطلب تعيين "ممثلين مفوضين" لشركة  2019فبراير    20وبتاريخ  

الصالحيات الكافية لتقصي شؤون الشركة التابعة لشركة انترناشونال هولدينج ليمتد انترناشونال هولدينج ليمتد يتمتعون ب

)شركة كوريك تيليكوم ذ.م.م.( )"طلب تعيين حارس"(. وقضت محكمة مركز دبي المالي العالمي برفض طلب تعيين 

 .2019أغسطس  7الحارس في 
 

ة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات ، قامت شركة مودرن العالمي2017سبتمبر  5وفي سياق منفصل، في 
( ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشأن إخالل كورك  الشركة األمذ.م.م )شركة تابعة مملوكة بالكامل من 

، تم  2019مارس  20تيليكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. بتاريخ 
.  أمريكيمليون دوالر  4.5منح شركة مودرن العالمية مطالبتها بالكامل والفائدة والمصاريف القانونية والتي بلغت حوالي 

 هذا، وقد بدأت المجموعة إجراءات التنفيذ ضد شركة كورك تيليكوم. 
 

المتعلق بشركة كورك تيليكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد القيمة العادلة لهذا  القائموبناء  عليه، ونتيجة النزاع 
. وبناء   2019 مارس 31و 2019ديسمبر  31و 2020 مارس 31االستثمار وإمكانية استرداد القرض ذي الفوائد كما في 

مبلغ  مليون دوالر أمريكي بما يعادل  359بقيمة  2013ديسمبر  31عليه، تم ادراج االستثمار بالقيمة العادلة كما في 
دينار   ألف  109,331:  2019  مارس  31ألف دينار كويتي و  109,183:  2019ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  112,697
 كويتي(. 

 

 أرصدة لدى البنوك ونقد           5
  )مدققة(   

 

 مارس  31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 مارس   31
2019 

 ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتيدينار  

    

 83,993 96,112 178,255 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 58,759 34,820 41,511 ودائع قصيرة األجل 
 ─────── ─────── ─────── 

 142,752 130,932 219,766 النقد والنقد المعادل 

 7,500 - 735 تزيد عن ثالثة أشهر  أصلية استحقاقذات فترات ودائع 
 ─────── ─────── ─────── 

 220,501 130,932 150,252 
 ════════ ════════ ════════ 
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 أسهم خزينة           6
  )مدققة(   

 

 مارس  31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 مارس   31
2019 

    

 86,062,497 98,978,642 98,978,642 عدد أسهم الخزينة 
 ════════ ════════ ════════ 

 %5.61 %5.61 %5.61 النسبة المئوية لألسهم المصدرة
 ════════ ════════ ════════ 

 75,391 80,965 56,319 القيمة السوقية باأللف دينار كويتي
 ════════ ════════ ════════ 

 

 ضرائب ال 7

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
 

 2020 2019 
 ألف  ألف  

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 596 257 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 229 103 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 224 103 الزكاة
 2,325 1,935 ضرائب على الشركات التابعة األجنبية 

 ─────── ─────── 
 2,398 3,374 
 ════════ ════════ 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة 8
 

على المتوسط   الشركة األم ربح الفترة الخاص بمساهمي   قسمة عن طريق إن ربحية السهم األساسية والمخففة يتم احتسابها 
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي:

 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس   31

 
 

 2020 2019 

 ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي 

  
 )معاد ادراجه( * 

 
 20,281 9,820 الشركة األمربح الفترة الخاص بمساهمي 

 ════════ ════════ 
   

 سهم سهم  
 2,027,370,142 2,027,370,142 المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة 

 (113,830,690) (113,830,690) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

 
───────── ───────── 

 1,913,539,452 1,913,539,452 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 
═════════ ═════════ 

   
 10.60 5.13 )فلس( الشركة األمربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي 

 ═════════ ═════════ 
 

المنحة بعد   أسهم * تم إعادة ادراج ربحية السهم األساسية والمخففة للفترة المقارنة المعروضة بحيث تعكس التعديل على 

 (.  11 إيضاح)  2019 بسنةالمتعلقة  أسهم المنحة إصدار
 

 ن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.، فإ قائمة لعدم وجود أدوات مخففة ا  نظر
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 رأسمالية  ارتباطات و  محتملة  التزامات          9
 

 كما يلي: التقرير الماليرأسمالية في تاريخ ارتباطات و محتملة التزاماتالمجموعة  لدىيوجد 
 

  )مدققة(    

 

 مارس  31
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 مارس   31
2019 

 ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 152,633 157,106 164,631 خطابات ضمان 

 3,061 3,684 2,956 التزامات عقود تأجير تشغيلي

 95,642 60,704 52,508 التزامات رأسمالية *
 ──────── ──────── ──────── 
 220,095 221,494 251,336 
 ════════ ════════ ════════ 

 

ألف دينار  30,651 : 2019ديسمبر   31ألف دينار كويتي ) 30,651ضمان كفاالت مصرفية بمبلغ اليتضمن بند خطابات 

"شركة  وهي البنوك بالنيابة عن الشركة التابعة  أحد( صادرة من ألف دينار كويتي 30,751 :2019 مارس 31و كويتي

تلك الكفاالت  إصدار)مقفلة(" لصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكويت، تم   ستمز ش.م.ك.يجلوبل كليرنج هاوس س

 للمجموعة. دون حق الرجوعمن البنك 
 

من   اعالقة جزء   و( وطرف ذ"شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجويةوشركتها التابعة " الشركة األمالمجموعة )تمثل * 

حصة ملكية بنسبة   )"المشروع"(. لدى المجموعة حاليا   االمارات العربية المتحدةتجاري في  مجمع  وتطوير    إلنشاءترتيب  

إلى  %( كما قدمت تسهيالت قروض تحمل فائدة19.87:  2019 مارس 31%، و19.87: 2019ديسمبر  %31 )19.87

لف دينار أ 26,848 مبلغ وقدره (. بلغت التزامات المجموعة تجاه زيادة االستثمار في المشروع10 إيضاحالمشروع )

 ألف 79,706 : 2019 مارس 31دينار كويتي، و ألف 37,224: 2019ديسمبر  31) 2020 مارس 31كويتي كما في 

 ألف 78,946 المشروع بمبلغإلى  تضامنية تأيضا كفاال الشركة األمقدمت المذكور أعاله، إلى  . إضافةدينار كويتي(

كما تتولى  دينار كويتي(.    ألف  62,231:  2019  مارس  31دينار كويتي، و  ألف  69,297:  2019ديسمبر    31)  دينار كويتي

 الزمني المتفق عليه.  اإلطارالتجاري في مسئولية إنجاز المجمع 
 

 قضائية  دعاوى
 PCOأ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات 

إلى  عقد مكتب المشاريع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة الشركة األم، نفذت 2008حتى  2004 ذ عاممن

لخدمات اللوجستية التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزين تقديم اأتعاب محددة مع سلطة التحالف المؤقت ل

 والقوافل واألمن.
 

تدين بها الحكومة األمريكية    أمريكي  مليون دوالر  47مطالبة موثقة بحوالي    الشركة األم، أرسلت  2011أبريل    23وبتاريخ  

بتاريخ   الشركة األمللشركة األم فيما يتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من  

ت الجيش. وبصفة منفصلة، ادعت  قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدما   الشركة األمواستأنفت    2011ديسمبر    15

مليون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات وطلبت سداد  80مدينة لها بمبلغ  الشركة األمالحكومة األمريكية أن 

مطالبة الحكومة األمريكية لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش وتم ضم على    الشركة األمالمبلغ. وطعنت  

 ن.االستئنافي
 

أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش  االستئنافينرفض لالحكومة األمريكية  اتجهت، 2013أغسطس  26وبتاريخ 

ورفضت االستئناف بتاريخ ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الحكومة األمريكية على الطلب  لعدم االختصاص.  

 8على قرار المجلس أمام الدائرة الفيدرالية بمحكمة االستئناف األمريكية بتاريخ  الشركة األم. طعنت 2014ديسمبر  9

قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الذي رفض  الفيدرالية، أكدت الدائرة 2018أبريل  16. وبتاريخ 2015أبريل 

 االختصاص. لعدم الشركة األماستئناف 

 

بشكوى معدلة في أمر معلق يخص عقد   الشركة األم، تقدمت 2018سبتمبر  21، وبتاريخ الفيدراليةوبعد قرار الدائرة 

مليون دوالر    17مبلغ    باسترداد، من بين أمور أخرى،  للمطالبةمكتب المشاريع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفيدرالية  

إعالن حكم بأنه ال يجوز  للمطالبة بقامت الحكومة األمريكية بمصادرته من قبل )كما ورد بمزيد من الوصف أدناه( وكذلك 

احتمال وجود دين  إلى    استنادا    الشركة األمصالح  للحكومة األمريكية أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمريكية ل

المبين  DDKSالمتعلق بعقد  األمربموجب عقد مكتب المشاريع والتعاقدات. وقد تم ضم هذا االمر مع  ألمالشركة اعلى 

 أدناه.
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 )تتمة( التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية          9
 

 دعاوى قضائية )تتمة( 
 )تتمة(  PCOأ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات 

من عقد آخر يرتبط بمكتب المشاريع أمريكي مليون دوالر  17وكما أشرنا آنف ا، قامت الحكومة األمريكية بمصادرة 
  DDKSمطالبة مصادق عليها بموجب عقد  الشركة األم، قدمت 2017يوليو  3(. وبتاريخ DDKSوالتعاقدات )عقد 

، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر    1الفوائد. وفي خطاب بتاريخ  إلى    باإلضافة  DDKS  عقد   تطلب دفع مبلغ مقاصة
  شكوى   الشركة األمالمشار إليها أعاله، قدمت    الفيدراليةأنها أوقفت المطالبة المصادق عليها. وبعد قرار الدائرة    الشركة األم

 "(. DDKSالفوائد )"قضية إلى  باإلضافة DDKSمبلغ مقاصة  استرداد فيها  تطلب
 

الشركة  ، قدمت  2018ديسمبر    3بتاريخ   DDKS. شكوى معدلة في قضية  الشركة األم، قدمت  2018سبتمبر    21ريخ  وبتا 
التي ال زالت   COFC مع قضية DDKS لضم قضية  دعوىإلى  الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة صدارإل دعوى  األم

بضم القضيتين. بتاريخ   الشركة األم، استجابت المحكمة لطلب  2018ديسمبر    6قيد النظر فيها والمشار إليها أعاله. بتاريخ  
، قدمت  2018ديسمبر  28بتاريخ . وDDKS برد دعوى مذكرة، قدمت حكومة الواليات المتحدة 2018ديسمبر  17

فبراير  14مريكية. وقد ورد رد حكومة الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ الحكومة األ دعوىردها على  الشركة األم
، أصدرت محكمة المطالبات الفيدرالية رأي ا بمنح 2019مايو  9وبتاريخ  .2019فبراير  28وتم عقد جلسة بتاريخ  2019

بسبب عدم   DDKSحكومة الواليات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاريع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضية 
 2019مايو  14كال القرارين أمام الدائرة الفيدرالية في  علىبالطعن باالستئناف  الشركة األماختصاصها. هذا، وقامت 

وتم سماع المرافعة  ،  2019سبتمبر    16بتاريخ    تاالستئناف قد اكتمل  مذكرةقامت المحكمة بضمهما لبعض، علما بأن  حيث  
 .الطعن اآلن قيد التقديم وينتظر قرار اللجنة، علما أن 2020فبراير   5الشفوية بتاريخ 

 

دعوى تتعلق بمكتب المشاريع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلدارية   الشركة األم، أقامت  2016سبتمبر    14بتاريخ  
 في المحكمة الجزئية األمريكية لقسم كولومبيا. وال زالت هذه الدعوى عالقة.

 

المعلومات المالية المرحلية المكثفة القضايا، لم تقم اإلدارة بقيد أي مخصصات في  هذه  وعلى الرغم من الشكوك التي تحيط ب
 . وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال يمكن للشركة األم التعليق على النتائج المحتملة للقضايا.مجمعةال
 

 ( تسييل كفالةب
ألف دينار كويتي من الكفالة المصرفية  10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزء بمبلغ 
جلوبال كليرنج"(، وهي شركة تابعة للشركة  شركة المقدمة من شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ش.م.ك. )مقفلة( )"

بتنفيذ عقد. طبق ا لهذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة  األم، لصالح اإلدارة العامة للجمارك فيما يتعلق
 . 2007ديسمبر  31المذكورة خالل السنة المنتهية في 

 

بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول   وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنج
ألف دينار كويتي  58,927درجة حكمها لصالح شركة جلوبال كليرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ 

رداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها ألف دينار كويتي الست  9,138كتعويض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد، ومبلغ  
 % سنويا  على هذه المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.7احتساب فائدة بنسبة إلى  سابق ا، باإلضافة

 

بالطعن باالستئناف على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زيادة قيمة التعويض. كما    ثم قامت شركة جلوبال كليرنج
أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف  4إداري   2014/  1955تقدمت اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

واإلدارة شركة جلوبال كليرنج قامت كل من حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم  2015سبتمبر  13في 
مارس   15، وبتاريخ  2015لسنة    1487,  148العامة للجمارك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعنين رقمي  

، أصدرت لجنة الخبراء تقرير يؤكد احقية 2018مايو  7قضت محكمة التمييز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي  2017
  2019يناير    23. وبجلسة  2018أكتوبر    3في التعويض المطالب به. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمييز في    األم  الشركة
للتعقيب من الجمارك وبهذه الجلسة   2019  فبراير  13دفاعها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة  شركة جلوبال كليرنج  قدمت  

 2019مايو  1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2019مارس  6 طلب الحاضر عن الجمارك أجال  وتم منحه أجال  لجلسة
قضت محكمة  وبتلك الجلسة  2019سبتمبر  25تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة . كما 2019يونيو  26وفيها تأجلت لجلسة 

 .وأصبحت الدعوى محل النظر فيها من قبل إدارة الخبراء إدارة الخبراءإلى  التمييز بإحالة الدعوى
 

برفع دعوى قضائية ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتها بطلب شركة جلوبال كليرنج كما قامت 

كليرنج.  لمحكمة االستئناف بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسييل الكفاالت البنكية المتبقية المقدمة من شركة جلوبال

وأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كليرنج بوقف تسييل الكفاالت البنكية التي ال تزال بحوزة اإلدارة 

  وقضت محكمة التمييز برفض الطعن. االستئنافمحكمة العامة للجمارك، وتقدمت هذه األخيرة بالطعن على حكم 
 

واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفين شركة جلوبال كليرنج بين أخرى ما سبق، يوجد نزاعات قانونية إلى  باإلضافة

برفع دعاوى قضائية ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالي ا أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنه  

 للمجموعة.  ت المالية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلوما تأثير مادي سلبي على  األمورلن يكون لهذه 
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 )تتمة( التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية          9
 

 دعاوى قضائية )تتمة( 
 

 للمراحل األولى والثانية والثالثة من قسيمة في منطقة جنوب أمغرة   157العقد رقم ج( 
تم   ألف دينار كويتي يمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة 28,000تتضمن العقارات االستثمارية عقار بقيمة دفترية بمبلغ 

 .الحصول عليها من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد ايجار
 

 30بعزمها إنهاء عقد االيجار المشار اليه أعاله لزعمها بانتهاء سريانه في    الشركة األم، أخطرت الهيئة  2018يوليو    3في  
للمستشار القانوني الخارجي  الرأي القانونيإلى  بتسليم قطعة األرض. استنادا الشركة األم، وطالبت الهيئة 2018يونيو 

اإلجراءات القانونية الالزمة وقامت برفع  الشركة األمللشركة االم، فإن إخطار إنهاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت 
حكومي ودعوى  -عام-تجاري-  2018لسنة    3686ودعوى برقم    24حكومي/-عام-تجاري  -2018لسنة    2587دعوى برقم  

عقد  لحكومي بطلب الحكم بندب خبير إلبداء الرأي حول ثبوت التجديد الضمني  -عام -تجاري - 2018لسنة  4522رقم 
  .صدر قرار اإلخالء اإلداري رقم )هـ.ع.ص  2018 سبتمبر 9االيجار المذكور أعاله بموجب القانون. وبتاريخ 

 .12إداري/ 5600/2018أمام القضاء بالدعوى رقم  الشركة األمه وطعنت علي من قبل الهيئة (129/2018
 

عقد التخصيص  بانتهاء الشركة األمضد من محكمة أول درجة  314/2019صدر الحكم رقم  ،2019إبريل  25وبتاريخ 
واسترداد الهيئة لحيازة األرض وإلزام  بإخالء قطعة األرض الشركة األم وبإلزام 2018يونيو  30اعتبارا  من  157رقم 

عن كل يوم تأخير حتى تسليم  ينار كويتيد 80بمبلغ  2018يوليو  1 من قطعة األرض كما في بأداء الريع الشركة األم
بإلغاء الحكم للمطالبة  الحكمإجراءات الطعن على هذا  الشركة األم وقد اتخذت  .وهذا الحكم غير نهائي ،قطعة األرض

 20 مدتها أخرى  لفترة( 157والقضاء برفض الدعوى وبإثبات امتداد وتجديد العالقة التعاقدية للعقد رقم )عليه المستأنف 
 . 2018يوليو  1سنة بدءا  من 

 

صدر القرار من محكمة االستئناف في االستئناف أعاله بوقف شمول الحكم بالنفاذ المعجل  ،2019يوليو  14وبتاريخ 
 . 2019نوفمبر  17واالستئناف مؤجل لجلسة 

 

(  314/2019بإلغاء الحكم المستأنف رقم ) الشركة األمصدر الحكم في االستئنافات المقامة من  2019ديسمبر  8بتاريخ 

فيما قضى به في الدعوى األصلية والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبتأييد الحكم المستأنف 

. غير أن الشركة األمفيما عدا ذلك، ومؤدى هذا الحكم النهائي هو بقاء قسائم األرض موضوع العقد حتى االن بحيازة 

 أمام محكمة التمييز بالطعون الحكم هذا على الشركة طعنت  وقد  ابل للطعن عليه بالتمييز من أطراف الخصومةالحكم ق

أما ، كما طعنت الهيئة العامة للصناعة على ذات الحكم    4تمييز تجاري/  562/2020،    186/2020  ،  3900/2019أرقام  

وما زالت الطعون متداولة ولم يفصل فيها حتى  4تمييز تجاري/ 2020لسنة  561، 560رقمي  محكمة التمييز بالطعنين

  اآلن.
 

لحين الفصل في االستئناف،  2019لسنة  314المستشكل فيه رقم  أيضا  إشكاال  لوقف تنفيذ الحكم  الشركة األمكما أقامت 

، صدر الحكم في اإلشكال المذكور بوقف تنفيذ الحكم وطعنت الهيئة على هذا الحكم باالستئناف 2019سبتمبر  2وبتاريخ 

م االستئناف أعاله حكإلى    استنادا  صدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف من الهيئة ورفض اإلشكال    2020 فبراير  16وبتاريخ  

 .2019 ديسمبر 8الصادر بتاريخ 
 

 .  النتيجة المحتملة للدعوى)بعد التشاور مع المستشار الخارجي( من التعليق على  الشركة األم ولم تتمكن 
 

   ( قضايا شركة كي جي إلد
وبعض شركاتها التابعة من قبل شركة    الشركة األم، تم رفع دعاوى مدنية على 2012ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في 

رابطة الكويت والخليج للنقل )"كي جي إل"( وشركاتها التابعة في ثالثة دوائر قضائية مختلفة في الواليات المتحدة وذلك  

ود شركة كي جي إل مع حكومة الواليات المتحدة من قبل موظف سابق في  بشأن أمور تتعلق بالتشهير والتدخل في عق

 .  الشركة األم
 

،  2018يوليو  6حكم مستعجل. وفي  إصدارطلب  الشركة األم، والحقا النتهاء كافة التحقيقات، قدمت 2018يونيو  4في 

 سقطت الدعوى. أو  الشركة األموافقت المحكمة على طلب 
 

، استأنفت شركة كي جي ال الحكم المستعجل امام محكمة بنسلفانيا العليا. وقدمت شركة كي جي ال 2018أغسطس  1في 

. كما قدمت شركة كي جي ال  2018ديسمبر  20. وقدمت المجموعة ردها في 2018نوفمبر  8مذكرتها االفتتاحية في 

مذكرتها    الشركة األم . قدمت  2019فبراير    12ومالحقها لالستئناف في    2019يناير    17تعقيبها على مذكرة المجموعة في  

 .2019فبراير  26، وقدمت شركة كي جي ال مذكرتها النهائية في 2019فبراير  25النهائية في 
 

. وأقامت شركة كي جي  ، رفضت المحكمة العليا التماس كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل2019فبراير    28في  

، وافقت المحكمة على التزام 2019بريل أ 12. في 2019مارس  7في  مستنسخة من السجلإل دعوى مجددة لختم أجزاء 

 كي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل. 
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 دعاوى قضائية )تتمة( 

   )تتمة(  ( قضايا شركة كي جي إلد
يونيو   26، حددت المحكمة العليا موعد للمرافعة الشفهية في االستئناف واستمعت المحكمة إليها في 2019مايو  15في 

 3بتاريخ . أصدرت المحكمة العليا قرارها برفض االستئناف المقدم من قبل كي جي ال 2019أغسطس  1. وفي 2019
في والية بنسلفانيا،  تمييزناف أمام محكمة الللموافقة على تقديم االستئ بالتماس، تقدمت شركة كي جي أل 2019سبتمبر 

 .2019سبتمبر    17ردها على االلتماس بتاريخ    الشركة األموطلبت من محكمة التمييز مراجعة قرار المحكمة العليا. وقدمت  

في تقديم التماس الستصدار وتقاعست هذه األخيرة    كي جي الشركة    التماس  تمييزمحكمة الضت  ، رف2020فبراير    20في  و

 أضحت هذهفي هذه المسألة وباالستئناف  شركة كي جي أل تم اآلن إنهاء حق ، وعليه،د القانونيا عيخالل الم إحالةأمر 
 بنجاح لصالح الشركة األم.منتهية المسألة 

 

. هذا ويرى المستشار العرضيةمطالبات والدعاوى القضائية الفإن المجموعة طرف في العديد من  ،ما تقدمإلى  باإلضافة
المعلومات المالية المرحلية المكثفة  لن يكون لها أي تأثير جوهري سلبي على  األمورالقانوني الداخلي للمجموعة بأن 

 .المجمعة
 

 عالقة أطراف ذات  لدىأرصدة معامالت و 10
 

 التي  شركاتالالرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والمساهمين    عالقةمثل األطراف ذات  ي
. يتم اعتماد سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة ملموسا   ايمارسون عليها تأثير  أو  يسيطرون عليها 

 المجموعة.
 

 هي كما يلي: عالقةأطراف ذات  لدىإن المعامالت واألرصدة 

 المساهمون   
 الرئيسيون 

 أطراف أخرى  
 ذات عالقة 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 مارس   31

  2020 2019 

 
   ألف

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 المجموع
 ألف  

 دينار كويتي

 المجموع 
 ألف  

 دينار كويتي 

     بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

 219 571 548 23 إيرادات 

 (114) (133) (108) (25) مصروفات عمومية وإدارية 

 1,107 273   - 273 إيرادات فوائد

 (21) (18) (18)    - تكاليف تمويل 
 

 
 مساهمون  ال
 رئيسيون ال

 أطراف  
 أخرى  
 عالقة ذات 

  مارس  31
2020 

 )مدققة( 
ديسمبر   31

2019 
  مارس   31

2019 

 
   ألف
 دينار كويتي  

 ألف 
 دينار كويتي  

 المجموع
 ألف  
 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألف  
 دينار كويتي  

 المجموع 
 ألف  
 دينار كويتي  

      لمجمع  ا بيان المركز المالي المرحلي المكثف 

 99,831 101,352 98,546 69,345 29,201 استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 109,331 109,183 112,697 112,697  - الخسائر أو  خالل األرباح

 1,850 3,031 2,160 2,137 23 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   

 50,644 98,732 109,108 109,108  - طرف ذي عالقةإلى  قرض

 35,349 35,259 36,394 36,394  - (4 إيضاحشركة زميلة )إلى  قرض

 6,618 8,385 8,354 8,219 135 أطراف ذات عالقة  إلى  مستحقةمبالغ 
 

من أطراف ذات عالقة قد نتجت عن معامالت تمت ضمن السياق المعتاد لألعمال وال تحمل وإلى  إن المبالغ المستحقة
 فائدة.

 

دينار كويتي،   ألف  98,732:  2019ديسمبر    31)دينار كويتي    ألف  109,108  مبلغبطرف ذي عالقة  إلى    القرضتم تقديم  
ويمثل المبالغ المدفوعة مقدما من قبل شركة تابعة  شركة محاصة إلى  دينار كويتي( ألف 50,644: 2019 مارس 31و

مركبة  العربية المتحدة )"المشروع"(. ويحمل هذا المبلغ فائدة  اإلماراتللمجموعة لبناء وتطوير مجمع تجاري في دولة 
ه ويخضع ذلك لتحقيق أهداف  ئحقوق ملكية في المشروع عند إتمام انشا إلى  ويمكن تحويله رض، سنوية وفقا التفاقية الق
 .  ، و بناء على تقدير المجموعة تشغيلية معينة للمشروع
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 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  

 خالل الفترة:  وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرينفيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )التنفيذيين( 
 

  
 المنتهية في   أشهر  الثالثة

 مارس   31

  
2020 

 دينار كويتي  ألف
2019 
 دينار كويتي  ألف

    

 368 354  مزايا قصيرة األجل
  ══════════ ══════════ 
 

   وأسهم منحةتوزيعات أرباح   11
 

 2020 يونيو 29في المنعقدتين ة يالعمومية غير العاد ةالمساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية والجمعيقام 
فلس  5توزيع أرباح نقدية بواقع على ، والموافقة 2019ديسمبر  31باعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 

  31 لسنة المنتهية في( ل% 15: 2018ديسمبر  31% )15 بنسبة وأسهم منحة   فلس للسهم( 15: 2018ديسمبر  31) للسهم
 . 2020يوليو  28في  توزيعالعالن تاريخ مع إ، 2019ديسمبر 

 
 معلومات القطاعات التشغيلية   12

 

ولدى  المقدمة  ها وخدمات منتجاتها  بناء علىوحدات أعمال إلى  تم تنظيم المجموعةألغراض إعداد التقارير لإلدارة، 
 :ا كما يليمقابالن لرفع التقارير عنهن ايان رئيسقطاع المجموعة

 

 والخدمات المتعلقة بها: الخدمات اللوجيستية
والمناولة  يقدم قطاع الخدمات اللوجيستية والخدمات المتعلقة بها خدمات لوجيستية شاملة للعمالء والتي تتضمن الشحن 

 الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث.  والنقل والخدمات اللوجيستية للعقود والخدمات اللوجيستية
 

 البنية التحتية:
يقوم قطاع البنية التحتية بتقديم خدمات أخرى تشمل العقارات وخدمات المطارات ومناولة الطائرات على األرض وخدمات 

 . تدوير النفاياتالتنظيف والشحن وإدارة الفنادق وعمليات العمالء واإلدارة واالستشارات الجمركية وامدادات الوقود و
 

 2020 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة

الخدمات  
اللوجيستية  
  والخدمات 
 المتعلقة بها 

 البنية  
 التحتية 

 تعديالت  
 المجموع   واستبعادات

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي

     اإليرادات 

 377,609 - 106,242 271,367 عمالء خارجيون 
 - (4,330) 4,068 262 ما بين القطاعات

 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 377,609 (4,330) 110,310 271,629 إجمالي اإليرادات  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     نتائج  ال
واالستهالك الربح قبل الفوائد والضرائب 

 38,954    واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 
 

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

الخدمات  
  اللوجستية 
والخدمات  
 المتعلقة بها 

 البنية  
 التحتية 

 تعديالت  
 المجموع واستبعادات  

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 كويتيدينار 

     اإليرادات 

 378,773 - 103,979 274,794 عمالء خارجيون 
 - (3,851) 3,663 188 ما بين القطاعات

 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 378,773 (3,851) 107,642 274,982 إجمالي اإليرادات  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     نتائج  ال

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
 46,341    واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 



 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2020 مارس 31 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

18 

 

 )تتمة(معلومات القطاعات التشغيلية   12

 

تمويل إدارة دات". يتم ا ستبعابين القطاعات عند التجميع وتظهر ضمن "تعديالت وما يتم استبعاد المعامالت واألرصدة 

وال يتم توزيعه على القطاعات  على أساس مجمع ضرائب التكاليف التمويل( وإيرادات الفوائد و المجموعة )بما في ذلك 

 التشغيلية.
 

 2019  ديسمبر  31و  2020  مارس  31ا في  موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كميوضح الجدول التالي  

 :  2019 مارس 31و
 

 

الخدمات  
اللوجيستية  
   والخدمات 
 المتعلقة بها 

 البنية  
 التحتية 

 تعديالت  
 المجموع واستبعادات  

 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 2020 مارس 31كما في 
    

 2,240,919 20,480 1,401,420 819,019 إجمالي الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,073,913 (397,573) 1,039,381 432,105 إجمالي المطلوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

       2019ديسمبر  31كما في 

 2,082,134 (39,585) 1,340,689 781,030 إجمالي الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 932,564 (470,376) 998,688 404,252 إجمالي المطلوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

     2019مارس  31كما في 

 1,985,655 (103,250) 1,234,472 854,433 إجمالي الموجودات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 894,995 (421,006) 990,865 325,136 إجمالي المطلوبات 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 معلومات حول توزيع اإليرادات  
 يعرض الجدول التالي توزيع إيرادات المجموعة من العقود مع العمالء:  

 

   2020 مارس  31

إيرادات  
الخدمات  
 اللوجستية  

إيرادات الشحن  
  والمناولة 

 المجموع   خدمات أخرى   إيرادات تأجير     للمشروعات

 
 ألف  

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

      توقيت االعتراف باإليرادات 

 94,919 55,025     - 10,825 29,069 الخدمات المقدمة في نقطة زمنية معينة  

 282,690     - 17,559 244,117 21,014 الخدمات المقدمة على مدار الوقت 

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 377,609 55,025 17,559 254,942 50,083 اجمالي االيرادات من العقود مع العمالء 

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

   2019مارس  31

إيرادات  
الخدمات  
 اللوجستية  

إيرادات الشحن  
والمناولة  

 المجموع   خدمات أخرى   إيرادات تأجير   للمشروعات  

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

      توقيت االعتراف باإليرادات 

 98,200 60,645     - 10,684 26,871 الخدمات المقدمة في نقطة زمنية معينة  

 280,573     - 17,549 244,965 18,059 الخدمات المقدمة على مدار الوقت

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 378,773 60,645 17,549 255,649 44,930 اجمالي االيرادات من العقود مع العمالء 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية          13
  

السوق   المشاركين فيالمدفوع لنقل التزام في معامالت منتظمة بين أو  تعرف القيمة العادلة بانه السعر المستلم لبيع أصل
 في تاريخ القياس. 

 

 تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:  
 : واإلفصاح عنها  تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

  

 . متطابقة: أسعار )غير معدلة( معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى 
، إما بصورة ملحوظة على القيمة العادلة المسجلةالجوهري تأثير ذات الجميع مدخالتها تكون : أساليب أخرى 2المستوى 
 و   ;غير مباشرةأو  مباشرة

البيانات إلى    على القيمة العادلة المسجلة وال تستند  ذات تأثير جوهري: األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت  3المستوى  
 السوق.في  الملحوظة

 

 بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:   المسجلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية 
 

 3المستوى  2المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

  2020 مارس  31
  

أو   بالقيمة العادلة من خالل األرباح موجودات مالية مدرجة  
    : الخسائر

 112,697 112,697     - استثمار في شركة زميلة

 104 104     - ملكية أسهم 

 2,313     - 2,313 استثمار في صناديق

 109,108 109,108     - طرف ذي عالقةإلى  قرض

 36,394 36,394     - شركة زميلة إلى  قرض
 ──────── ──────── ──────── 
 2,313 258,303 260,616 
 ──────── ──────── ──────── 

    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  
 الشاملة األخرى

   

 16,310 16,310     - غير مسعرة  ملكية  أسهم
 ──────── ──────── ──────── 

    موجودات مالية مشتقة: 
 (539)     - (539) عقود مبادلة عمالت أجنبية آجلة 

 (2,809)     - (2,809) عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 ──────── ──────── ──────── 

 (3,348) -     (3,348) 
 ──────── ──────── ──────── 
 (1,035) 274,613 273,578 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية        13
 

 تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة: )تتمة( 

2المستوى   3المستوى    

 مجموع 
 القيمة العادلة 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

      2019ديسمبر  31

    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:موجودات مالية مدرجة 

 109,183 109,183     - استثمار في شركة زميلة

 104 104     - ملكية أسهم 

 2,861     - 2,861 استثمار في صناديق

 98,732 98,732     - قرض إلى طرف ذي عالقة

 35,259 35,259     - قرض إلى شركة زميلة 
 ────── ────── ────── 
 2,861 243,278 246,139 
 ────── ────── ────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
    األخرى

 15,856 15,856     - غير مسعرة  ملكية  أسهم

 ─────── ─────── ─────── 

    موجودات مالية مشتقة: 

 70     - 70 أجنبية آجلة عقود مبادلة عمالت 

 (186)     - (186) عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 ─────── ─────── ─────── 
 (116) -     (116) 

 ─────── ─────── ─────── 
 2,745 259,134 261,879 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 3المستوى  2المستوى  

 مجموع 
 القيمة العادلة 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  كويتي ألف دينار  

    2019 مارس 31
  

    :الخسائرأو  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

 109,331 109,331     - استثمار في شركة زميلة

 106 106     - ملكية أسهم 

 3,532     - 3,532 استثمار في صناديق

 50,644 50,644     - عالقةطرف ذي إلى  قرض

 35,349 35,349     - شركة زميلة إلى  قرض

 ─────── ─────── ─────── 

 3,532 195,430 198,962 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
    األخرى

 15,640 15,640     - غير مسعرة  ملكية  أسهم
 ─────── ─────── ─────── 

    موجودات مالية مشتقة: 

 (136)     - (136) عقود مبادلة عمالت أجنبية آجلة 

 105     - 105 عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 ─────── ─────── ─────── 
 (31) -     (31) 

 ─────── ─────── ─────── 
 3,501 211,070 214,571 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 لم يكن هناك تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترة.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(        13
  

 تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة: )تتمة(            

كما في  استرداد قرض يحمل فائدة إمكانية وستثمار في شركة زميلة التحديد القيمة العادلة ل لم تتمكن إدارة المجموعة من

عوامل عدم التأكد المرتبطة بها وبالتالي تم تسجيل بعض  نتيجة ل  2019  مارس  31و  2019ديسمبر    31و  2020  مارس  31

 (. 4 إيضاح) 2013ديسمبر  31العادلة كما في  بالقيمةوالقرض ذي الصلة االستثمار 
 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بواسطة مدرجة بالقيمة العادلة مصنفة كللموجودات المالية التم تحديد القيمة العادلة 

 معدالت السوق الملحوظة.أو  أسعارإلى  تستندأساليب تقييم ال 
 

من   3االفتتاحي والختامي للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى  المبلغيعرض الجدول التالي مطابقة 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 

  

   مارس  31
2020   

 ألف  
 دينار كويتي

 )مدققة(  
 ديسمبر   31

2019   
 ألف  

 دينار كويتي 

   مارس   31
2019   
 ألف  

 دينار كويتي 
    

 201,877 201,877 259,134 يناير  1كما في 

 50 (132)     - التغير في القيمة العادلة المسجل في بيان الدخل المجمع

     - (291)     - إعادة القياس المسجلة في بيان الدخل الشامل المجمع

 9,023 57,951 10,532 و التحويلأخرى بما في ذلك صافي المشتريات )المبيعات( 

 120 (271) 4,947 فروق ترجمة عمالت أجنبية 
 ──────── ──────── ──────── 

 211,070 259,134 274,613 تقرير المالي كما في تاريخ ا
 ════════ ════════ ════════ 
 

 19-كوفيدتأثير فيروس        14
 

في العديد من المناطق مؤخرا  "( 19-فيروس كورونا )"كوفيدانتشار  إثر االقتصاديةتعطلت األعمال واألنشطة  لقد

  .2020مارس  31والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة خالل الفترة المنتهية في  - الجغرافية بجميع أنحاء العالم

عن اتخاذ عدة تدابير دعم في جميع أنحاء العالم   في جميع أنحاء العالم ومن بينها الكويتالسلطات المالية والنقدية    أعلنتكما  

هذا اإليضاح تأثير تفشي الفيروس على عمليات المجموعة  ويبين . 19-لفيروس كوفيد التأثيرات السلبية المحتملة لمواجهة

 .2020 مارس 31وكذلك التقديرات واألحكام الجوهرية التي طبقتها اإلدارة في تقدير قيم الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة مخاطر االئتمان (1)
اتخذت إدارة المجموعة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المرتبطة بالجائحة ومن بينها تحديد القطاعات األكثر تعرضا  

للمخاطر والتي تأثرت بصورة رئيسية إثر هذه الجائحة باإلضافة إلى إرساء إجراءات إضافية للتأكد من الحفاظ على مستوى  

 عالي من الدقة.  
 

استوجب على المجموعة أن تأخذ في اعتبارها تأثير التقلب  19-اليقين التي تسبب فيها فيروس كوفيد نتيجة لحاالت عدم

 مارس 31المتزايد في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية التي يتم مراعاتها عند تحديد خسائر االئتمان المتوقعة كما في 

لمعلومات المستقبلية المرتبطة ببيئة االقتصاد الكلي المستخدمة . قامت المجموعة بالنسبة لعملياتها الدولية بتحديث ا2020

 لتحديد احتمالية خسائر االئتمان بالنسبة للمناخ االقتصادي للسوق ذي الصلة الذي تعمل فيه. 
 

 إدارة مخاطر السيولة (2)
و اتخاذ  بالنسبة للسيولة والتمويلعلى تقييم ما تحتله من مراكز عن كثب ، تعمل المجموعة 19-نتيجة لتفشي فيروس كوفيد

 . وستواصل المجموعة تقييم مركز السيولة عن طريق مراقبة التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب. اإلجراءات المناسبة
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية (3)
مبالغ المسجلة للموجودات المالية وضعت المجموعة في اعتبارها التأثيرات المحتملة للتقلب الحالي في السوق عند تحديد ال

غير المسعرة لدى المجموعة، وهي تمثل أفضل تقييم تم إجراؤه من قبل اإلدارة استنادا  إلى المعلومات المتاحة الملحوظة 
، تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة 19-. وفي ظل تأثير فيروس كوفيدالتقرير الماليكما في تاريخ ا

ودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه في المعامالت بين المشاركين في السوق في ظل السيناريو للموج 
حول  2.5الحالي. تم عرض مزيد من المعلومات حول سياسة المجموعة المتعلقة بقياسات القيمة العادلة ضمن اإليضاح 

 . 2019ديسمبر   31في البيانات المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية 
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 )تتمة(  19-تأثير فيروس كوفيد       14
 

العقارات قياس القيمة العادلة لألدوات غير المالية )الممتلكات والمنشآت والمعدات وموجودات حق االستخدام و (4)
 وشركات المحاصة(االستثمارية واالستثمار في الشركات الزميلة 

 31القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية كما في  تحدد المجموعة تأثير جوهري علىلم ، تقرير الماليكما في تاريخ ال
عدم التأكد المرتبط بتحديد التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من هذه الموجودات غير  نتيجة 2020 مارس

الموجودات    لتلكة في تحديد القيمة العادلة  المالية أو توقعات المشاركين في السوق حول األسعار حسب الطريقة المستخدم
. والمجموعة على دراية بأن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد بها هذه  2019ديسمبر  31كما في 

الموجودات قد تأثرت سلبا  ومع استيضاح الوضع بشكل أكبر، ستراقب المجموعة بشكل متناسق توقعات السوق كما  
المناسب في المعلومات المالية  بالشكلت ذات الصلة في تسجيل قيم هذه الموجودات غير المالية ستستخدم االفتراضا 

 المرحلية المكثفة المجمعة. 
 

 انخفاض قيمة الشهرة (5)
على المنشآت التي تعمل في  19-أعادت المجموعة تقييم القيمة الممكن استردادها للشهرة مع مراعاة تأثير فيروس كوفيد

دمات اللوجستية عن طريق إعادة النظر في االفتراضات وتوقعات التدفقات النقدية. ونتيجة لهذا التقييم، قطاع النقل والخ 
ى عدم ضرورة احتساب مخصص النخفاض القيمة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتهية انتهت اإلدارة إل

 .  2020مارس  31في 
 

على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في  19-فيروس كوفيدالحالية والمتوقعة لتفشي تأثيرات من المتوقع أن تستمر ال

سلب ا على كل منهما ؤثر يهذه المرحلة ولكن يمكن أن  فيحجم ومدة هذه التطورات كما يستمر عدم التأكد من . صاعدالت

ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق  . مستقبلفي ال ةمجموعاألداء المالي والتدفقات النقدية والمركز المالي لل

و توقعاتها والتي قد يكون لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في وتحديث افتراضاتها 

 .المستقبل
 
   

 


