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

البیانات المالیة المجمعة
2018دیسمبر 31في 



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") وشركاتھشركة("الع.ش.م.ك.اجیلیتي للمخازن العمومیةلشركة لقد دققنا البیانات المالیة المجمعة 

وبیانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات 2018دیسمبر 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.

ات المالیة أن البیانمن تقریرنا، أساس الرأي المتحفظ، باستثناء اآلثار المحتملة المترتبة على األمر الموضح في فقرة في رأینا
2018دیسمبر 31المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جمیع النواحي المادیة، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 

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

المتحفظأساس الرأي 
حول البیانات المالیة المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة والقرض المقدم لشركة كوریك10رقم یضاحوفقا لما ورد في اإل

دینار كویتي ألف35,321مبلغ دینار كویتي) وألف108,425: 2017ألف دینار كویتي (109,246بمبلغ("كوریك") تیلیكوم
. قدمت المجموعة 2018دیسمبر 31في بیان المركز المالي المجمع كما في ،التواليدینار كویتي) على ألف35,098: 2017(

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

شركة كوریك. إلى المقدمالستثمار والقرضلالدفتریةالقیمة جراء أي تعدیالت علىإإلى من تحدید مدى الحاجة

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

قمنا بالوفاء بمسؤولیاتنا قد المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. والصادر عن المھنیینللمحاسبین المھنیة
میثاق المجلس الدولي لمعاییر األخالقیات المھنیة للمحاسبین. وإننا نعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا لوفقاً األخرىاألخالقیة

.المتحفظتدقیقكافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي ال

التأكید على أمر

ما یلي: إلى نلفت االنتباه

المتعلقة بالعقود ذات التكالیف القابلة االلتزامات المحتملة والذي یبین البیانات المالیة المجمعة حول (أ) 26رقم إیضاح) 1
.مریكیةاألالتحالف المؤقتسلطة لالسترداد لدى 

دارةاإلبالنزاعات معالمتعلقةوالمطالبات الذي یبین االلتزامات المحتملة البیانات المالیة المجمعة (ب) حول 26رقم إیضاح) 2
، العامة للجمارك بالكویت
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2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 
2018

ألف
2017

ألف
دینار كویتيدینار كویتيتاإیضاح

:اتیراداإل
1,336,6201,215,755ات خدمات لوجیستیة وشحن إیراد
62,78460,196ات إیجاراتإیراد

150,786131,082أخرىخدمات 
────────────────────

1,550,1901,407,033
(937,168)(1,052,380)ات یرادتكلفة اإل

────────────────────
497,810469,865ات یرادصافي اإل

(350,514)(352,583)21مصروفات عمومیة وإداریة 
29,505-رد مخصصات 

(28,785)-تسویة مطالبات قانونیة 
61,32012,767استثماریةاتالعادلة لعقارالتغیر في القیمة

(6,300)-انخفاض قیمة موجودات مالیة 
94,9144,295حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 

3,3804,390ات متنوعةإیراد
────────────────────

مجلس الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء ومكافأة أعضاء 
154,841135,223اإلدارة
(29,844)(31,362)4استھالك

(4,034)(4,632)7إطفاء
────────────────────

118,847101,345مجلس اإلدارةالربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء
5,1303,302ات فوائدإیراد

(11,577)(14,132)تكالیف تمویل
────────────────────

109,84593,070مجلس اإلدارة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
(10,652)(9,929)22ضرائب 

(140)(140)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
────────────────────

99,77682,278ربح السنة
════════════════════

الخاص بـ:
81,11068,510الشركة األممساھمي 

18,66613,768الحصص غیر المسیطرة
────────────────────

99,77682,278
════════════════════

2356.0647.31الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)-ربحیة السھم األساسیة والمخففة 
════════════════════
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المجمعبیان الدخل الشامل
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

99,77682,278ربح السنة 
══════════════════

:خرىات الشاملة األیراداإل
بیان الدخل المجمع في فترات الحقة: إلى إعادة تصنیفھایتم او قد یتم بنود

444-صافي التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة متاحة للبیع 
40(874))18إیضاح (خسارة) ربح من تغطیة صافي استثمارات (

219(109)تدفقات نقدیة ات(خسارة) ربح من تغطی
-(372)لشركة محاصة أخرىحصة في خسائر شاملة 

(3,543)(11,688)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 
──────────────────

بیان الدخل المجمع في إلى تصنیفھایتم او قد یتم إعادةأخرىصافي خسائر شاملة 
(2,840)(13,043)فترات الحقة

──────────────────
بیان الدخل المجمع في فترات الحقة: إلى تصنیفھاإعادة بنود لن یتم 

5903,748) 17إیضاح خطط المزایا المحددة (ربح إعادة قیاس 
التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

-477خرىات الشاملة األیراداإل

──────────────────
فترات بیان الدخل المجمع في إلى تصنیفھالن یتم إعادةأخرىات شاملة إیرادصافي 
1,0673,748الحقة

──────────────────
908(11,976)أخرىات شاملة إیراد(خسائر) 

──────────────────
87,80083,186ات الشاملة للسنة یراداإلإجمالي

══════════════════
الخاصة بـ: 

70,83667,104مساھمي الشركة األم
16,96416,082مسیطرةالحصص غیر ال

──────────────────
87,80083,186

══════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المجمع
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

2018
ألف

2017
ألف

دینار كویتيدینار كویتياتإیضاح
التشغیلنشطة أ

109,84593,070مجلس اإلدارةعضاء أالربح قبل الضرائب ومكافأة 
لـ:تعدیالت

(12,767)(1,320)6التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 
(4,295)(4,914)9حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 

-13905خسائر االئتمان المتوقعة لمدینین تجاریین 
1,102-13تجاریینمخصص انخفاض قیمة مدینین 

1711,1879,257مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
6,300-قیمة موجودات مالیة نخفاض إ

(376)(507)ربح تحویل عمالت اجنبیة 
(29,505)-رد مخصصات 

28,785-تسویة مطالبات قانونیة 
(4,390)(3,380)ات متنوعة إیراد
(3,302)(5,130)ات فوائد إیراد

14,13211,577تكالیف تمویل 
431,36229,844استھالك 

74,6324,034إطفاء
──────────────────

156,812129,334المال العاملرأس التشغیل قبل التغیرات فيرباح أ
(2,344)(4,521)مخزون 

(53,138)(50,094)مدینون تجاریون
(6,494)(8,069)أخرىموجودات متداولة 
26,34444,993أخرىدائنة أرصدةدائنون تجاریون و

──────────────────
120,472112,351النقد الناتج من العملیات
(28,785)-تسویة مطالبات قانونیة 

(10,316)(13,904)ضرائب مدفوعة
(140)(140)اإلدارة مدفوعةمكافأة أعضاء مجلس

(8,402)(8,691)17مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة
──────────────────

97,73764,708صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل
──────────────────

االستثمارنشطة أ
(43,589)(46,881)الت ومعداتآممتلكات وإلى إضافات

1,525795المحصل من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
(18,930)(21,585)5قید التنفیذمشاریعإلى إضافات

11,573-أخرىصافي الحركة في موجودات متداولة 
-(1,255)أخرىصافي الحركة في موجودات غیر متداولة 

(2,192)(8,200)6عقارات استثماریةإلى إضافات
-(170)7موجودات غیر ملموسة إلى إضافات

-(5,125)9حصة إضافیة في شركة محاصة اقتناء
(39)(1,858)حصص اضافیة في شركات تابعةاقتناء

(5,541)(2,842)اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تمت حیازتھ
او رباحمالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األصافي الحركة في موجودات 

-1,394الخسائر 
ات یرادصافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإل

-(2,057)خرىالشاملة األ
(1,537)-صافي الحركة في موجودات مالیة متاحة للبیع 

(38,914)(8,603)طرف ذي عالقةإلى قرض
92,0541,698زمیلة اتشركمستلمة من أرباحتوزیعات 

7,065-صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر 
893570ات فوائد مستلمة  إیراد

──────────────────
(89,041)(92,710)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في انشطة االستثمار 

──────────────────
التمویلنشطة أ

(3,951)-خزینةسھم أشراء 
40,89782,615صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 

(11,045)(14,011)تكالیف تمویل مدفوعة 
(17,337)(18,993)مدفوعة لمساھمي الشركة األم أرباحتوزیعات 
(10,576)(12,529)مدفوعة لحصص غیر مسیطرة   أرباحتوزیعات 

41422,568زیادة في الحصص غیر المسیطرة لشركة تابعة 
──────────────────

62,274(4,222)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمویل
──────────────────

509(568)صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة 
──────────────────

23738,450صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل
125,69087,240ینایر1النقد والنقد المعادل في 

──────────────────
15125,927125,690دیسمبر 31النقد والنقد المعادل في 

══════════════════
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الملكیة المجمعبیان التغیرات في حقوق 
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

الخاص بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة 
أسھمإصدار 

احتیاطي 
اجباري

أسھم
خزینة 

احتیاطي 
خزینةأسھم

احتیاطي
ترجمة

عمالت أجنبیة
احتیاطي

تغطیة

احتیاطي 
تقییم إعادة

استثمارات
احتیاطیات 

أخرى
أرباح

مرحلة
جمالياإل

الفرعي 
حصص 

مسیطرة غیر 
إجمالي

حقوق الملكیة 
ألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار 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 
تأثیر تطبیق المعیار الدولي 

ینایر 1في 9للتقاریر المالیة 
(13,050)(1,836)(11,214)(9,141)-(2,406)-333-----) 25إیضاح (2018

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(معاد 2018ینایر 1كما في 

684,263962,59147,9511,010,542(24,423)(126)(17,542)(28,442)44,366(49,239)133,303152,65067,781ھ) إدراج
81,11081,11018,66699,776---------ربح السنة 
(11,976)(1,702)(10,274)-477590(1,355)(9,986)-----أخرىات شاملة إیراد(خسائر) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ات یراد(الخسائر) اإلإجمالي

47759081,11070,83616,96487,800(1,355)(9,986)-----الشاملة للسنة 
(18,873)-(18,873)(18,873)---------) 16إیضاح (أرباحتوزیعات 

---(19,996)--------19,996) 16إیضاح منحة (أسھمصدار إ
حصص غیر إلى أرباحتوزیعات 
(12,529)(12,529)-----------مسیطرة 

---(8,498)------8,498--جباريإحتیاطي إإلى تحویل
زیادة الحصص غیر المسیطرة 

414414-----------في شركة تابعة 
اقتناء حصة إضافیة في شركات 

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

718,0061,013,53952,6951,066,234(24,848)351(18,897)(38,428)44,366(49,239)2018153,299152,65076,279دیسمبر 31كما في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع
2018دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

الخاص بمساھمي الشركة األم

رأس 
المال

عالوة 
أسھمإصدار 

احتیاطي 
اجباري 

أسھم
خزینة 

احتیاطي 
خزینةأسھم

احتیاطي
ترجمة

عمالت أجنبیة
احتیاطي

تغطیة

احتیاطي 
إعادة تقییم 
استثمارات

احتیاطیات 
أخرى

أرباح
مرحلة

جمالياإل
الفرعي 

حصص 
غیر مسیطرة 

إجمالي
حقوق الملكیة 

ألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

661,356920,58228,660949,242(35,397)1,836(17,801)(22,918)44,366(45,288)2017121,185152,65060,593دیسمبر 31كما في 
68,51068,51013,76882,278---------ربح السنة
2,314908(1,406)-2594443,748(5,857)-----أخرىات شاملة إیراد(خسائر) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
اتیراداإل(الخسائر)إجمالي

2594443,74868,51067,10416,08283,186(5,857)-----الشاملة للسنة
(17,156)-(17,156)(17,156)---------)16إیضاح (أرباحتوزیعات 

---(12,118)--------12,118) 16إیضاح منحة (أسھماصدار 
(3,951)-(3,951)------(3,951)---خزینة أسھمشراء 

حصص غیر إلى أرباحتوزیعات 
(10,576)(10,576)-----------مسیطرة

---(7,188)------7,188--جباري إحتیاطي إإلى تحویل
اقتناء استثمارات في شركات 

232232-----------تابعة 
زیادة حصص غیر مسیطرة في 

7,26015,39422,654-7,260--------شركة تابعة 
اقتناء حصة اضافیة في شركات 

(39)(5)(34)-(34)--------تابعة 
─────────────────────────────────────────────────────────────────

693,404973,80549,7871,023,592(24,423)2,280(17,542)(28,775)44,366(49,239)2017133,303152,65067,781دیسمبر 31كما في 
═════════════════════════════════════════════════════════════════
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حول الشركة معلومات -1

.1979في سنة تأسست عامة مساھمة كویتیة ھي شركة )"الشركة األم"(.عشركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.إن 
لصلیبیة ایقع فياألم الرئیسيمكتب الشركة. إن عنوان لألوراق المالیةدبيوسوق بورصة الكویتوھي شركة مدرجة في 

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

یلي:ما فیأغراض الشركة األم أھم وتتمثل 
أشكالھا. وإدارة وتأجیر المخازن بجمیع إنشاء·
لنظام اإلیداع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركیة · ً وخارجھا. تخزین البضائع وفقا
مالیة. استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة واستثمارھا في محافظ ·
داخل او خارجعلى تحقیق أغراضھا األم الشركة تساعدأو مشابھة أعماال مارس في الشركات التي تالمشاركة·

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

. 3رقم یضاح مبینة في اإلوأنشطتھاالشركات التابعة الرئیسیة إن

بـللشركة األم وشركاتھا التابعة (تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة  ً نة "المجموعة") للسیشار إلیھا معا
ة العمومیةاعتمادھا من الجمعی؛ لغرض 2019فبرایر 14دارة بتاریخاإلمن مجلس بقرار 2018دیسمبر 31فيالمنتھیة
تعدیل ھذه البیانات المالیة المجمعة بعد سلطة للمساھمین لھا السنویةإن الجمعیة العمومیةلمساھمي الشركة األم.السنویة

إصدارھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامة2

ساس اإلعداد أ2.1

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 
خالل األرباح او الخسائر، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة بالقیمة العادلة من 

شركة زمیلة واألدوات المالیة المشتقة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. إلى طرف ذي عالقة، وقرضإلى األخرى، وقرض

إلى لمبالغ، مع تقریب جمیع اللشركة األمالرئیسیةالعملة الذي یمثلبالدینار الكویتي تم عرض البیانات المالیة المجمعةی
. ما لم ینص على غیر ذلكأقرب ألف (ألف دینار كویتي) 

تم إعادة تصنیف بعض مبالغ السنة السابقة بغرض التوافق مع العرض للسنة الحالیة. لیس ھناك أي تأثیر إلعادة التصنیف 
وربح السنة المنتھیة بذلك التاریخ.على حقوق الملكیة المسجلة  سابقاً

التجمیعسسأ2.2

ع لسیطرة الشركات المستثمر فیھا التي تخض(وشركاتھا التابعة األم لشركة لتتضمن البیانات المالیة المجمعة البیانات المالیة 
تتحقق السیطرة عندما تتعرض .2018دیسمبر 31كما في بما في ذلك المنشئات ذات االغراض الخاصة) المجموعة

المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لھا القدرة على التأثیر العوائد المجموعة، أو یكون لھا حقوق في 
من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فیھا العوائدعلى تلك 

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

الصلة على الشركة المستثمر فیھا)
المتغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھاالعوائدتتعرض لمخاطر، أو لھا حقوق في ·
عوائدھالشركة المستثمر فیھا للتأثیر على استغالل سیطرتھا على االقدرة على لھا ·

أخذ تفیھا،في حالة امتالك المجموعة ألقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو الحقوق المماثلة في الشركة المستثمر 
المجموعة الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقییم ما إذا كانت لھا القدرة على السیطرة على الشركة المستثمر 

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 علیھاحقوق التصویت·
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سس التجمیع (تتمة)أ2.2

یرات في وقوع تغإلى 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 أكثرواحد أو 

المطلوباتوالتابعة وتتوقف تلك السیطرة عندما تفقد المجموعة السیطرة على تلك الشركة التابعة. ویتم إدراج الموجودات 
أو بیعھا خالل السنة في البیانات المالیة المجمعة اعتبارا من اؤھااقتنواإلیرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم 

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

بمساھمي الشركة األم للمجموعة وبالحصص خرىات الشاملة األیرادأو الخسائر وكل بند من بنود اإلرباحاألإدراجیتم 
رصید عجز للحصص غیر المسیطرة. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت إلى إن أدى ذلك األمروغیر المسیطرة حتى 

على البیانات المالیة للشركة التابعة لكي تتماشى السیاسات المحاسبیة للشركة التابعة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 
بین شركات المجموعة وحقوق الملكیةالمتعلقة بالمعامالت فیما د التجمیع استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات یتم عن

ات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة.یرادواإل

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

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

استثمارات متبقیة بالقیمة العادلة. 
أو حتى ناء قتأو بیعھا خالل السنة في بیان الدخل المجمع من تاریخ االاقتناؤھا نتائج الشركات التابعة التي تم إدراجیتم 

تاریخ بیعھا، متى كان ذلك مناسباً.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة2.3

: 9إن السیاسات المحاسبیة المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
: اإلیرادات الناتجة من عقود مع العمالء. 15األدوات المالیة، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

إال أنھا لیس لھا تأثیر على البیانات المالیة 2018ألول مرة في سنة تسري العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى 
المجمعة للمجموعة. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر 

بعد.

اإلیرادات من عقود مع العمالء-15تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
18، معیار المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء11محل معیار المحاسبة الدولي 15یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، وینطبق المعیار على كافة اإلیرادات الناتجة من عقود مع العمالء، ما لم تخضع ھذه والتفسیرات ذات الصلةاإلیرادات
دید نموذًجا مكونًا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة من العقود یقدم المعیار الجمعاییر أخرى. إلى العقود

االعتراف باإلیرادات مقابل المبلغ الذي یعكس المقابل الذي تتوقع ، یتم 15. وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة مع العمالء
العمیل. ى إلالمجموعة أحقیتھا في الحصول علیھ مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات

یتطلب المعیار من المجموعة ممارسة أحكام أخذا في االعتبار كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة 
مقابل الحصول على عقد من نموذج العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیضا طریقة المحاسبة عن التكالیف المتزایدة 

م العقد.والتكالیف المباشرة المتعلقة بإتما

بواسطة طریقة األثر المتراكم (دون أي مبررات عملیة) 15لقد قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
). وبالتالي، لم تتم إعادة 2018ینایر 1بھدف التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي بتاریخ 

ومعیار 18أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة الدولي –2017المعروضة لسنة إدراج المعلومات 
والتفسیرات ذات الصلة.11المحاسبة الدولي 

أي إلى ولم یؤد2.5التغیر في السیاسات المحاسبیة المبین في االیضاح رقم إلى إن تطبیق ھذا المعیار سوف یؤدي فقط
انات المالیة المجمعة للمجموعة.تأثیر مادي على البی

األدوات المالیة9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التطبیقفي تاریخ 2014األدوات المالیة الصادر في یولیو -9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من  تغییرا جوھریا عن معیار المحاسبة 9. تمثل متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018ینایر 1المبدئي اعتباراً
یقدم المعیار الجدید تغییرات جوھریة في المحاسبة عن الموجودات المالیة األدوات المالیة: االعتراف والقیاس. 39الدولي 

بات المالیة. وبعض جوانب المحاسبة عن المطلو
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التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.3

األدوات المالیة (تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
األحكام االنتقالیة للمعیار. طبقا لما ھو مسموح في 2017لم تقم المجموعة بإعادة إدراج المعلومات المقارنة للسنة المالیة 

ولیست قابلة 9ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017وبالتالي، فإن المعلومات المعروضة للسنة المالیة 
. تم تسجیل الفروق في القیمة الدفتریة للموجودات 2018دیسمبر 31للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتھیة في 

ضمن األرباح المرحلة والحصص غیر المسیطرة 9ة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة المالی
.25وتم اإلفصاح عنھا ضمن اإلیضاح 2018ینایر 1واالحتیاطیات كما في 

: 9تقاریر المالیة لفیما یلي ملخص التغییرات األساسیة للسیاسات المحاسبیة للمجموعة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي ل

تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة: الموجودات المالیة المقاسة 9یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وبالقیم
یتطلب المعیار الجدید تقییم كافة الموجودات المالیة باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشتقات بناءا على الجمع بین نموذج 

9ر المالیة یاألعمال المستخدم الدارة الموجودات وسمات التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات. استبعد المعیار الدولي للتقار
لمعیار المحاسبة الدولي  ً مدرجة أوكمحتفظ بھا حتى االستحقاق، أو قروض ومدینین، 39فئات التصنیف السابقة وفقا

بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر او متاحة للبیع بحیث تحل محلھا الفئات االتیة: 

أدوات الدین المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، ·
أدوات الدین المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى مع إعادة ادراج األرباح او الخسائر·

األرباح او الخسائر عند االستبعادإلى 
أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة ادراج األرباح او ·

بیان الدخل عند االستبعادإلى ئرالخسا
الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ·

مؤھلة باالستمرار في تصنیف األدوات ال-على نحو غیر قابل لإللغاء-كما یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة للشركات 
اح كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األربللتصنیف بالتكلفة المطفأة او بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

استبعاد او تخفیض فروق القیاس او االعتراف. ویمكن تصنیف أدوات إلى كان ھذا التصنیف سوف یؤديإذااو الخسائر 
كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات لإللغاءحقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة على نحو غیر قابل 

بیان الدخل المجمع. إلى الشاملة األخرى دون إعادة تصنیف األرباح او الخسائر الحقا

باستثناء 39لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي إلى حد كبیر، سوف تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة كما ھي وفقا
التعامل مع األرباح أو الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المنشأة بشأن المطلوبات المصنفة كمدرجة 

یفھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تُعرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصن
بیان الدخل المجمع ما لم یظھر أي فرق في المحاسبة عن األرباح أو الخسائر.إلى الحقا

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تتمثل األداة الرئیسیة فیھا في 9وفقا ، ال یتم أبداً
من ذ ض ككل لغرض التصنیف. تم عرالمختلطةلك، یتم تقییم األداة المالیة األصل المالي الوارد ضمن نطاق المعیار. بدالً

في 9السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بتصنیف وقیاس الموجودات المالیة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. 2.5االیضاح رقم 

. 25رقم في االیضاح 9تم عرض تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قیمة إلى 9لقد أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بطریقة خسائر االئتمان 39الموجودات المالیة عن طریق استبدال طریقة الخسائر المتكبدة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
لخسا9المتوقعة المستقبلیة.  یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً ئر االئتمان المتوقعة من المجموعة تسجیل مخصصا

ت طبقوقد لكافة موجودات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة المدرجة من خالل األرباح أو الخسائر. 
متوقعة خسائر االئتمان الإلى المجموعة الطریقة المبسطة الواردة ضمن المعیار واحتسبت خسائر االئتمان المتوقعة استناداً

الخبرة التاریخیة لدى المجموعة بخسائر إلى األداة. كما أعدت المجموعة مصفوفة مخصصات تستندعلى مدى عمر 
االئتمان مع تعدیلھا بما یعكس العوامل المستقبلیة المرتبطة بالموجودات المالیة والبیئة االقتصادیة.



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

2018دیسمبر 31كما في 

16

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

محاسبیة (تتمة)التغیرات في السیاسات ال2.3

األدوات المالیة (تتمة)9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة)

ي الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب عقد وكافة التدفقات النقدیة التإلى تستند خسائر االئتمان المتوقعة
سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل. إلى استالمھا. ثم یتم خصم العجز بنسبة تقریبیةتتوقع المجموعة 

یوماً. 180تعامل المجموعة األصل المالي كأصل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة 
وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة ومع ذلك، قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت،

عدم احتمالیة استالم المجموعة للمبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ إلى أو الخارجیة
بھا من قبل المجموعة. 

. كما تم عرض 2.5تم عرض السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بانخفاض قیمة الموجودات المالیة في االیضاح رقم 
. 25في االیضاح رقم 2018ینایر 1كما في 9التأثیر الكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

محاسبة التغطیة
على األنواع الثالثة آللیات محاسبة 9اردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة حافظت متطلبات محاسبة التغطیة العامة الو

. ومع ذلك، ھناك قدر أكبر من المرونة ارتبط بأنواع المعامالت المؤھلة 39التغطیة الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي 
كأدوات تغطیة وأنواع بنود المخاطر للبنود لمحاسبة التغطیة وخصوصا فیما یتعلق بتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة 

ذلك، أدخلت التغییرات على اختبار الفعالیة وتم استبدالھ بمبدأ "العالقة إلى غیر المالیة المؤھلة لمحاسبة التغطیة. إضافة
االقتصادیة". ولم یعد مطلوبا إجراء تقییم فعالیة التغطیة بأثر رجعي. 

، اختارت المجموعة االستمرار في تطبیق محاسبة التغطیة وفقا لمتطلبات 9وفقا لما یسمح بھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. 39معیار المحاسبة الدولي 

معاییر صادرة ولكن لم تسر بعد 2.4

فیما یلي المعاییر والتفسیرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاریخ اصدار البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. تخطط 
المجموعة لتطبیق ھذه المعاییر، متى أمكن ذلك، عندما تصبح ساریة المفعول. 

عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
للفترات 2016"عقود التأجیر" في ینایر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة ة الدولیةأصدر مجلس معاییر المحاسب ً ویسري فعلیا
عقود التأجیر، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر 17، ویحل محل معیار المحاسبة الدولي 2019ینایر 1السنویة التي تبدأ في أو بعد 

عقود التأجیر التشغیلي -15كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا -4الدولیة للتقاریر المالیة 
تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكل قانوني لعقد التأجیر. یحدد المعیار الدولي -27الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات الدائمة -

والعرض واالفصاح عن عقود التأجیر ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن كافة والقیاس اإلعترافمبادئ 16للتقاریر المالیة 
لمعیار المحاسبة الدولي  ً .17العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجیر التمویلي طبقا

" (مثل أجھزة الحواسب الشخصیة) عقود التأجیر لموجودات "منخفضة القیمة-یتضمن المعیار إعفاءین للمستأجرین من االعتراف 
شھر أو أقل). وفي تاریخ بدایة عقد التأجیر، یقوم المستأجر بتسجیل 12وعقود التأجیر قصیرة األجل (أي العقود التي تمتد لفترة 

(أي تأجیرالتزام لمدفوعات عقد التأجیر (أي التزام عقد التأجیر) وأصل یمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد ال
األصل المرتبط بحق االستخدام). ینبغي على المستأجرین القیام بشكل منفصل بتسجیل مصروف التمویل على التزام عقد التأجیر 

ومصروف االستھالك لألصل المرتبط بحق االستخدام. 

إعادة قیاس التزام التأجیر عند وقوع أحداث معینة (مثل: الت ً غیر في مدة االیجار، أو التغیر في كما یجب على المستأجرین أیضا
مدفوعات التأجیر المستقبلیة الناتج من التغیر في المؤشر أو النسبة المستخدمة لتحدید تلك المدفوعات). وبشكل عام، یقوم المستأجر 

بتسجیل القیمة الناتجة من إعادة قیاس التزام التأجیر كتعدیل على االصل المرتبط بحق االستخدام. 

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

نوعین من عقود التأجیر: عقود التأجیر التشغیلي والتمویلي. كما یمیز بین17الدولي 

من المستأجرین المحاسبة عن أغلب عقود التأجیر في نطاق المعیار بطریقة مماثلة للمحاسبة 16یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لمعیار المحا ً وفقا ً "عقود التأجیر". حیث یقوم المستأجرون 17سبة الدولي عن عقود التأجیر التمویلي التي یتم المحاسبة عنھا حالیا

بتسجیل األصل "المرتبط بحق االستخدام" وااللتزام المالي المقابل في الموازنة. وسیتم إطفاء األصل على مدار مدة اإلیجار وقیاس 
. 17المحاسبة الدولي لى حد كبیر وفقا لمعیارإتستمر محاسبة المؤجلین كما ھي االلتزام المالي بالتكلفة المطفأة. 

من المستأجرین والمؤجرین عرض المزید من اإلفصاحات بما یتجاوز متطلبات معیار 16كما یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
. 17المحاسبة الدولي 
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عقود التأجیر (تتمة)16الدولي للتقاریر المالیة المعیار 
16االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي. وبموجب ھذه 16تخطط المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
ر المجموعة تطبیق المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقاًالطریقة، لن یعاد إدراج المعلومات المقارنة. وسوف تختا

. وبالتالي، 4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17كعقود تأجیر ینطبق علیھا معیار المحاسبة الدولي 
كعقود تشتمل على تأجیر  بة الدولي ینطبق علیھ معیار المحاسلن تطبق المجموعة المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقاً

.4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 17

ستختار المجموعة االستفادة من اإلعفاءات التي یقدمھا المعیار على عقود التأجیر التي تنتھي بموجبھا مدة التأجیر خالل 
كما في تاریخ التطبیق المبدئي، وعقود التأج12 یر المتعلقة بأصل منخفض القیمة. لدى المجموعة عقود تأجیر لبعض شھراً

المعدات المكتبیة (أي الحواسب الشخصیة وماكینات الطباعة والتصویر الفوتوغرافي) والتي تعتبر منخفضة القیمة.

على بیاناتھا المالیة المجمعة. 16تعمل المجموعة حالیا على تقییم تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والتعویضات السالبة 9تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  : مزایا السداد مقدماً
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ً 9ًطبقا للتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل اإلیرادات ، یمكن قیاس أداة الدین وفقا

ل المبلغ فقط على أصالفائدةوالشاملة األخرى، شریطة أن تتمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة في "مدفوعات ألصل المبلغ 
لمناسب لذلك فقط") واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال االفائدةوالقائم" ("معیار تحقق مدفوعات أصل المبلغ 

أن األصل المالي یفي بمعیار تحقق مدفوعات أصل 9التصنیف. وتوضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بغض النظر عن الحالة أو الظروف التي قد تتسبب في اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن قیام الطرف الفائدةوالمبلغ 

یض معقول نظیر اإلنھاء المبكر للعقد. المتعاقد بسداد أو استالم تعو

مع السماح بالتطبیق المبكر. إن ھذه التعدیالت لیس 2019ینایر 1یجب تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 
لھا أي تأثیر على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة. 

: بیع أو مشاركة الموجودات بین مستثمر 28المحاسبة الدولي ومعیار 10تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر

في التعامل مع فقد السیطرة 28ومعیار المحاسبة الدولي 10تتناول التعدیالت التعارض بین المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أو شركة محاصة. توضح التعدیالت أنھ یتم التحقق الكامل للربح على شركة تابعة عند بیعھا أو مشاركتھا مع شركة زمیلة

3كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقاریر المالیة -أو الخسارة الناتجة من بیع أو مشاركة الموجودات التي تشكل أعماالً
ربح أو خسارة ناتجة من فیما بین مستثمر وشركة زمیلة أو شركة محاصة للمستثمر. على الرغم من ذلك، في حالة أي -

بیع أو مشاركة الموجودات والتي ال تشكل أعماالً، فیتم تحققھا فقط في حدود حصص المستثمرین في الشركة الزمیلة أو 
شركة المحاصة. قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ السریان لھذه التعدیالت بصورة غیر محددة ولكن في 

لتطبیق المبكر للتعدیالت یجب علیھا التطبیق بأثر مستقبلي. ستقوم المجموعة بتطبیق ھذه التعدیالت حالة قیام المنشأة با
عند سریانھا.

الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة : 28تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
على حصص الملكیة طویلة األجل في شركة 9ریر المالیة توضح التعدیالت أن المنشأة تقوم بتطبیق المعیار الدولي للتقا

من صافي االستثمار في  زمیلة أو شركة محاصة ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ولكن تشكل في جوھرھا جزءاً
شركة زمیلة أو شركة محاصة (حصص ملكیة طویلة األجل). إن ھذا اإلیضاح یتصل بالمجموعة حیث ینطوي على أن 

ینطبق على ھذه الحصص طویلة األجل. 9ائر االئتمان المتوقعة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة نموذج خس

أن المنشأة ال تأخذ في اعتبارھا أي خسائر 9كما أوضحت التعدیالت أیضا في تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
للشركة الزمیلة أو شركة المحاصة أو أي خسائر لالنخفاض في قیمة صافي االستثمار والمسجلة كتعدیالت على صافي 

االستثمارات في شركات 28لناتجة من تطبیق معیار المحاسبة الدولي االستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة وا
زمیلة وشركات محاصة. 

مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019ینایر 1یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتسري اعتبارا من 
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دمج األعمال والشھرة
ً المحول، المقابلإلجماليیتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طریقة االقتناء المحاسبیة. تقاس تكلفة االقتناء وفقا

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

اإلداریة.العمومیة والمتكبدة في المصروفاتقتناء قیمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة. تدرج تكالیف اال
ودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض تحدید التصنیف تقوم بتقییم الموجفإنھا ، ةعندما تقوم المجموعة باقتناء شرك

للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االقتناء.  ً الفصل لك ذیتضمن والمناسب وفقا
في العقد األصلي للشركة المشتراة.ة ضمنیبین المشتقات ال

لمحتمل ال یتم إعادة قیاس المقابل اري بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء.یتم تسجیل أي مقابل محتمل محول من قبل المشت
المصنف كحقوق ملكیة وتتم المحاسبة عن التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل 

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

للقیمة العادلة في تاریخ كل 9ریر المالیة اآلخر الذي ال یندرج ضمن نطاق المعیار الدولي للتقا ً مع إدراج تقریر ماليوفقا
التغیرات في القیمة ضمن بیان الدخل المجمع.

بالتكلفة التي تمثل الزیادة في  ً ة عن المقابل المحول والقیمة المسجلة للحصص غیر المسیطرإجماليیتم قیاس الشھرة مبدئیا
في حالة زیادة القیمة العادلة لصافي والمطلوبات المقدرة. اقتناؤھا لمحددة التي تم حصة المجموعة في صافي الموجودات ا

المقابل المحول، تعید المجموعة تقییم ما إذا كانت قد قامت بشكل صحیح بتحدید إجماليعن اقتناؤھا الموجودات التي تم 
وكافة المطلوبات المقدرة كما تراجع اإلجراءات المتبعة في قیاس المبالغ التي سیتم اقتناؤھا كافة الموجودات التي تم 

دات زیادة القیمة العادلة لصافي الموجوإلى ال تزال تشیرالمبالغ . وإذا كانت نتیجة إعادة تقییم قتناءھا في تاریخ االإدراج
بیان الدخل المجمع. ربح في الإدراجالمقابل المحول، یتم عندئذ إجماليعن اقتناؤھا التي تم 

أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. لغرض اختبار انخفاض  بعد التسجیل المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة في دمج األعمال، من تاریخ االقتناء، على كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد 

للشركة خرىلمتوقع أن تستفید من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األالتي من ا
ھذه الوحدات.إلى المشتراة

بطة الشھرة المرتإدراجعندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ویتم استبعاد جزءا من العملیات بداخل الوحدة، یتم 
للعملیات عند تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملیات. یتم قیاس الشھرةدفتریةالقیمة الببالعملیات المستبعدة 

المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیمة النسبیة للعملیات المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة إنتاج النقد.

التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول 
على تصنیفھا كمتداولةتعرض المجموعة ا ولة. غیر متداأو / لموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي المجمع بناًء

یحدد األصل كمتداول عندما:
في إطار دورة التشغیل العادیةاستھالكھنیة لبیعھ أو ھناكأو تكونتحققھیكون من المتوقع ·
یكون محتفظ بھ بصورة رئیسیة لغرض المتاجرة·
أوالتقریر الماليیكون من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة ·
لتبادل أو االستخدام لتسویة التزام لمدة غیر مصرح لھ بالدى البنوك ونقد وودائع ما لم یكن أرصدةیكون في شكل ·

التقریر المالي.اثني عشر شھًرا على األقل بعد فترة 

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،التقریر الماليیكون من المتوقع تسویتھ خالل اثني عشر شھًرا بعد فترة ·
.التقریر الماليلمدة اثني عشر شھًرا بعد فترة ال یكون ھناك حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام ·

كغیر متداولة.خرىكافة االلتزامات األالمجموعة بتصنیفتقوم

یتم تصنیف موجودات ومطلوبات الضرائب اآلجلة كموجودات ومطلوبات غیر متداولة. 
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ومعداتآالتممتلكات و
االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمةالتواآلالممتلكات إدراجیتم  ، إن راكمةالمتوالمعدات بالتكلفة ناقصاً

ز أحد بنود مباشرة تتطلبھا عملیة تجھیتكالیف وأي على التكلفةوالمعداتالتواآلالتكلفة المبدئیة للممتلكات تشتمل وجد.
للتشغیل في موقعھ. یتم عادة إلى والمعداتالتواآلالممتلكات  المتكبدة المصروفاتإدراجالحالة التي یتم یصبح بھا جاھزاً

ي فوالمعدات، مثل اإلصالح والصیانة والمصروفات غیر المباشرة، في بیان الدخل المجمع التواآلبعد تشغیل الممتلكات 
یادة في زإلى الفترة التي یتم خاللھا تكبد ھذه المصروفات. في الحاالت التي یظھر فیھا بوضوح أن المصروفات قد أدت

حد أعلى إلىوالمعداتالتواآلالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتوقع الحصول علیھا من استخدام إحدى بنود الممتلكات 
والمعدات.التواآلھ یتم رسملة ھذه المصروفات كتكلفة إضافیة على الممتلكات من معیار األداء المحدد أساساً، فإن

اإلنتاجیة المقدرة كما یلي:عماروالمعدات بطریقة القسط الثابت على مدى األالتواآلیتم استھالك الممتلكات 
سنة30-15مباني وتحسینات§
سنوات10-2ومعدات التآوأدوات §
سنوات10-2سیارات وسفن§
سنوات5-3مكتبیةمعدات أثاث و§

والمعدات لغرض تحدید انخفاض القیمة في حالة وجود أحداث أو تغیرات في التواآلللممتلكات دفتریةیتم مراجعة القیم ال
عن تریةدفأو في حالة زیادة القیمة الفإذا ما وجد ھذا المؤشر، قد ال یمكن استردادھا. دفتریةأن القیمة الإلى الظروف تشیر

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

والمعدات عند االستبعاد أو عندما یصبح تحقیق المنافع االقتصادیة المستقبلیة من التواآلالممتلكات بندإدراجیتوقف 
أو خسائر ناتجة من استبعاد األصل (تحتسب بالفرق بین صافي متحصالت أرباحاستخدامھ أو استبعاده غیر متوقع. إن أیة 

یة ھذا األصل. یتم مراجعة القیمة المتبقاستبعاد فترة لألصل) تدرج في بیان الدخل المجمع في دفتریةالبیع والقیمة ال
اإلنتاجیة وطرق االستھالك في كل سنة مالیة وتعدیلھا مستقبلیا، متى كان ذلك مناسباً.عمارواأل

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

ة أوعقارات استثماریإلى المجموعة والتي تتعلق مباشرة بإنشاء الموجودات. عند اكتمال تلك الموجودات یتم تحویلھا إما
یة اإلدارة من استخدام األصل. نبناءا علىومعدات وذلكآالتممتلكات وإلى 

عقارات استثماریة
كتساب إیجارات أو زیادة القیمة الرأسمالیة أو كالھما. یصنف التتضمن العقارات االستثماریة العقارات التامة المحتفظ بھا 

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

االستثماري. 
ًالمبدئي، یتم إعادة قیاس العقارات االعتراف بعد  للقیمة العادلة لكل سنویا ً أو احربأأیة إدراجعلى حده ویتم عقار وفقا

فیھا التغیر. وقعخسائر ناتجة عن التغیر في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع للفترة التي 
لیة من توقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبعدم و من الخدمة أنھائیا سحبھا و العقارات االستثماریة عند البیع أاستبعاد یتم 

ي تم فیھا التفترة االستثماري في بیان الدخل المجمع للاستبعاد أو بیع العقارسائر عند أو خأرباحأي إدراجبیعھا. یتم 
ویتم تحدید قیمة المقابل في األرباح او الخسائر الناتجة من استبعاد العقار االستثماري وفقا لمتطلبات االستبعاد أو البیع.

. 15تحدید سعر المعاملة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لى إأو من العقار االستثماري فقط عندما یحدث تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار استثماريإلى التحویلیتم 

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

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

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

یتم ،غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا في عملیة دمج األعمال بالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء. بعد التسجیل المبدئي
الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة من االنخفاض في القیمة. إن إدراج

عكس ال یتم رسملتھا بل یتم،الرأسمالیةرمجیاتبالباستثناء تكالیف تطویر،الموجودات غیر الملموسة المنتجة داخلیا
یھا تكبدھا.اإلنفاق في بیان الدخل المجمع في السنة التي یتم ف
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موجودات غیر ملموسة (تتمة)
اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة لتحدید ما إذا كانت محددة أو غیر محددة.عماریتم تقییم األ

كھا اإلنتاجیة ویتم تقییم تلأعماراإلنتاجیة المحددة یتم إطفاؤھا على مدى عمارإن الموجودات غیر الملموسة ذات األ
. یتم مراجعة فترة وأسلوب اإلطفاء غیر ملموس قد تنخفض قیمتھأصلان على مؤشر ك الموجودات للتأكد فیما إذا ھنا

عمارألقل. إن التغیرات في األاإلنتاجیة المحددة في نھایة كل سنة مالیة على اعمارللموجودات غیر الملموسة ذات األ
اإلنتاجیة المتوقعة أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة من الموجودات یتم المحاسبة عنھا من خالل 

مصاریف دراجإتغییر فترة أو أسلوب اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، حیث یتم اعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم 
المحددة في بیان الدخل المجمع. عمارطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األاإل

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

قائمة العمالء
.وائممن االحتفاظ بھذه القسنة والتي تم تحدیدھا لتكون فترة المنفعة االقتصادیة المتوقعة15یتم إطفاء قائمة العمالء على

موجودات أخرى غیر ملموسة 
سنوات. 9یتم إطفاء الموجودات األخرى غیر الملموسة على مدى فترة 

اإلنتاجیة غیر المحددة ولكن یتم اختبار انخفاض قیمتھا سنویا مرة أو عمارال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األ
لتلك الموجودات وال یتم إطفاء مثل تلك دفتریةالانخفاض في القیمة إلى أكثر إذا كان ھناك أحداث أو ظروف تشیر

للموجودات غیر الموجودات سواء على مستوى فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. یتم مراجعة العمر اإلنتاجي
االقتصادیة غیر المحددة مازال مؤیداً. وإن عماراإلنتاجیة سنویا للتأكد عما إذا كان تقییم األعمارالملموسة وغیر محددة األ

محدد یتم على أساس مستقبلي. إلى مر اإلنتاجي من غیر محددعلم یكن ذلك فإن التغیر في تقییم ال
تجة من استبعاد األصل غیر الملموس بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة أو الخسائر النارباحیتم قیاس األ

ھا في بیان الدخل المجمع عند استبعاد األصل.إدراجلألصل ویتم دفتریةال
العالمة التجاریة

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

إن السیاسة المحاسبیة المتعلقة بالشھرة موثقة في بند السیاسة المحاسبیة "دمج األعمال والشھرة".

وشركات محاصة استثمار في شركات زمیلة 
ى القدرة علیمثل التأثیر الجوھري .جوھریاًعلیھا المجموعة تأثیراًالتي تمارسشركة الزمیلة ھي تلك الالشركاتإن 

المشاركة في اتخاذ قرارات تتعلق بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا دون ممارسة السیطرة او 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 تعاقدیًا للسیطرة على أحد شركة المحاصةحقوق في صافي موجودات 

ت األھمیة اتفاقًا جماعیًا لألطراف التي تتشارك الترتیبات والتي تتحقق فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذا
السیطرة.

إن االعتبارات التي تم االستناد الیھا لتحدید التأثیر الجوھري او السیطرة المشتركة تتماثل مع تلك االعتبارات الالزمة 
كة وشرالزمیلة استثمارات المجموعة في شركتھاالمحاسبة عن لتحدید ممارسة السیطرة على الشركات التابعة. یتم 

و یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. یة المحاسبیة أكمن خالل تطبیق طریقة حقوق الملالمحاصة 
طریقة حقوق الملكیة: أ) 

لطریقة حقوق الملكیة، یسجل االستثمار في الشركة الزمیلة  لقیمة مبدئیا بالتكلفة. ویتم تعدیل اشركة المحاصة او وفقاً
منذ ة شركة المحاصأو لالستثمار لتتضمن التغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة دفتریةال

تم إطفاؤھا لالستثمار وال یدفتریةضمن القیمة الشركة المحاصة أو . تدرج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة االقتناءتاریخ 
ة.أو یتم اختبارھا بصورة فردیة لتحدید انخفاض القیم

. كما أن أي تغییر في شركة المحاصةأو یعكس بیان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة
للمجموعة. عالوة خرىات الشاملة األیرادلھذه الشركات المستثمر یسجل مباشرة كجزء من اإلخرىات الشاملة األیراداإل

راجإد، تقوم المجموعة بشركة المحاصةأو على ذلك، في حالة وجود تغییر مسجل مباشرة في حقوق ملكیة شركة زمیلة
ققة والخسائر غیر المحرباح. إن األالمجمعحصتھا في أي تغیرات، متى أمكن ذلك، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة

یتم استبعادھا بمقدار حصة المجموعة في الشركة شركة المحاصة او موعة والشركة الزمیلة الناتجة عن المعامالت بین المج
. شركة المحاصةاو الزمیلة
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استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (تتمة)
الملكیة: (تتمة)أ) طریقة حقوق 

ند بكفي بیان الدخل المجمع في شركة المحاصة او أو خسائر الشركة الزمیلة أرباححصة المجموعة من مجمل إدراجیتم 
التشغیل، وتمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة أرباحمستقل عن 

.شركة المحاصةاو الزمیلة

تم إجراء للمجموعة. عند الضرورة، یالتقریر الماليلنفس فترة شركة المحاصةاو البیانات المالیة للشركة الزمیلة إعدادیتم 
التعدیالت لتتماشى السیاسات المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد 

جموعة المتقوم . شركة المحاصةاو تحقیق خسارة قیمة الستثماراتھا في الشركة الزمیلةالمجموعة ما إذا كان من الضروري 
لمحاصةشركة ااو ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة بتحدید تقریر ماليبتاریخ كل 

كن االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الممقد انخفضت قیمتھ. فإذا ما وجد ذلك الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ
الخسائر في بیان الدخل المجمع. إدراجویتم ؛ دفتریةوقیمتھا الشركة المحاصةاو استردادھا للشركة الزمیلة 

دراجإ، تقوم المجموعة بقیاس واو السیطرة المشتركة على شركة المحاصةعند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة
عند فقدان ةشركة المحاصاو للشركة الزمیلة دفتریةأي فروق بین القیمة الإدراجأي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم 

.المجمعبیان الدخلالتأثیر الجوھري أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البیع ضمن 

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

ماراتاالستثتطبیق ھذه المعالجة، حیث التي تتیح احتساب " و شركات محاصة"االستثمار في شركات زمیلة28الدولي 
لاو الخسائر رباحلة من خالل األبالقیمة العادشركات محاصةالمحتفظ بھا من خالل  ً 9یة الدولي للتقاریر المالمعیار لوفقا
ن الدخل المجمع في فترة التغییر.التغیرات في القیمة العادلة في بیاإدراج"األدوات المالیة"، مع 

األدوات المالیة 
األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لشركة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى. 

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

. ویتضمن ذلك المتاجرة بالطریقة المعتادة: مشتریات او مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب لألداةاالحكام التعاقدیة 
الزمني السائد في السوق. اإلطارتسلیم الموجودات في 

المالیة لألدواتالقیاس المبدئي 
المستخدم في إدارة األدوات. وتقاس یعتمد تصنیف األدوات المالیة عند التحقق المبدئي على شروطھا التعاقدیة ونموذج األعمال 

لقیمتھا العادلة باستثناء في حالة الموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل ا ً وفقا ً رباح ألاألدوات المالیة مبدئیا
مدینة وفقا لسعر المعاملة. یتم قیاس األرصدة التجاریة الأو الخسائر، یتم إضافة أو اقتطاع تكالیف المعاملة من ھذا المبلغ.

فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة 
إلدارة، تقوم المجموعة بتصنیف كافة موجوداتھا المالیة بناءا على نموذج االعمال المختص 2018ینایر 1اعتبارا من 

ویتم قیاسھ وفقا للفئات االتیة: لألصلالموجودات والشروط التعاقدیة 
التكلفة المطفأة، ·
القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ·
القیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ·

، قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن القروض والمدینین، والموجودات المالیة المدرجة 2018ینایر 1قبل 
منت تضكما ائر، والموجودات المالیة المتاحة للبیع، واألدوات المالیة المشتقة. بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخس

المطلوبات المالیة للمجموعة قروض تحمل فائدة والدائنین التجاریین واالرصدة الدائنة األخرى. 

الخسائر ن خالل األرباح اویتم قیاس المطلوبات المالیة بخالف االلتزامات والضمانات بالتكلفة المطفأة او بالقیمة العادلة م
عندما یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة، واألدوات المشتقة عند تطبیق تصنیف القیمة العادلة. 
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) الموجودات المالیة 1
الموجودات المالیة وسمات إلدارةالمجموعة تصنیف الموجودات المالیة بناءا على نموذج االعمال الذي تستخدمھ تحدد 

التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. 
تقییم نموذج االعمال 

عات الموجودات المالیة لتحقیق نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیة إدارتھا لمجموالمجموعة تحدد 
ویقصد بذلك ما إذا كان ھدف المجموعة یقتصر على تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات األغراض من األعمال.

لغرضین لم ینطبق أي من اوإذا. أو تحصیل كال من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناتجة من بیع الموجودات
زء من نموذج عملیة "البیع" ویتم قیاسھ الموجودات المالیة كج(مثل الموجودات المالیة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة) یتم تصنیف 

افظ المحعمال المجموعة لكل أداة على حدة، على مستوى اعلى منأتقییم نموذجال یتمبالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. 
عوامل ملحوظة مثل: إلى ویستنداالجمالیة، 

ي موظفإلى كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ورفع التقاریر·
اإلدارة العلیا للمنشأة.

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

القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات إلى كیفیة مكافأة مدیري األعمال (على سبیل المثال أن تستند المكافأة·
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا). 

من العوامل المھمة في تقییم المجموعة. یعد أیضامعدل التكرار وقیمة وتوقیت المبیعات المتوقع إن·
السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السیناریو األسوأ" أو "سیناریو إلى یستند تقییم نموذج األعمال

األصلیة المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعاتاالعترافحاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد 
للمجموعة، لن تغیر المجموعة من تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال، ولكنھا ستدرج 

ھذه المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستحدثة أو المشتراة مؤخراً. 
صل المبلغ اختبار مدفوعات أ-المبلغ والفائدة فقطأصلة التعاقدیة تمثل فقط مدفوعات كانت التدفقات النقدیإذاتقییم ما 

والفائدة فقط
عندما یتم تخصیص نموذج االعمال لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة او تحصیل التدفقات 

لغ كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل مدفوعات ألصل المبتقوم المجموعة بتقییم ما إذا النقدیة التعاقدیة ومن البیع، 
. )فقط"والفائدة فحسب ("اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة

المبدئي وقد یتغیر على مدى االعترافألغراض ھذا االختبار، یُعرف "أصل المبلغ" بالقیمة العادلة لألصل المالي عند 
عمر األصل المالي (على سبیل المثال، في حالة أن یمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم). 

إن العناصر األكثر أھمیة للفائدة في أي ترتیب إقراض أساسي تتمثل بصورة نموذجیة في مراعاة القیمة الزمنیة لألموال 
تقوم المجموعة بتطبیق أحكام، وتراعي فقط،ر االعتراف بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة ومخاطر االئتمان. والختبا

العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج بھا األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن ھذا األصل.
في للمخاطر أو التقلباالنكشاف الحد األدني من على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من 

التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أساسي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة تتمثل في مدفوعات أصل 
المبلغ والربح عن المبلغ القائم فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، ینبغي أن یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل 

سائر.األرباح أو الخ
المجموعة بإعادة التصنیف فقط في حالة وقوع أي تغییرات في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تللك الموجودات . و تقوم

ذه التغییرات المتوقع أن تكون مثل ھتتم إعادة التصنیف اعتبارا من بدایة فترة البیانات المالیة التالیة لحدوث التغییر. و من
.ولم تحدث خالل السنةغیر متكررة بدرجة كبیرة

الفئات التالیة:إلى تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي
المدرجة بالتكلفة المطفأةالمالیة أدوات الدین 

یتم قیاس األصل المالي الذي یتمثل في أداة دین وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ للشروط التالیة وعدم تصنیفھ كمدرج 
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

لتعاقدیة؛ اأن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة -
و

الفائدة وتدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ إلى أن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة-
أصل المبلغ القائم.فقط على 

كأدوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأة.قصیرة االجل والمدینین التجاریین والودائع األرصدة لدى البنوك یتم تصنیف 
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) الموجودات المالیة (تتمة)1
أدوات الدین المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة (تتمة)

وفقا للتكلفة  لھ لكي یعكس المطفأة بواسطة طریقة العائد الفعلي بعد تعدییتم قیاس أدوات الدین المصنفة بالتكلفة المطفأة الحقاً
الفعلیة للقیمة العادلة وخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت. وتسجل إیرادات األرباح وأرباح وخسائر تغطیةعملیات ال

المجمع. كما تسجل أي أرباح أو خسائر من االستبعاد في بیان الدخلتحویل العمالت األجنبیة، وانخفاض القیمة في بیان 
المجمع. الدخل

أدوات الدین المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
تتضمن أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أدوات الدین التي ال تستوفي خصائص التدفقات 
النقدیة المتعلقة بھا معاییر اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة والتي ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یستھدف إما 

منتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع معاً. كالً

زمیلة ضمن أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل شركة إلى طرف ذي عالقة والقرضإلى تم تصنیف القرض
األرباح او الخسائر. 

للقیمة العادلة مع تسجیل األرباح یتم الحقا قیاس  ً أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا
إیرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة إلى والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة باإلضافة

المجمع. في بیان الدخل

أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
تتصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدواالمجموعة عند االعتراف المبدئي، قد تختار 

حقوق ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار 
وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحدید مثل ھذا التصنیف على األدوات المالیة: العرض32المحاسبة الدولي 

أساس كل أداة على حدة. 

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وفقا للقیمة العادلة. وتسجل أسھمیتم الحقا قیاس االستثمارات في 
التغیرات في القیمة العادلة بما في ذلك بند أسعار تحویل العمالت األجنبیة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى، وتعرض 

في قا بالمدرجة ساالعادلة كجزء من حقوق الملكیة. كما یتم تحویل األرباح والخسائر ضمن التغیرات المتراكمة في القیمة
ل توزیعات یتم تسجیاألرباح المرحلة عند االستبعاد، وال یتم تسجیلھا في بیان الدخل المجمع. إلى اإلیرادات الشاملة األخرى

ت ت باستثناء أن تستفید المجموعة من مثل ھذه المتحصالاألرباح في بیان الدخل المجمع عندما یثبت الحق في استالم الدفعا
كأن یتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة یتم تسجیل األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. وال تخضع 

أدوات حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لتقییم انخفاض القیمة. 

دوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائرأ
كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند شرائھا أو إصدارھا أدوات حقوق الملكیةالمجموعة بتصنیف تقوم 

من محفظة أدوات  بصورة رئیسیة لغرض تحقیق أرباح قصیرة األجل من خالل أنشطة المتاجرة أو عندما تشكل جزءاً
جیل وقیاس الموجودات مالیة مدارة، في حالة توافر دلیل على وجود نمط حدیث لتحقق األرباح قصیرة األجل. یتم تس

لمبدئي، ااالعتراف ذلك وعند إلى المحتفظ بھا لغرض المتاجرة في بیان المركز المالي المجمع وفقا للقیمة العادلة. إضافة
قد تقوم المجموعة على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل المالي الذي یستوفي متطلبات القیاس وفقا للتكلفة المطفأة أو 

ادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان القیمة الع
ذلك من شأنھ أن یستبعد أو یحد بصورة ملحوظة من أي عدم تطابق محاسبي قد ینشأ. 

قد أو ان الدخل المجمع طبقا لشروط العیتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات الفوائد وتوزیعات األرباح في بی
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات.

تتضمن ھذه الفئة من التصنیف بعض األوراق المالیة والصنادیق. 
موجوداتھا المالیة كما یلي:و قیاسحددت المجموعة تصنیف

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

. شركة محاصةواألوراق المالیة غیر المسعرة واالستثمار في شركة زمیلة محتفظ بھا من خالل 
فقا وشركة محاصةال یتم المحاسبة عن االستثمار في شركة زمیلة المحتفظ بھ بصورة مباشرة او غیر مباشرة من خالل 

لمعیار لوفقالطریقة حقوق الملكیة، حیث اختارت المجموعة قیاس ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
: استثمارات في شركات زمیلة 28ء المتاح من خالل معیار المحاسبة الدول باستخدام االعفا9الدولي للتقاریر المالیة 

وشركات محاصة. ویتم تحمیل ذلك في بیان المركز المالي المجمع بالقیمة العادلة، مع ادراج صافي التغیرات في القیمة 
(خسائر) غیر محققة في بیان الدخل المجمع. كأرباحالعادلة المسجل 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5
(تتمة)األدوات المالیة

) الموجودات المالیة (تتمة)1
شركة زمیلة وطرف ذي عالقة إلى ب. قرض
شركة زمیلة وطرف ذي عالقة یعتبر من الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات مدفوعات ثابتة او یمكن إلى إن القرض

تحدیدھا وھي غیر مسعرة في سوق نشط. بعد القیاس المبدئي، یتم الحقا قیاس ھذه الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح او الخسائر. 

ج. مدینون تجاریون 
تدرج األرصدة التجاریة المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا خسائر االئتمان المتوقعة، وتقاس بالتكلفة المطفأة. 

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

رة االجل ذات فترات استحقاق ثالثة أشھر أو أقل. ویتم ادراجھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. قصی

ألغراض بیان التدفقات النقدیة المجمع، یتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والودائع قصیرة االجل وفقا 
للموضح أعاله. 

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

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –و. موجودات مالیة متاحة للبیع 
مدینین كقروض وإن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة مصنفة كمتاحة للبیع أو غیر مصنفة

أو محتفظ بھا للمتاجرة. بعد القیاس المبدئي، یتم قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة مع إدراج األرباح 
والخسائر غیر المحققة في اإلیرادات الشاملة األخرى وذلك حتى یتم استبعاد االستثمار. وفي ھذا الوقت، تدرج األرباح أو 

راكمة المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى في بیان الدخل المجمع، أو تحدد بصفتھا موجودات مالیة الخسائر المت
في اإلیرادات الشاملة األخرى ضمن بیان الدخل المجمع.  انخفضت قیمتھا وعندئذ تدرج الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً

خسائر انخفاضتدرج الموجودات المالیة المتاحة للبیع التي ال یمكن قی اس قیمتھا العادلة بصورة موثوق منھا بالتكلفة ناقصاً
القیمة، إن وجدت. یتم رفع التقاریر عن الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالیة المتاحة للبیع كإیرادات فوائد 

باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلیة. 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -ز. قروض ومدینون
في سوق نشط. بعد القیاس مسعرةإن القروض والمدینین ھي موجودات مالیة ذات مدفوعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا وغیر 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقص ً االالمبدئي، یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة الحقا ً نخفاض في القیمة. ا
ال  في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحیازة والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءاً یتم احتساب التكلفة المطفأة أخذاً
یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج معدل الفائدة الفعلي ضمن إیرادات الفائدة في بیان الدخل الشامل المجمع. وتدرج 

القروض والمدینین الناتجة عن االنخفاض في القیمة في بیان الدخل المجمع.خسائر 

إعادة تصنیف الموجودات المالیة 
ال تقوم المجموعة بإعادة تصنیف موجوداتھا المالیة الحقا للتحقق المبدئي إال في الظروف االستثنائیة التي تقوم فیھا 

المجموعة بشراء أو بیع أو إنھاء أحد خطوط األعمال. 

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة 
المجموعة األدوات المالیة المشتقة مثل عقود العمالت األجنبیة اآلجلة ومبادالت أسعار الفائدة واتفاقیات األسعار تستخدم 

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

نود التغطیة لب(خسائر غیر محققة) ضمن المطلوبات األخرى في بیان المركز المالي المجمع. بالنسبةالسالبةالقیمة العادلة 
لقیمة من التغیرات في االناتجةلمتاجرة، تسجل األرباح او الخسائر غرض اغیر المؤھلة لمحاسبة التغطیة والمحتفظ بھا ل

العادلة للمشتقات مباشرة في بیان الدخل المجمع. 
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.5
(تتمة)األدوات المالیة

) الموجودات المالیة (تتمة)1
المالیة المشتقة ومحاسبة التغطیة (تتمة)األدوات

ؤدي تق ی ر مش ي غی د رئیس ا عق من أیض ة تتض ي أداة مختلط منة ھ تقة المتض ى إن األداة المش ض إل تالف بع اخ
تقلة.  تقات المس ة للمش ة مماثل ة بطریق ة ألداة مجمع دفقات النقدی منةالت تقة المتض ؤدي األداة المش ى ت ي إل دیل كل تع

دفقات ي الت ي ف دة أو جزئ دل فائ ل مع دیل مقاب تم التع ى أن ی د عل ب العق بموج ً ا ون مطلوب د ال یك و ق ى نح ة عل النقدی
دالت  رات أو مع ة أو مؤش الت األجنبی ل العم عار تحوی لع او أس عار الس ة أو أس عر األداة المالی ین، أو س مع

ھ  ریطة أن رى ش رات أخ اني، أو متغی ر االئتم اني أو المؤش نیف االئتم عار، أو التص ر األس رات غی ة المتغی ي حال ف
ة  ن قابل ة ولك أداة مالی ة ب تقة المرتبط د. إن األداة المش راف العق د أط ى أح دیالت عل ذه التع ر ھ ة ال تقتص المالی

لللت ر حوی ال تعتب ك األداة، ف ن تل ف ع ل مختل رف مقاب ا ط ذه األداة، او لھ ن ھ تقل ع و مس ى نح د عل ب عق بموج
ة مس ن أداة مالی منة، ولك تقة متض دولي تقلة. أداة مش بة ال ار المحاس ا لمعی تقات 39وفق ع المش ل م م التعام ، ت

ة  جیلھا بالقیم تقلة وتس تقات مس ة كمش ر المالی یة غی ود الرئیس ات والعق ة والمطلوب ودات المالی ي الموج منة ف المتض
توفي تعری دما تس ة عن ھ فالعادل تفظ ب ر مح ي غی د الرئیس ون العق اله)، ویك ین أع تقات (المب راضالمش ألغ

ن  لة ع منة المنفص تقات المتض م ادراج المش ائر. وت اح او الخس الل األرب ن خ ة م ة العادل درج بالقیم اجرة او م المت
ة  ة العادل ي بالقیم د الرئیس ة العق ة العادل ي القیم رات ف جیل التغی ع تس اجرة م ة المت ي محفظ دخل ف ان ال من بی ض

المجمع. 
ة بھذه الطریقة عن ب، تقوم المجموعة بالمحاس9الدولي للتقاریر المالیة ، ومع تطبیق المعیار 2018ینایر 1اعتبارا من 

المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة والعقود الرئیسیة غیر المالیة. ویتم تصنیف الموجودات المالیة بناءا على نموذج 
االعمال وتقییم مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط. 

طبیعة إلى افةباإلضوأداة التغطیة، ىلعالقة بین البند المغطرسمي لتوثیق بإجراءفي بدایة عالقة التغطیة، تقوم المجموعة 
عالقة والطریقة التي سیتم اتباعھا لتقییم فاعلیةتنفیذھایة واستراتیجالتي یتم تغطیتھا واھداف معاملة التغطیة خاطر الم

قاصة المخاطر في مأداة التغطیة من ارتفاع فاعلیة عالقة التغطیة اجراء تقییم رسمي للتأكد التغطیة. ویتم أیضا في بدایة
طیة عالیة من المتوقع أن تكون معاملة التغیتم تقییم معامالت التغطیة رسمیا كل ربع فترة سنویة. بالبند المغطى. المرتبطة

%80دفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر المغطاة بنسبة تتراوح بین الفعالیة من حیث مقاصة التغیرات في القیمة العادلة أو الت
معاملة تنفیذ الاحتماالتالمغطى ھو معاملة متوقعة، تقوم المجموعة بتقییم إذا كان البند .خالل فترة التغطیة%125إلى 
تمثل تعرض لمخاطر التغیرات في التدفقات النقدیة والتي قد تؤثر في النھایة على بیان الدخل المجمع. كانت إذاوما 

ألغراض محاسبة التغطیة، یتم تصنیف معامالت التغطیة كما یلي: 
ام تام غیر التزالتغیرات في القیمة العادلة ألصل أو التزام مسجل، أو إلى النكشافاتاتغطیة القیمة العادلة عند تغطیة ·

مخاطر أسعار العمالت األجنبیة)، او باستثناءمسجل (
تغطیة التدفقات النقدیة عند تغطیة مخاطر إمكانیة التغیر في التدفقات النقدیة المتعلق بالمخاطر المحددة المرتبطة بأصل ·

م تام غیر محقق، او أو التزام معین، أو معامالت محتملة بصورة كبیرة أو مخاطر العمالت االجنبیة اللتزا
أجنبیة. عملیاتتغطیة صافي االستثمار في ·

فیما یلي معامالت التغطیة التي تستوفي معاییر التأھل لمحاسبة التغطیة: 

أ) تغطیة القیمة العادلة 
لبند لفي بیان الدخل المجمع، مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة المشتقة غطیةالتغیرات في القیمة العادلة ألداة التتسجل 

ن الدخل المجمع. ویدرج أیضا في بیاىالمغطتغطیتھا كجزء من القیمة الدفتریة للبند المرتبط بالمخاطر التي یتم قید التغطیة 
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
في حالة استبعاد البند المغطى، تسجل القیمة العادلة غیر المطفأة مباشرة في بیان الدخل المجمع. 

ام التام الخاص لعادلة لاللتزعند تصنیف التزام تام غیر مسجل كبند قید التغطیة، یسجل التغیر المتراكم الالحق في القیمة ا
بالمخاطر قید التغطیة كأصل أو التزام مع تسجیل األرباح أو الخسائر المقابلة في بیان الدخل المجمع.
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(تتمة)) الموجودات المالیة 1
ب) تغطیة التدفقات النقدیة 

یتم إدراج الجزء الفعال من األرباح أو الخسائر ألداة التغطیة في اإلیرادات الشاملة األخرى، بینما یدرج أي جزء غیر فعال 
مجمع البیان الدخل إلى على الفور في بیان الدخل المجمع. ویتم تحویل المبالغ المدرجة في اإلیرادات الشاملة األخرى

عندما تؤثر المعاملة المغطاة على بیان الدخل المجمع؛ على سبیل المثال عند تحقق اإلیرادات المالیة أو المصروفات المالیة 
المغطاة أو عند حدوث بیع متوقع. عندما یمثل البند المغطى تكلفة موجودات غیر مالیة أو مطلوبات غیر مالیة، یتم تحویل 

ذا لم یعد إالقیمة الدفتریة المبدئیة للموجودات أو المطلوبات غیر المالیة. إلى رادات الشاملة األخرىالمبالغ المسجلة في اإلی
في باإلمكان إلى اإلیرادات الشاملة األخرىحدوث المعاملة المتوقعة أو االلتزام النھائي، یتم تحویل المبالغ المسجلة سابقاً

التغطیة أو تم بیعھا أو إنھائھا أو ممارستھا بدون إحالل أو تجدید، أو عند إلغاء بیان الدخل المجمع. إذا انتھت صالحیة أداة 
في اإلیرادات الشاملة األخرى تبقى في اإلیرادات الشاملة األخرىتصنیفھا كأداة تغطیة،  لى إفإن المبالغ المسجلة سابقاً

. النھائيلتزام االالمعاملة المتوقعة أو وقت حدوث 

ستثمارصافي االج) تغطیة 
إن تغطیات صافي االستثمار في العملیات األجنبیة، بما في ذلك تغطیة البنود النقدیة التي یتم المحاسبة عنھا كجزء من 
صافي االستثمار، یتم المحاسبة عنھا بطریقة مماثلة لتغطیات التدفقات النقدیة. تدرج األرباح أو الخسائر من أداة التغطیة 

في اإلیرادات الشاملة األخرى، بینما تدرج أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء المتعلق بالجزء الفعال من التغطیة مباشرةً
غیر الفعال في بیان الدخل المجمع. عند استبعاد العملیات األجنبیة، یتم تحویل القیمة المتراكمة ألي من ھذه األرباح أو 

الدخل المجمع.بیان إلى الخسائر المدرجة في اإلیرادات الشاملة األخرى

تستخدم المجموعة القروض التي تحمل فائدة لتغطیة التعرض لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة على استثماراتھا في 
. 18الشركات التابعة الخارجیة. للمزید من التفاصیل، انظر إیضاح 

االعتراف بالموجودات المالیة إلغاء
المالي أو جزء من مجموعة أصول مالیة مماثلة او ما ینطبق علیھ ذلك) یتم استبعاد األصل المالي (أو جزء من األصل

عندما:
ینتھي الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛·
بالكامل أو تلتزم بدفع التدفقات النقدیة المستلمةتقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل ·

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

فقدت السیطرة على األصل. 

إنھا تقوم بتقییم ما ، فدفعالقبض والم التدفقات النقدیة أو الدخول في ترتیبات عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا في استال
لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وإذاذا مازالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزایا الھامة للملكیة، والى أي مدى ذلك. إ

ي بمقدار استمرار المجموعة فاألصل المحول تستمر المجموعة في تسجیلالسیطرة على األصل، ولم تفقد ومزایا األصل 
بتسجیل االلتزام ذات الصلة. ویتم قیاس األصل المحول وااللتزام  َ السیطرة في األصل. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضا

المرتبط بھ على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجموعة.

تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة لذلك األصل أو الحد یتم قیاس المشاركة المستمرة التي 
األقصى للمقابل المستلم الذي قد ینبغي على المجموعة سداده أیھما أقل.

) المطلوبات المالیة 2
یتم تصنیف الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر، 

او قروض وسلف او دائنین او مشتقات مصنفة كأدوات تغطیة في معاملة تغطیة فعالة... كلما كان ذلك مناسبا. 
العادلة، بالصافي بعد التكالیف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض تسجل كافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة

والسلف والدائنین. 
تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة الدائنین التجاریین واالرصدة الدائنة األخرى والقروض التي تحمل فائدة واألدوات 

المالیة المشتقة. 
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) المطلوبات المالیة (تتمة)2
حددت المجموعة تصنیف وقیاس مطلوباتھا المالیة كما یلي: 

أ) المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات المالیة المحتفظ بھا ألغراض تتضمن المطلوبات المالیة 

المتاجرة والمطلوبات المالیة المصنفة عند التحقق المبدئي كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

تصنف المطلوبات المالیة كمحتفظ بھا ألغراض المتاجرة، إذا تم تكبدھا لغرض إعادة الشراء في المستقبل القریب. تتضمن 
لما  ً ھذه الفئة مشتقات األدوات المالیة التي تبرمھا المجموعة والتي ال یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة في عالقات تغطیة وفقا

كمحتفظ بھا للمتاجرة إال إذا تم تصنیفھا 9الیة یحدده المعیار الدولي للتقاریر الم . تصنف المشتقات المستقلة المتضمنة أیضاً
كأدوات تغطیة فعالة. 

المجمع. الدخلیتم تسجیل األرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة في بیان 
و بدئي الماالعتراف تصنف المطلوبات المالیة كـمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاریخ 

. 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة فقط عند استیفاء متطلبات ذلك 
ب) قروض تحمل فائدة 

ي. بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلبعد االعتراف المبدئي، یتم قیاس القروض التي تحمل فائدة الحقاً
تدرج األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملیة إطفاء طریقة معدل 

الفائدة الفعلي. 
جزأ التكالیف التي تمثل جزًءا ال یتتحتسب التكلفة المطفأة اخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحیازة واألتعاب أو 

الفعلي ضمن تكالیف التمویل في بیان الدخل المجمع. الفائدةیدرج إطفاء معدل من طریقة معدل الفائدة الفعلي.
تدرج األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كمطلوبات متداولة. وتسجل الفوائد كمصروف عند استحقاقھا في بیان الدخل 

ج المبالغ غیر المدفوعة كمصروفات مستحقة تحت بند "دائنین تجاریین وارصدة دائنة أخرى". المجمع مع إدرا
ج) دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى 

یتم قید المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمھا سواء صدرت بھا فواتیر من قبل المورد 
أو لم تصدر.

االعتراف بالمطلوبات المالیة إلغاء
االعتراف بالتزام مالي عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیة استحقاقھ. إلغاءیتم 

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو بتعدیل شروط االلتزام المالي الحالي
بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جدید، ویدرج الفرق في القیمة 

.بیان الدخل المجمعالدفتریة ذات الصلة في

) مقاصة األدوات المالیة 3
تتم المقاصة بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي المجمع فقط إذا كان 
ھناك حق قانوني ملزم حالًیا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نیة السداد على أساس الصافي لتحقیق الموجودات وتسویة 

المطلوبات في آن واحد. 
لموجودات المالیة انخفاض قیمة ا

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من 
تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع أدوات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من 

قد الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بموجب عإلى خالل األرباح أو الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة
. لألصللي األصلي لفعاوكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. ویتم خصم العجز بمعدل تقریبي لمعدل الفائدة 

یة التي تعتبر حسینات االئتمانتتضمن التدفقات النقدیة المتوقعة التدفقات النقدیة من بیع الضمان المحتفظ بھ أو التسوف 
ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة. جزءاً

یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدیاد 
مان لمتوقعة عن خسائر االئتملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان ا

التالیة (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر  الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شھراً
شھراً). وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدیاد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 

ب مخصص خسائر یتضمن خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عن ینبغي احتسا
توقیت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
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انخفاض قیمة الموجودات المالیة (تتمة)
بالنسبة للمدینین التجاریین، تقوم المجموعة بتطبیق طریقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال تتعقب 

من ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا ر االئتمان خسائإلىالمجموعة التغییرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدالً
لى إ. وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات استناداتقریر ماليالمتوقعة على مدى عمر األداة في تاریخ كل 

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

تمان خسائر االئإلى تخضع أدوات الدین المالیة والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائرال 
المتوقعة. 

یوماً. ومع ذلك، قد 180تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة 
المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیةتعتبر المجموعة األصل

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

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل 
د تنخفض قمعینعلى أن أصل مالي موضوعيمالي إجراء تقییم لتحدید فیما إذا كان ھناك أي دلیل تقریریتم بتاریخ كل 

قیمتھ. تنخفض قیمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالیة فقط إذا ما توفر دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة 
أحداث)أو یكون لحدث (من الممكن أن لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) و

یة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة التي یمكن محتمل على التدفقات النقدالخسارة تأثیر
قیاسھا بصورة موثوق منھا. 

أن المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة مؤشرات علىقد تتضمن أدلة االنخفاض في القیمة 
لغ األصلي أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو االضطرابات أو عجز أو إھمال أو عدم التزام بمدفوعات الفائدة أو المب

انخفاض ملحوظ في التدفقات النقدیة المستقبلیة مثل التغیرات في الظروفإلى المالیة األخرى وعندما تشیر بیانات المراقبة
یان الدخل القیمة في باالقتصادیة التي ترتبط بحدوث حاالت التعثر. إذا ما توفر ھذا الدلیل یتم تسجیل خسارة انخفاض 

المجمع. یتحدد االنخفاض في القیمة كما یلي: 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن انخفاض القیمة یمثل الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة.·
لیة المخصومة النقدیة المستقبالتدفقات إلى بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن انخفاض القیمة یستند·

باستخدام معدل الفائدة الفعلیة األصلي.
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ·

المستقبلیة المخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.

كوین مخصص لتغطیة االنخفاض في القیمة لبعض مجموعات الموجودات عند حدوث انخفاض یمكن ذلك، یتم تإلى إضافة
قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة. 

إن خسائر انخفاض القیمة من االستثمارات في أسھم المصنفة كمتاحة للبیع ال یتم ردھا من خالل بیان الدخل المجمع، ویتم 
في اإلیرادات الشاملة األخرى. بالنسبة ألدوات الدین المصنفة إدراج الزیادات في قیمتھا العادلة بعد انخفاض القیمة مباشرةً

كمتاحة للبیع، في حالة زیادة القیمة العادلة ألداة الدین في سنة الحقة وكان من الممكن ربط ھذه الزیادة بصورة موضوعیة 
في بیان الدخل المجمع، یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بحدث وقع بعد تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة

بیان الدخل المجمع. 

القیمة العادلة
قیمة العادلة فقا للومثل العقارات االستثماریة المشتقات، والموجودات غیر المالیة تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل 

.كل تقریر ماليبتاریخ 

في طرافأتعرف القیمة العادلة بأنھا السعر المستلم من بیع أصل أو المدفوع لتسویة التزام ما في معامالت منتظمة بین 
:إما فيااللتزامتسویة السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو 

أو االلتزام، أوالبیع أو النقل في السوق الرئیسي لألصل ·
.االلتزامفي السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام عند غیاب السوق الرئیسي لألصل أو ·

.األكثر مالئمةالسوق الرئیسي أو السوق إلى الوصولمن المجموعة تتمكن یجب أن 
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القیمة العادلة (تتمة)
افتراضات من الممكن للمشاركین في السوق استخدامھا عند تسعیر االلتزام باستخدامیتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو 

.االقتصادیة المثلىممصالحھاألصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركین في السوق سیعملون على تحقیق 

یراعي قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل 
مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل إلىاستخدام األصل بأعلى وأفضل مستوي لھ، أو من خالل بیعھ 

بأعلى وأفضل مستوي لھ.

وتتاح لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت تقییم تتناسب مع الظروفتستخدم المجموعة أسالیب 
استخدام المدخالت غیر المعروضة.الحد من الحد األقصى وإلى المعروضة ذات الصلة

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة المجمعة ضمن 
إلي  والذي یمثل أھمیة لقیاس القیمة أقل مستوي من المدخالت الجدول الھرمي للقیمة العادلة،  والمبین كما یلي، استناداً

العادلة ككل:
؛المطابقة(غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات سوقالاألسعار : 1المستوى ·
شكل بملحوظة عادلة قیاس القیمة الالتي تعد جوھریة لبھا أقل مستوي من المدخالت تكون : أسالیب تقییم 2المستوى ·

.مباشر أو غیر مباشر
. غیر ملحوظةالقیمة العادلةلقیاسبھا أقل مستوي من المدخالت تكون : أسالیب 3المستوى ·

كانتإذابالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة المجمعة على اساس متكرر، تحدد المجموعة ما 
مدخالت أقل مستوي من الإلى استناداًي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (التحویالت قد حدثت بین مستویات الجدول الھرم

. التقریر المالىفترة على القیمة العادلة ككل) في نھایةجوھريتأثیرلھا والتي
مثل العقارات االستثماریة والموجودات المالیة المتكرر للقیمة العادلةلقیاساجراءات إوتحدد ادارة المجموعة سیاسات 

. یر المستمرةغللقیاس غیر المتكرر مثل الموجودات المحتفظ بھا للتوزیع في العملیات كذلكوغیر المسعرة المتاحة للبیع؛ 
لمقیمین اإشراك للمجموعة. وتتخذ االدارة قرار االستثماریةتقییم العقارات عملیةفيباالشتراك خارجیون مقیمونیقوم 

الخارجیین على اساس سنوي. وتتضمن معاییر االختیار المتطلبات القانونیة والمعرفة بالسوق وحسن السمعة واالستقاللیة 
ومدى تحقق المعاییر المھنیة. وتتخذ االدارة قرارھا بعد مناقشات مع المقیمین الخارجیین للمجموعة لتحدید مدخالت 

حالة. وتقنیات التقییم المستخدمة في كل 
التدفقات لى إمماثل، او استناداالستثمار القیمة السوقیة إلى ر المسعرة بالرجوعالمالیة غیلألدواتلعادلة ایتم تحدید القیمة 

اسعار الوسطاء. إلى ، اوأخرىالنقدیة المخصومة، او نماذج تقییم مناسبة 
بتحلیل التحركات في قیم الموجودات والمطلوبات التي تتطلب السیاسات المحاسبیة كل تقریر ماليتقوم االدارة في تاریخ 

حدثأللمجموعة اعادة قیاسھا او اعادة تقییمھا. ولغرض ھذا التحلیل، تتحقق االدارة من اھم المدخالت التي تم تطبیقھا في 
العقود وغیرھا من المستندات ذات الصلة. عملیة تقییم من خالل الموافقة على المعلومات المستخدمة في احتساب تقییم 

زام مقابل والتأصلكما تقوم االدارة بالتعاون مع المقیمین الخارجیین للمجموعة بمقارنة التغیرات في القیمة العادلة لكل 
كان التغیر في القیمة العادلة في مستوى معقول. إذاالخارجیة ذات الصلة لتحدید ما المصادر
القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على اساس وطبیعة االصل او االلتزام إفصاحاتألغراض

. ھرمي للقیمة العادلة الموضح أعالهوالسمات او المخاطر المرتبطة بھ ومستوى التوزیع ال

مخزون 
صل التكالیف ھي تلك المصروفات المتكبدة حتى یبالتكلفة وصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. إن مخزون الإدراجیتم 

سعر لى إمكانھ وحالتھ الراھنة ویتم تحدیدھا على أساس المتوسط المرجح. یستند صافي القیمة الممكن تحقیقھاإلى كل منتج
أي تكالیف إضافیة  ً من المتوقع تكبدھا عند اإلتمام والبیع. أخرىالبیع المقدر في سیاق العمل العادي ناقصا

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
یتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات المجموعة غیر المالیة، باستثناء العقارات االستثماریة والمخزون في تاریخ كل 

الختبار ما إذا كان ھناك مؤشر على االنخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ ماليتقریر
الممكن استرداده لألصل. بالنسبة للشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة أو غیر المتاحة 

ده كل سنة في الوقت نفسھ. بعد لالستخدام، یتم تقدیر المبلغ الممكن استردا
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انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)
ً مام التكالیف حتى إتإن المبلغ الممكن استرداده ألصل أو وحدة إنتاج النقد ھو القیمة من االستخدام والقیمة العادلة ناقصا

مة الحالیة باستخدام القیإلى البیع أیھما أكبر. عند تقییم القیمة من االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة
معدل خصم قبل الضرائب ویعكس ھذا المعدل التقییمات الحالیة السائدة في السوق للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المرتبطة 

إنتاج إلى أصغر مجموعة موجودات تؤديإلى ما. لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجوداتبأصل
تكون مستقلة بشكل كبیر عن تلك التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات والتيالتدفقات النقدیة من االستخدام المستمر 

األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى ("وحدة إنتاج النقد"). 

ألغراض اختبار انخفاض القیمة، فإن الشھرة التي تم اقتناؤھا في دمج األعمال من تاریخ االقتناء یتم توزیعھا على كل 
النقد بالمجموعة أو مجموعات وحدات إنتاج النقد المتوقع أن تستفید من نماذج الدمج بصرف النظر وحدة من وحدات إنتاج 

عن تخصیص الموجودات والمطلوبات األخرى للمجموعة لتلك الوحدات أو مجموعات الوحدات.

إن كل وحدة أو مجموعة وحدات تتوزع علیھا الشھرة: 
تتم مراقبة الشھرة من خاللھ ألغراض اإلدارة الداخلیة؛ وتمثل المستوى األدنى ضمن المجموعة الذي ·
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة إلى ال تزید عن شریحة تستند· ً : قطاعات8صیغة تقریر المجموعة التي یتم تحدیدھا وفقا

التشغیل.

اض في ى، یتم تقییم خسائر االنخفال یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخر
لتحدید أي مؤشر على انخفاض الخسارة أو عدم وجودھا. یتم تقریر ماليالقیمة المسجلة في الفترات السابقة في تاریخ كل 

رد خسارة االنخفاض في القیمة في حالة حدوث تغیر في التقدیرات المستخدمة في تحدید المبلغ الممكن استرداده. یتم رد 
، اإلطفاءوالقیمة الدفتریة لألصل، بعد االستھالك صافيالحد الذي ال تتجاوز معھ إلى االنخفاض في القیمة فقطخسارة 

القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم تحقق خسائر االنخفاض في القیمة. 

أو وحدة إنتاج النقد لھذا األصل المبلغ المقدر یتم إدراج خسارة االنخفاض في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة لألصل
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  لقیمة االمسجلة فیما یتعلق بوحدات إنتاج النقد أوالً
الدفتریة للموجودات األخرى التي تنتمي للوحدة (مجموعة الوحدات) على أساس نسبي. 

الخزینةأسھم
من قبل المجموعة ولم یتم إعادة اقتنائھاإعادة الشركة األم التي تم التي تصدرھا سھماألالخزینة في أسھمتتمثل  الحقاً

تم اقتناءھا التيسھمتكلفة األإدراجالخزینة بطریقة التكلفة حیث یتم أسھمإصدارھا أو إلغاؤھا حتى اآلن. یتم المحاسبة عن 
ل حساب منفصفي الناتجة رباحاألقید یتم ؛الخزینةأسھمخزینة ضمن حقوق الملكیة. عند إعادة إصدار أسھمفي حساب 

لذلك حدود الرصید الدائنغیر قابل للتوزیع في حقوق الملكیة كما یتم تحمیل أي خسائر محققة على نفس الحساب في
المحققة رباح. تستخدم األجبارياالحتیاطي االإلى المرحلة ومن ثمرباحالحساب، ویتم تحمیل الخسائر اإلضافیة على األ

ً في االحتیاطیات واألالمؤقتة لمقابلة الخسائر أوال الخزینة أسھمبیع من الحقا أسھمتیاطي واحالمرحلة رباحالمسجلة سابقاً
نة الخزیأسھمزیادة عدد إلى منحةأسھمالخزینة. ویؤدي إصدار أسھمنقدیة عن أرباحینة. ال یتم دفع أیة توزیعات الخز

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 

ألسعار الصرف السائدة بتاریخمبدئیا بالعملة الوظیفیة المعامالت بالعمالت األجنبیة تسجل العملة الوظیفیة.  المعاملة. وفقاً
ألسعار الصرف السائدة للعملة الوظیفیة بتاریخ یتم تحویل الموجودات والمطلو تقریر ل كبات النقدیة بالعمالت األجنبیة وفقاً

بیان الدخل المجمع باستثناء الفروق على القروض بالعمالت األجنبیة التي یتم المحاسبة عنھا إلى تؤخذ كافة الفروقمالي
كتغطیة لصافي االستثمار في عملیة أجنبیة. 

كما في تواریخ باستخدام أسعار الصرفترجمتھاإن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم 
للقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم  ً باستخدام أسعار رجمتھاتالمعامالت المبدئیة. وبالنسبة للبنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقا

في قیمتھایرإدراج التغالتي یتم في حالة الموجودات غیر النقدیة لتاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. الصرف كما في ا
املة شالات یراداإلفي مباشرةًجنبیة األعمالت التحویل فروق إدراجیتم ، خرىاألشاملة الات یراداإلفي العادلة مباشرةً

یتم جمع،المبیان الدخل في مباشرةًقیمتھا العادلة التغیر فيإدراجالتي یتم للموجودات غیر النقدیة ، وفي حالة خرىاأل
.المجمعفي بیان الدخل جنبیة مباشرةًاألعمالت الفروق تحویل إدراج
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ترجمة عمالت أجنبیة (تتمة)
(دینار عملة العرضإلى یتم ترجمة الموجودات (التي تتضمن شھرة) والمطلوبات النقدیة وغیر النقدیة للعملیات األجنبیة

لیات . یتم ترجمة نتائج التشغیل الخاصة بتلك العمالتقریر الماليكویتي) للشركة األم بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 
ناتجة فروق تحویل العمالت األجنبیة الإدراجة عملیات الشركات الخارجیة. یتم بمتوسط سعر صرف العمالت األجنبیة لفتر

ع العملیات ة. عند بیالخارجیالعملیاتفي بند منفصل ضمن حقوق الملكیة (احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة) حتى یتم بیع 
ي بیان الدخل ھ فإدراجة أجنبیة محددة یتم ن المبلغ المتراكم المؤجل المدرج في حقوق الملكیة فیما یتعلق بعملیالخارجیة، فإ

المجمع. 

المخصصات
أن حومن المرجالمخصص فقط عندما یكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتیجة لحدث سابق إدراجیتم 

للموارد التي تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام، مع إمكانیة إجراء تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام.  صادراً یتطلب ذلك تدفقاً
وتعدیلھا إلظھار أفضل تقدیر حالي. وعندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة ماليریر ویتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تق

ًللنقد  لغ المقید كمخصص ھو القیمة الحالیة للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسویة االلتزام.، فإن المبجوھریا

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة
فترات لى إالحصول 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 الماليالمتوقع في حالة انھاء عمل جمیع الموظفین في تاریخ 

الخاصة بالموظفین الكویتیین یتم تغطیتھا حسب أنظمةخرىإن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعیة األفما تقدم، إلى ضافةإ
المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة والتي یتم بموجبھا تحصیل اشتراكات شھریة من الشركة والعاملین على أساس نسبة 

وفقاًمحددةمن 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
ین الف الموظفین الكویتیبخالموظفینكبیر منیوجد لدى المجموعة عدد من برامج المعاشات التقاعدیة المحددة یغطي عدد 

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

اإلكتواریة المستقلة.

وحدات االئتمان المتوقعة. خطة المزایا باستخدام طریقة إطارتحدد تكلفة تقدیم مزایا التقاعد في 
العوائدوحدود االصل باستثناء صافي الفوائد وأثروالخسائر االكتواریة رباحالتي تتألف من األعملیات اعادة القیاس إن 

لخصمفة او افورا في بیان المركز المالي المجمع مع االضاھا إدراجصافي الفوائد)، یتم على موجودات الخطة (مع استبعاد
لقیاسعادة اإات الشاملة في فترة حدوثھا. وال یتم اعادة تصنیف عملیات یراد" من خالل بیان اإلخرى"االحتیاطیات األإلى 
بیان الدخل المجمع في الفترات الالحقة. إلى 
في بیان الدخل المجمع في: تكالیف الخدمات السابقة إدراجیتم 

تاریخ تعدیل الخطة او تقلیصھا، أو ·
تاریخ تحقق تكالیف إعادة الھیكلة من قبل المجموعة أیھما أقرب. ·

یتم احتساب صافي الفوائد من خالل تطبیق سعر الخصم على اصول او التزامات المزایا المحددة. وتسجل المجموعة 
جمع: الدخل المبیانالتغیرات التالیة على صافي التزامات الفوائد المحددة تحت بند "مرتبات ومزایا الموظفین" في 

یص الخطة والخسائر لتقلرباحالخدمات السابقة واأللیفالحالیة وتكاتكالیف الخدمات التي تتألف من تكالیف الخدمات ·
.والتسویات غیر الروتینیة

ات او مصروفات الفائدة.إیرادصافي ·

عقود التأجیر
إن تحدید ما إذا كان العقد یشتمل على تأجیر یعتمد على جوھر العقد ویتطلب تقدیر ما إذا كان إنجاز العقد یعتمد على 

الموجودات. معینة ونقل العقد للحق في استخدام تلك موجودات استخدام أصل معین أو مجموعة 

المجموعة كمؤجر
ة بكافة مخاطر ومزایا ملكیة األصل كعقود تأجیر تشغیلي. یتم إضافعقود التأجیر التي تحتفظ فیھا المجموعةیتم تصنیف 

جودات المؤجرة ویتم للمودفتریةالقیمة الإلى التكالیف المباشرة المبدئیة المتكبدة في التفاوض على عقد التأجیر التشغیلي
ات التأجیر. إیرادتسجیلھا على مدى فترة التأجیر على نفس أساس 
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)عقود التأجیر (تتمة
المجموعة كمستأجر

بكافة مخاطر ومزایا الموجودات المؤجرة. یتم تسجیلؤجریتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود تأجیر تشغیلي عند احتفاظ الم
مدفوعات عقود التأجیر التشغیلي كمصروفات في بیان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجیر.

اري مقد یتم تصنیف العقار المحتفظ بھ من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر التشغیلي ویتم المحاسبة عنھ كعقار استث
على رغبة اإلدارة. یتم تحدید التكلفة المبدئیة  عندما یفي العقار بتعریف العقار االستثماري ویتم تقییم كل عقار على حدة بناًء
للعقار االستثماري المحتفظ بھ من قبل المجموعة بموجب عقد التأجیر التشغیلي والمصنف كعقار استثماري بالقیمة العادلة 

مبلغ معادل كمطلوبات. إدراجالیة للحد األدنى لدفعات لعقود التأجیر أیھما أقل ویتم للعقار أو القیمة الح

من العقود مع العمالء ات یراداإل
تقدم المجموعة بصورة رئیسیة الخدمات االتیة: 

ات اللوجستیةیراداإل
ینایر 1قبل . والتخزینوخدمات إنجاز األوامر والنقلالمخزونات اللوجستیة بصورة رئیسیة من إدارة یرادتتكون اإل

ات اللوجستیة بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مقابل البضاعة والخدمات یراداإلقامت المجموعة بقیاس، 2018
عند إتمام الخدمات.التي یتم اإلعتراف بھاو

باستثناء للعمیلتقدیم الخدمات عندھاالزمنیة التي یتم النقطةة في اللوجستیباإلیرادات، یتم االعتراف 2018ینایر 1بعد 
الوقت باستخدام طریقة المدخالت لقیاس التقدم في أداء الخدمة. على مدارالتي یتم تسجیلھا التخزینخدمات 

ات المشروعاتإیرادووالمناولة ات الشحن إیراد
عن طریق شراء مساحة للنقل من مقدمي خدمات النقل الجوي أو البحري أو والمناولةات الشحنإیرادتكتسب المجموعة 

تتضمن اإلیرادات المسجلة ضمن ھذا القطاع اإلیرادات المتولدة من الخدمات العمالء. إلى إعادة بیعھاالبري ومن ثم
ركة تورید الخدمات الوساطة مثل التخلیص الجمركي والتوثیق وترتیب حمن خدماتاألساسیة واالیرادات المتولدة 

اإلیرادات في فترة تقدیم المجموعة، سجلت 2018ینایر 1اللوجستیة المجمعة التي ترتبط أحیانا بالخدمة الرئیسیة. قبل 
مرحلة انجاز الخدمات. إلى الخدمة بالرجوع

اولة وایرادات ان یستمر االعتراف باإلیرادات من خدمات الشحن والمنإلى ، انتھت المجموعة2018ینایر 1بعد 
تم خدمات الوساطة التي یباستثناءالتقدم في أداء الخدمةالوقت باستخدام طریقة المدخالت لقیاس المشروعات على مدار

العمیل. إلى الزمنیة التي یتم خاللھا تقدیم الخدمةالنقطةفي تسجیلھا

ات التأجیرإیراد
التقدم س المدخالت لقیاطریقةالوقت باستخدام على مدارات التأجیر الناتجة من العقارات االستثماریة إیراداالعتراف بیتم 

الخدمات.في أداء
ات الفوائدإیراد

لنقدیة المقدرة االمستلمات معدل خصم الذي یمثل باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیة ھاات الفوائد عند استحقاقإیرادتتحقق 
للموجودات المالیة.دفتریةصافي القیمة الإلى المتوقع لألداة المالیةخالل العمر

رباحات توزیعات األإیراد
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات.رباحات توزیعات األإیرادتتحقق 

. 2.6من عقود مع العمالء في االیضاح باإلیراداتتم عرض تفاصیل األحكام المحاسبیة الجوھریة المتعلقة 
الضرائب 

ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
للقانون رقم  ً 2006لسنة 24وقرار وزیر المالیة رقم 2000لسنة 19تحتسب الشركة األم ضریبة دعم العمالة الوطنیة وفقا

للقانون، یتم خصم %2.5بواقع  ً من الشركات الزمیلة والتابعة وتوزیعات الدخل من ربح السنة الخاضع للضریبة. وفقا
النقدیة من الشركات المدرجة التي تخضع لضریبة دعم العمالة الوطنیة من ربح السنة. رباحاأل

حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
لقرار مجلس إدارة مؤسسة  ً لطریقة االحتساب المعدلة وفقا تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وفقاً

یجب اقتطاعھ من ربح السنة عند تحدید الحصة.جبارياالحتیاطي االإلى لى أن المحولالكویت للتقدم العلمي الذي ینص ع
الزكاة 

لقرار وزارة المالیة رقم %1یتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  ً 2007ًلعام 58من ربح السنة الخاضع للضریبة وفقا . وفقا
ي سوق فالنقدیة المستلمة من الشركات المدرجة رباحاألمن الشركات الزمیلة والتابعة وتوزیعات الدخل للقانون، یتم خصم 

الخاضعة للزكاة من ربح السنة.الكویت لألوراق المالیة و
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الضرائب (تتمة)
الضرائب على الشركات التابعة الخارجیة

الشركات التابعة للشركة األم لضرائب الدخل في الدول األجنبیة المختلفة، ویتم احتساب مخصص لھذه تخضع بعض 
للتشریعات المالیة في البلد الذي تعمل فیھا كل رباحالضرائب على أساس األ ً الخاضعة للضرائب بالمعدالت الحالیة وفقا

شركة تابعة.
المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات 2.6

البیانات المالیة المجمعة للمجموعة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ إعدادإن 
. ليالتقریر المافي تاریخ محتملةوبات الات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلیرادالمدرجة لإل

ل أو االلتزام لألصدفتریةاالفتراضات والتقدیرات یمكن أن ینتج عنھا تعدیل مادي على القیمة الومع ذلك فإن عدم التأكد من
المتأثر في الفترات المستقبلیة. 

األحكام 
عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بتطبیق األحكام التالیة بصرف النظر عن تلك التي تتضمن 

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

إیرادات من عقود مع العمالء 
قامت اإلدارة بتطبیق األحكام التالیة التي تؤثر بصورة جوھریة في تحدید قیمة وتوقیت اإلیرادات الناتجة من عقود مع 

العمالء: 
مععقد مجأ. تحدید التزامات األداء في 

عمالءھا كجزء من الترتیب الفردي ومن المحتمل أن إلى المشروعاتتقدم المجموعة خدمات الشحن والمنازلة وخدمات 
ل كتتضمن ھذه الترتیبات مختلف التزامات األداء التي تمثل تنفیذ مھام متفق علیھا مسبقا للعمیل. حددت المجموعة أن 

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

ید نطاق كل عقد، ویتم تحدفيمنفصلةذلك، حددت المجموعة أیضا أن التعھدات بتقدیم تلك الخدمات تعتبر إلى إضافة
و ، أیرلى حد كبإبناءا على كل التزام على حدة، وتعتمد تلك الخدمات على بعضھا البعض سعر المعاملة بصورة مستقلة 

لى حد كبیر. إتكون مستقلة 

یتم تحدید أسعار المعامالت لكل التزام أداء على حدة استنادا الى أسعار البیع الفردیة. وفي حالة عدم إمكانیة مالحظة ھذه 
األسعار بصورة مباشرة، تقوم المجموعة بتقدیر سعر المعاملة لكل التزام أداء استنادا الى التكلفة المتوقعة زائدا الھامش. 

ب. تحدید سعر المعاملة 
مثل سعر المعاملة مبلغ المقابل الملزم والذي تتوقع المجموعة احقیتھا في الحصول علیھ مقابل تقدیم الخدمات التي تعھدت ی

عمال المعتادة.االعتبار شروط العقد وممارسات األخذا في المجموعة سعر المعاملة أالمجموعة بتقدیمھا الى العمیل. تحدد 

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

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

حقیقة أن أي منشأة أخرى لن تحتاج الى تقدیم ھذه الخدمات و. بشكل متزامنالمجموعة منواالستفادة من المزایا المقدمة 
ي و ما ھكحتى تاریخھ یوضح أن العمیل یتلقى الخدمات ویستفید من المزایا التي تقدمھا المجموعةالتي قدمتھا المجموعة 

. ویحق للمجموعة الحصول على المدفوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة حتى تاریخھ بموجب االتفاقات ذلك بشكل متزامن
یمثل على اقل تقدیر تعویض للمجموعة عن الخدمات التي التعاقدیة مع العمیل، حیث یحق للمجموعة الحصول على مبلغ 

للعقد ألسباب بخالف اخفاق المجموعة في تقدیم الخدمات التي تعھدت بھا. تم إنجازھا حتى تاریخھ في حالة إنھاء العمیل 
. من قبل المنشأةكما أن أداء المجموعة ال یؤدي الى إنشاء أصل لھ استخدام بدیل 

الخدمات نظرا للعالقة المباشرة بین جھود التقدم في أداء تلكقررت المجموعة أن تقوم بتطبیق طریقة المدخالت لقیاس 
، باستثناء خدمات المشروعاتوخدمات المجموعة وتقدیم الخدمات الى العمیل. فیما یتعلق بخدمات الشحن والمناولة 

الیف اجمالي التكبالتناسب مع اإلیرادات من ھذه الخدمات على أساس التكلفة المتكبدة بتسجیلالمجموعةتقومالوساطة، 
وفیما یتعلق بخدمات التخزین وخدمات التأجیر، تسجل المجموعة اإلیرادات على أساس التزامات األداء. إلنجازالمتوقعة 

القسط الثابت حیث یتم توزیع جھود المجموعة على بند المصروفات خالل فترة التنفیذ. 

) اإلیرادات من الخدمات اللوجستیة 2
یتم تسجیل اإلیرادات من الخدمات اللوجستیة (باستثناء خدمات التخزین) الى عمالءھا في الفترة الزمنیة قررت اإلدارة ان 

التي یتم خاللھا تقدیم الخدمات الى العمیل. 
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(تتمة)األحكام 
إیرادات من عقود مع العمالء (تتمة)

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

بعض الخدمات. وقد قررت المجموعة أنھا الملتزم الرئیسي في ھذه الترتیبات حیث تحتفظ المجموعة بالحق في تقدیم 
موعة لمجالى العمیل نیابة عن االخدمة ھذا الطرف لتقدیم توجیھالخدمة من خالل طرف آخر، ما یتیح للمجموعة القدرة على 

الوفاء بكل التزام الى العمیل. عنبصورة رئیسیة مسئولةالمجموعةو

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

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

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من –تصنیف الموجودات المالیة 
ییم االحتفاظ بالموجودات وتقتحدد المجموعة تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى تقییم نموذج األعمال الذي یتم ضمنھ 

ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –تصنیف الموجودات المالیة 
جب تصنیفھ كموجودات مالیة متاحة للبیع أو موجوداتیتعین على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن اقتناء استثمار معین سواء كان ی

أو الخسائر. رباحمالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األ
أو الخسائر یعتمد على كیفیة مراقبة اإلدارة ألداء رباحكمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األالموجودات المالیةإن تصنیف 

مة التغیرات في القیإدراجمتاحة وموثوقة ویتم الموجودات المالیةلتلك القیم العادلة كون ت. عندما مالیةالموجودات الھذه 
رباحفإن ھذه االستثمارات تصنف بالقیمة العادلة من خالل األالمجمع في حسابات اإلدارة،العادلة كجزء من بیان الدخل

یع.كموجودات مالیة متاحة للبخرىأو الخسائر. تصنف كافة االستثمارات األ
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل –انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالیة المتاحة للبیع كاستثمارات انخفضت قیمتھا إذا كان ھناك انخفاض كبیر أو 
متواصل في القیمة العادلة بما یقل عن تكلفتھا أو عند ظھور دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. إن عملیة تحدید االنخفاض 

.ة من األحكامدرجة كبیر"الكبیر" أو "المتواصل" تتطلب 
المجموعة كمؤجر –التزامات تأجیر تشغیلي 

على محفظتھا العقاریة االستثماریة. بناء على شروط وبنود وعة بالدخول في عقود تأجیر عقار تجاريقامت المجم
سبة عن لمحاتحتفظ بجمیع المخاطر والمزایا الجوھریة لھذه العقارات ومن ثم تقوم باأنھا إلى قررت المجموعةالترتیبات، 

ھذه العقود كعقود تأجیر تشغیلي. 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم اقتناؤھا 
كنتیجة دمج األعمال یتطلب اتخاذ أحكام جوھریة. محتملةإن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات ال

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

.  احكاما جوھریةوالذي یتطلب مستبعداًالترتیب المنافع االقتصادیة الداخلة أو الخارجة على 

التصویتتجمیع المنشئات التي تمتلك فیھا المجموعة اقل من اغلبیة حقوق 
%50بالرغم من انھا تملك اقل من -(مقفلة)شركة مساھمة–تعتقد المجموعة انھا تسیطر على شركة اجیلیتي ابو ظبي 

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

عة تسیطر فعلیا على ھذه المنشأة.وفي ضوء ھذه الحقائق والظروف، قررت االدارة ان المجمو

التقدیرات واالفتراضات 
د من التقدیرات بتاریخ لعدم التأكخرىقبلیة والمصادر الرئیسیة األفیما یلي االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق باألسباب المست

بات للموجودات والمطلودفتریةتعدیل مادي على القیمة الإلى تنطوي على مخاطر جوھریة قد تؤديوالتي المالي التقریر 
خالل السنة المالیة الالحقة:
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)األحكام2.6

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)
غیر المحددة)عمارملموسة (ذات األوالموجودات الغیرانخفاض قیمة الشھرة 

بتحدید ما إذا كانت الشھرة  ً غیر عمارملموسة ذات األوالموجودات الغیرتقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنویا
ت. لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع علیھا تلك الموجودااالستخدام منلقیمة نخفضت قیمتھا. ویتطلب ذلك تقدیر امحددة قد اال

یتطلب من المجموعة تقدیر للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من وحدة إنتاج النقد االستخدام أثناءكما أن تقدیر القیمة 
لموجودات غیر لدفتریة. بلغت القیمة الناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیةوكذلك اختیار معدل الخصم الم

كما ألف دینار كویتي على التوالي249,708وألف دینار كویتي 4,721غیر المحددةعمارذات األوالشھرة الملموسة 
ید . تم تقدیم المزعلى التوالي)ألف دینار كویتي258,268ألف دینار كویتي و2017:4,721(2018دیسمبر 31في 

.8و7ات رقمیضاحمن التفاصیل في اإل

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

تقییم تم إجراءاه من قبل مقیم عقاري مستقل باستخدام قیم إلى ا على تحلیل مقارن یستندیتم تحدید القیمة العادلة بناء
من قبل أطراف  والتدفقات النقدیة لعقارات لھا موقع وظروف مماثلة، أخرىالمعامالت الفعلیة التي تم إجراؤھا مؤخراً

وعلى أساس معرفة وخبرة المقیم العقاري.المخصومة، 
المالیة لألدواتقیاس القیمة العادلة 

مع المجذا لم تتمكن المجموعة من قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي إ
قیاس القیمة اسالیب التقییم المختلفة لفأنھ یتم قیاس القیمة العادلة باستخدام ، أسعار السوق المعلنة في سوق نشطبناءا في 

ن إطةنشسواق لتطبیق ھذه النماذج من أالمدخالت یتم أخذ العادلة لھا ومن بینھا نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. حیث 
حكام ید القیم العادلة. وتراعي ھذه األأمكن. وفي حالة عدم إمكانیة ذلك، یجب االعتماد على مستوى من االحكام لتحد

اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. وقد تؤثر التغیرات في االفتراضات بشأن ھذه 
. اإلفصاحاتللمزید من 30یضاح اإلراجع المالیة. لألدواتالعوامل على القیمة العادلة المسجلة 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة اعتبارا من –مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین 
تستعین المجموعة بمصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة للمدینین التجاریین. تستند معدالت 

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

االئتماني).
فة وتستند مصفوفة المخصصات مبدئیا إلى معدالت التعثر التاریخیة للمجموعة. ستقوم المجموعة بمطابقة مصف

ان مقابل المعلومات المستقبلیة. على سبیل المثال، إذا كالخبرة التاریخیة بالخسائر االئتمانیة المخصصات لغرض تعدیل 
خالل السنة التالیة ما قد یؤدي إلى  من المتوقع أن تشھد الظروف االقتصادیة (أي الناتج اإلجمالي المحلي) المقدرة تدھوراُ

لتقریر المالياطاع معین، فیتم تعدیل معدالت التعثر التاریخیة بناء على ذلك. ویتم في تاریخ زیادة عدد حاالت التعثر في ق
تحدیث معدالت التعثر التاریخیة الملحوظة، وتحلیل التغیرات في التقدیرات المستقبلیة.

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

لمتوقعة والظروف االقتصادیة االمجموعةویمكن أال تمثل الخبرة التاریخیة بالخسائر االئتمانیة لدى االقتصادیة المتوقعة.
دلیل على التعثر الفعلي للعمیل في المستقبل. إن المعلومات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لألرصدة التجاریة المدینة 

.2.5للمجموعة مفصح عنھا في إیضاح 
2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -انخفاض قیمة المدینین التجاریین

غیر ممكناً. ویتم عینالتجاریینالمدینیتم عمل تقدیر للمبالغ الممكن تحصیلھا من  مل عندما یعد تحصیل المبلغ بالكامل أمراً
ھذا التقدیر بالنسبة للمبالغ الجوھریة على أساس فردي، یتم بصورة مجمعة تقییم المبالغ غیر الجوھریة والتي مر استحقاقھا 

إلى معدالت االسترداد التاریخیة.دون تحصیلھا، ویتم تطبیق م لطول فترة التأخر استناداً خصص تبعاً
التقاعد ومزایا ما بعد التوظیف

استخدام بوالقیمة الحالیة اللتزامات التقاعد فیما بعد التوظیف خرىیتم تحدید تكلفة خطط مزایا التقاعد والمزایا الطبیة األ
المستقبل متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلیة فيافتراضات وضع االكتواري أسلوب التقییم االكتواري. یتضمن التقییم 

والزیادة المستقبلیة في الرواتب، ومعدل الوفیات، والزیادة المستقبلیة في الخصم، معدل تحدیدوتتضمن ھذه االفتراضات 
م بالحساسیة فإن التزامات المزایا المحددة تتس؛ ونظرا للتعقیدات المرتبطة بعملیة التقییم وطبیعتھا طویلة االجلمزایا التقاعد.

الشدیدة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. ویتم مراجعة ھذه االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)2.6

واالفتراضات (تتمة)التقدیرات 
التقاعد ومزایا ما بعد التوظیف (تتمة)

ماثل تبعمالت المسجلة عند تحدید معدل الخصم المناسب، تأخذ االدارة في اعتبارھا اسعار الفائدة على سندات الشركات 
”AA“معدل للسندات بحیث ال تقل عن االئتمانیة ةجدارالوقیاس ؛المسجل بھا التزامات مزایا ما بعد التوظیفالعمالت

لتوافق رض اغمقابل منحنى العائد ل-وفق الحاجة-ویتم االستدالل علیھا كثر باالستعانة بمؤسسة تقییم معتمدة عالمیا، أو أ
تزامات خطط المزایا. كما یتم مراجعة السندات ذات الصلة من حیث مستوى الجودة؛ حیث تستبعد األجل المحدد المع 

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

لى عیقدر معدل الوفیات على بیانات الوفیات المتاحة والمعلنة لدول معینة. وتعتمد الزیادات في الرواتب والمزایا التقاعدیة 
معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة في ھذه الدول. 
. 17رقم یضاح اإلراجعلمزید من التفاصیل حول التزامات المزایا المحددة، 

المخزون تقییم 
قدیر المخزون قدیم ام متقادم یتم عمل تصبح لممكن تحقیقھا أیھما أقل. عندما یبالتكلفة وصافي القیمة االمخزون إدراجیتم 

الممكن تحقیقھا. یتم عمل ھذا التقدیر بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوھریة على أساس فردي. یتم تقییم المبالغ لصافي قیمتھ
لنوع قدیمة او متقادمةغیر الجوھریة بصورة منفصلة، ولكن  ً مخزون ال، وذلك بصورة مجمعة ویتم تطبیق مخصص تبعا

أسعار البیع المتوقعة.إلى ودرجة القدم أو التقادم استناداً
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معلومات المجموعة-3
فیما یلي الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة:

دیسمبر31نسبة الملكیة (%) كما في 
بلد التأسیس20182017سم الشركةا

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

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

دولة الكویت%92.63%94.38*عشركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة ش.م.ك.
دولة الكویت%100.00%100.00االعمال ذ.م.م.إلدارةشركة اجیلیتي جي أي ال 

دولة الكویت%100.00%100.00.و.و.شاجیلیتي جي أي ال للمخازن وإدارة مخزون الغیر شركة 
جزر فیرجن البریطانیة %100.00%100.00شركة اجیلیتي لالستثمار القابضة المحدودة 

ساحل العاج %100.00%100.00*ناس ایفوري اس ایھ 
اإلمارات العربیة المتحدة%65.12%65.12("تریسار")–القابضة المحدودة تراي ستار 

اإلمارات العربیة المتحدة%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك شركة ذات مسؤلیة محدودة
اإلمارات العربیة المتحدة%49.00%49.00)2(إیضاح -شركة مساھمة عامة -أبو ظبي أجیلیتي 

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. 

الوالیات المتحدة األمریكیة%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك كورب
الوالیات المتحدة األمریكیة%100.00%100.00أجیلیتي بروجیكت لوجیستیكس إنك.

المملكة العربیة السعودیة%100.00%100.00أجیلیتي شركة ذات مسؤلیة محدودة شركة 
المملكة العربیة السعودیة%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیك بارك 

الھند%100.00%100.00أجیلیتي لوجیستیكس برایفت لیمیتد 
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 إن األنشطة الرئیسیة للشركات التابعة الموضحة أعاله ھي تقدیم الخدمات ا
یتمثل النشاط الرئیسي لھا في البنیة االساسیة. والتيالشركات التابعة الممیزة بوجود عالمة (*) بجانبھا 
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(تتمة)معلومات المجموعة-3
ًالشركات  التابعة الھامة والمملوكة جزئیا
خص . فیما یلي ملھامةحصص غیر مسیطرة التي تتضمن ھي الشركة التابعة الوحیدة لدى المجموعة تراي ستارأن شركة 

المبالغ قبل االستبعادات فیما بین شركات المجموعة.إلى . إن ھذه المعلومات تستندتراي ستارللمعلومات المالیة لشركة 
20182017

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي
ملخص بیان الدخل:

141,316105,658اإلیرادات
──────────────────

14,59012,153ربح السنة
══════════════════

4,5962,179الخاص بالحصص غیر المسیطرة
──────────────────

ملخص بیان المركز المالي:
248,915225,703إجمالي الموجودات 
(122,389)(140,571)إجمالي المطلوبات 

──────────────────
108,344103,314إجمالي حقوق الملكیة

══════════════════
35,00533,823أرصدة متراكمة للحصص غیر المسیطرة

══════════════════
معلومات التدفقات النقدیة:ملخص 

28,50623,969تشغیل
(17,991)(23,922)استثمار

21,010(7,089)تمویل
──────────────────

26,988(2,505)صافي (النقص) الزیادة في النقد والنقد المعادل
══════════════════
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ومعدات  آالتممتلكات و-4
مبانيأراضي و
وتحسینات

أدوات
ومعداتوآالت

سیارات 
وسفن

أثاث 
المجموعومعدات مكتبیة

ألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار 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) 5(إیضاح 
(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 
────────────────────────────────────────

: دفتریةصافي القیمة ال
2018114,60733,881128,82119,381296,690دیسمبر 31كما في 

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

أراضي ومباني
وتحسینات

أدوات
ومعداتوآالت

سیارات 
وسفن

أثاث 
المجموعومعدات مكتبیة

ألفألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

التكلفة:
2017166,32185,066154,40893,984499,779ینایر 1كما في 

12,3297,11518,1965,94943,589اإلضافات
المحول من مشاریع قید التنفیذ 

5,150-  -  -  5,150) 5(إیضاح 
المحول من موجودات أخرى غیر 

7,538-  -  -  7,538متداولة 
3044,2522646405,460الناتج من اقتناء شركات تابعة 

(2,718)(1,166)--(1,552)مشطوبات 
(4,874)(774)(3,018)(342)(740)االستبعادات

(7,631)1,373(2,252)(495)(6,257)فروق تحویل عمالت أجنبیة 
────────────────────────────────────────

2017183,09395,596167,598100,006546,293دیسمبر 31كما في 
────────────────────────────────────────

االستھالك: 
(247,782)(75,562)(44,319)(58,712)(69,189)2017ینایر 1كما في 

(29,844)(7,383)(9,430)(5,813)(7,218)المحمل للسنة 
1,1662,718--1,552المشطوبات 
2631322,9107734,078االستبعادات

(4,250)(392)(238)(3,441)(179)الناتج من اقتناء شركات تابعة 
5,622(93)2,4941,2561,965فروق تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────────────────────────────
(269,458)(81,491)(49,112)(66,578)(72,277)2017دیسمبر 31كما في 

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

2017110,81629,018118,48618,515276,835دیسمبر 31كما في 
════════════════════════════════════════
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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 التقریر المالي

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 

30,06516,501ینایر 1كما في 
21,58518,930إضافات

-3,122المحول من موجودات غیر متداولة أخرى 
(5,150)(3,913))4والمعدات (إیضاح المحول إلى الممتلكات واآلالت 

(200)(8,203))6المحول إلى عقار استثماري (إیضاح 
(16)(569)فروق تحویل عمالت أجنبیة  

────────────────────
42,08730,065دیسمبر 31كما في 

════════════════════

عقارات استثماریة -6
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 

283,845268,686ینایر 1كما في 
8,2002,192اإلضافات  

8,203200)5المحول من مشروعات قید التنفیذ (إیضاح 
1,32012,767التغیر في القیمة العادلة 

──────────────────
301,568283,845دیسمبر31كما في 

══════════════════

دینار ألف 2017:281,398دینار كویتي (ألف 299,137بمبلغ قامت المجموعة بتصنیف بعض العقارات التجاریة
المحتفظ بھا بموجب عقود تأجیر تشغیلي طویلة األجل كعقارات استثماریة. تقع جمیع العقارات االستثماریة في كویتي)

الكویت.دولة 

من قبل مقیمین مستقلین لدیھم 2017دیسمبر 31و2018دیسمبر 31تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة كما في 
المؤھالت المالئمة وخبرة حدیثة في مجال تقییم العقارات في مواقع ذات صلة. تم تحدید القیم العادلة بناء على طریقة 

ارات، تم االعتبار بأن االستخدام الحالي للعقارات ھو االستخدام االمثل واالفضل لھا. السوق. وعند تقدیر القیم العادلة للعق
لم یتم اجراء أي تغییر على ألیات التقییم خالل السنة. ویتم قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى الثالث 

من الجدول الھرمي للقیمة العادلة. 

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

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

المجموعة ھي السعر لكل متر مربع.

قیمة العقارات ارتفاع او انخفاض إلى سوف یؤدي(للمتر المربع)%5بنسبة إن ارتفاع او انخفاض سعر السوق المقدر 
ینار كویتي). دألف2017:14,192لف دینار كویتي (أ15,078االستثماریة بمبلغ 

ألف دینار كویتي ویمثل قطعة ارض تقع في جنوب منطقة 28,500تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة دفتریة بمبلغ 
تأجیر عقد البإنھاءمن الھیئة العامة للصناعة ویوجد نزاع قانوني بین الشركة االم والھیئة فیما یتعلق مستأجرةأمغرة، 

(ج)). 26(إیضاح 
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موجودات غیر ملموسة  -7
والتملكمشاریع البناء 

)BOTوالتحویل (
ألف

دینار كویتي

قوائم العمالء 
ألف

دینار كویتي 

العالمة 
التجاریة 

ألف
دینار كویتي 

أخرى 
ألف

دینار كویتي

المجموع 
ألف

دینار كویتي 
التكلفة:
50,519-201838,5277,2714,721ینایر 1كما في 

4,0544,054---) 8المحول من الشھرة (إیضاح 
170---170إضافات 

───────────────────────────────────
201838,6977,2714,7214,05454,743دیسمبر 31كما في 

───────────────────────────────────
اإلطفاء المتراكم: 

(24,575)--(6,160)(18,415)2018ینایر 1كما في 
(4,632)(454)-(498)(3,680)المحمل للسنة 

───────────────────────────────────
(29,207)(454)-(6,658)(22,095)2018دیسمبر 31كما في 

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

201816,6026134,7213,60025,536دیسمبر 31كما في 
═══════════════════════════════════

والتملكمشاریع البناء 
)BOTوالتحویل (

ألف
دینار كویتي

قوائم العمالء 
ألف

دینار كویتي 

العالمة 
التجاریة 

ألف
دینار كویتي 

أخرى 
ألف

دینار كویتي

المجموع 
ألف

دینار كویتي 
التكلفة:
50,519-201738,5277,2714,721ینایر 1كما في 

───────────────────────────────────
50,519-201738,5277,2714,721دیسمبر 31كما في 

───────────────────────────────────
المتراكم:اإلطفاء 
(20,541)--(5,662)(14,879)2017ینایر 1كما في 

(4,034)--(498)(3,536)المحمل للسنة 
───────────────────────────────────

(24,575)--(6,160)(18,415)2017دیسمبر 31كما في 
───────────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة: 
25,944-201720,1121,1114,721دیسمبر 31كما في 

══════════════════════════════════

ة من خالل عملیات دمج االعمال في سنوات سابقة.ستم اقتناء بعض الموجودات غیر الملمو
تمثل مشاریع البناء والتملك والتحویل التكالیف المتكبدة إلنشاء مواقف انتظار السیارات والمجمع التجاري بمطار الكویت 

احلفي سالدولي ومطار الشیخ سعد مجمع دیسكفري التجاري وأتعاب االمتیازات المتكبدة لتقدیم خدمات المناولة األرضیة 
العاج.

من المفترض أن تكون العالمة التجاریة ذات عمر انتاجي غیر محدد ویتم اختبارھا لغرض تحدید انخفاض القیمة في تاریخ 
: ال شيء). تتضمن الموجودات غیر 2017. ترى اإلدارة عدم وجود ضرورة لتسجیل أي انخفاض في القیمة (الماليالتقریر

یل الذي تم الحصول علیھ من خالل عملیة دمج االعمال في السنة السابقة الملموسة األخرى عالقة العمالء وترخیص التشغ
). 8(إیضاح 

الشھرة -8
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
التكلفة:
285,486273,207ینایر 1كما في 
10,185-إضافات

-(4,054)) 7المحول الى موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
2,094(4,506)فروق تحویل عمالت أجنبیة

────────────────────
276,926285,486دیسمبر31كما في 

────────────────────
انخفاض القیمة:

(27,218)(27,218)دیسمبر 31ینایر  و1كما في 
────────────────────

249,708258,268صافي القیمة الدفتریة 
════════════════════
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الشھرة (تتمة)-8

تم توزیع الشھرة التي تم اقتناؤھا من خالل عملیات دمج األعمال على وحدات إنتاج النقد كما یلي:ی
للشھرةدفتریةالقیمة ال

وحدات إنتاج النقد:
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
222,694225,728الخدمات اللوجستیة العالمیة المتكاملة 

27,01432,540البنیة التحتیة
────────────────────

249,708258,268المجموع
════════════════════

، قامت المجموعة باقتناء حصة ملكیة في شركة تابعة وتم تسجیل شھرة بمبلغ 2017أكتوبر 15خالل السنة السابقة في 
للشركة التابعة. خالل السنة الحالیة، انتھت تقدیریة الدینار كویتي بناءا على الموجودات والمطلوبات ألف8,025

من تقدیر القیمة العادلة للموجودات المحددة التي تم اقتناءھا والمطلوبات المقدرة في تاریخ االقتناء، وقامت المجموعة 
دینار كویتي تم حیازتھا في عملیة دمج أعمال. وبناءا علیھ، ألف4,054بتسجیل بعض الموجودات غیر الملموسة بمبلغ 

). 7الى موجودات غیر ملموسة خالل السنة (إیضاح الشھرة المسجلة سابقا الموجودات من ھذه تم تحویل 

قات االستخدام باستخدام توقعات التدفمن اج النقد بناء على احتساب القیمةلوحدات إنتالغ الممكن استردادھاالمبتم تحدید 
متوسط معدل نمو سنوي بنسبة بفرض أنوالمعتمدة من قبل اإلدارة و2019النقدیة المبنیة على الموازنات المالیة لعام 

لقطاع الخدمات ) لألربع سنوات القادمة والذي یقع ضمن نطاق معدل النمو الحالي قصیر األجل 5.3%: 2017(5.1%
) والتدفقات %10: 2017(%10اللوجستیة. إن معدل الخصم قبل الضریبة المطبق على توقعات التدفقات النقدیـة ھو 

). كنتیجة لھذه الممارسة، %3: 2017(%3سنوات تم استقراؤھا باستخدام معدل نمو بنسبة 5بعد فترة ماإلى النقدیة
في بیان الدخل المجمع. عدم ضرورة احتساب مخصص لالنخفاض في القیمة إلى انتھت اإلدارة

االستخداممناالفتراضات 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
ة في أي أي تغیر محتمل بصورة معقولعدم وجود لوحدات إنتاج النقد، ترى اإلدارة االستخداماثناءفیما یتعلق بتقییم القیمة 

تردادھا. قیمتھا الممكن اسبصورة جوھریة عن للوحدة دفتریةالقیمة القد یتسبب في زیادة من االفتراضات الرئیسیة أعاله 

وشركات محاصة استثمار في شركات زمیلة-9

خالل السنة:وشركات المحاصة لالستثمار في الشركات الزمیلة دفتریةفي القیمة الفیما یلي الحركة 

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

62,81459,626ینایر 1كما في 
من شركة زمیلة 9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

-(621)) 25(إیضاح 2018ینایر 1في 
──────────────────

62,19359,626ینایر (معاد إدراجھ) 1كما في 
-31,504إضافات الى استثمار في شركات زمیلة 

-5,125إضافات الى استثمار في شركات محاصة 
4,9144,295حصة في النتائج 

-(372)حصة في خسائر شاملة أخرى 
(1,698)(2,054)توزیعات أرباح مستلمة 

591(82)تعدیالت ترجمة عمالت اجنبیة 
──────────────────

101,22862,814دیسمبر 31كما في 
══════════════════
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(تتمة)استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة -9

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

شركات محاصة الشركة الوطنیة العقاریةللمخازنشركة الخلیج 
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
ملخص بیان المركز المالي:

5233,795-71,87775,01964,562موجودات متداولة 
189,153127,810-237,428243,845417,495موجودات غیر متداولة 

(3,391)(9,662)-(75,876)(49,455)(38,856)مطلوبات متداولة 
(49,870)(97,658)-(182,967)(131,514)(125,593)مطلوبات غیر متداولة 

────────────────────────────────────

82,35678,344-144,856137,895223,214حقوق الملكیة 
════════════════════════════════════

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

13,1778,459-31,27429,77131,504حصة المجموعة في حقوق الملكیة 
----20,34520,345الشھرة 

────────────────────────────────────
13,1778,459-51,61950,11631,504القیمة الدفتریة لالستثمار 

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

-2-99,46478,52118,417إیرادات 
════════════════════════════════════

(855)               (1,088)            -19,17217,50810,409الربح (الخسارة)
════════════════════════════════════

دینار كویتي). ألف4,239: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (ألف4,928یبلغ استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة األخرى 

دینار كویتي)، والقیمة ألف46,196: 2017دینار كویتي (ألف40,632، بلغت القیمة السوقیة العادلة لحصة المجموعة في شركة الخلیج للتخزین المدرجة في بورصة قطر 2018دیسمبر 31كما في 
دینار كویتي. ألف24,825بورصة الكویت مبلغ السوقیة العادلة لحصة المجموعة في الشركة الوطنیة العقاریة المدرجة في

). قررت 27دینار كویتي (إیضاح ألف31,504في الشركة الوطنیة العقاریة من خالل تحویل قرضھا الى طرف ذي عالقة بمبلغ %20خالل السنة الحالیة، قامت المجموعة باقتناء حصة ملكیة بنسبة 
في الطرف ذي العالقة كاستثمار في شركة زمیلة. ملكیتھالشركة المستثمر فیھا، وبالتالي قامت بتصنیف حصة على اتأثیرا جوھریاالمجموعة أنھا تمارس 
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موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر-10
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
109,246108,425خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 

106186داخل الكویت -أسھم
-3,479خارج الكویت -استثمار في صنادیق

────────────────
112,831108,611

════════════════

شركة لكامل، والتي تمثل (من خالل شركتھا التابعة المملوكة با2011دیسمبر 31قامت المجموعة خالل السنة المنتھیة في 
، تیلیكوم")كوركذ.م.م. ("تیلیكومكوركمن %44) باالشتراك مع شركة فرانس تیلیكوم باقتناء حصة ملكیة بنسبة محاصة

من قبل المجموعة %54محدودة تم تأسیسھا في العراق، عن طریق الشركة المشتركة المملوكة بنسبة لیةمسؤشركة ذات 
كوركفي شركة %23.7من قبل فرانس تیلیكوم. نتیجة لذلك، تمتلك المجموعة حصة غیر مباشرة بنسبة %46ونسبة 

تیلیكوم. 

ى السیاسات علجوھریاحیث تمارس المجموعة تأثیرا تیلیكوم كاستثمار في شركة زمیلةكوركتم تصنیف االستثمار في 
تیلیكوم. وحیث أن ھذه الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة للشركة كوركالمالیة والتشغیلیة لشركة 

28ولي سبة الدھا في بیان المركز المالي المجمع بالقیمة العادلة. یسمح معیار المحاإدراجفقد تم شركة محاصةالتي تمثل 
"االستثمار في شركات زمیلة وشركات المحاصة" بھذه المعالجة والتي تسمح بالمحاسبة عن االستثمارات المحتفظ بھا من 

التغیرات إدراجمع 9الدولي للتقاریر المالیة معیار لوالخسائر وفقًا لرباحبالقیمة العادلة من خالل األشركات محاصةقبل 
في القیمة العادلة في بیان الدخل المجمع في فترة التغیر.

شركة كورك تیلیكوم بمبلغإلى ، بلغت قیمة القرض الذي یحمل فائدة والمقدم من قبل المجموعة2018دیسمبر 31كما في 
).27إیضاح ألف دینار كویتي) (2017:35,098ألف دینار كویتي (35,321

كوریكقضیة 
إلى المادة 2017في فبرایر  من اتفاقیة تسویة 36، قدمت المجموعة طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استناداً

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

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

مطالبات في شركة كورك تیلیكوم. وتتعلقالمجموعةواالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار 
كثرأبقیمة المجموعة المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار 

ملیون دوالر أمیركي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقھا في إخطار المجموعة بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا 380من 
فبرایر 24.  في 2015من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام االتفاقیة الثنائیة لعام 

ل2017 ً دى مركز تسویة منازعات االستثمار. وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیاً، تم قید طلب التحكیم من المجموعة رسمیا
أبریل 30في. وتم إیداع مذكرة المجموعة 2018ینایر 31حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر 20في 

تراض ، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على االختصاص وطلبت النظر في االع2018أغسطس 6. وبتاریخ 2018
وقدمت ،2018أكتوبر 31وقسمت المحكمة اإلجراءات في للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع النزاع.

21. على ان یكون رد المدعى علیھم في 2019ینایر 10في الوالئي المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص 
. وال یمكن 2019. ھذا، وتم تحدید موعد جلسة في أبریل 2019مارس 14فیما موعد رد المجموعة في ،2019فبرایر 

في الوقت الحالي تقییم االثر المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون حسمھ قانونا وعدم اتضاح االمور.

ركة تیلیكوم العراق المحدودة ("شركة تیلیكوم بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك تیلیكوم، قامت ش
) ببدء اإلجراءات التالیة:%54العراق ") (التي تملك المجموعة بشكل غیر مباشر في رأسمالھا حصة 

التحكیم بشأن اتفاقیة االكتتاب في األسھم ·
") والسید/ سروان صابر دةالمحدوإجراءات تحكیم ضد كل من شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة ("كورك الدولیة

بكفالة السید سروان صابر مصطفى بموجب المحدودة مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولیة 
ملیون دوالر 75اتفاقیة اكتتاب تتعلق باستثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكوم. ویُقدر المبلغ المتنازع علیھ بما یقارب 

والتي سوف تصدر القواعد اإلجرائیة والجدول 2018فبرایر 2وائد). وقد تم تشكیل ھیئة التحكیم في أمیركي (بخالف الف
. وتم إیداع 2018مایو 17فيالزمني لنظر التحكیم في أقرب فرصة. وقد تم إیداع مذكرة طلبات شركة تیلیكوم العراق 

، فیما موعد رد 2019مارس 8یلیكوم العراق ھو . ان موعد تقدیم رد شركة ت2018سبتمبر 12مذكرة الدفاع بتاریخ 
.2019. وتم تحدید جلسة لشھر سبتمبر 2019مایو 3المدعى علیھم ھو 
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موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر (تتمة)-10

قضیة كوریك (تتمة)
التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین·

اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من إجراءات التحكیم ضد شركة سي
قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار الشركة األم في شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ 

وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ 2018نیو یو4المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ 
لطلب التحكیم في 2018سبتمبر 10 معدالً . ھذا، وإن ھیئة التحكیم ما 2019ینایر 15. قدمت شركة تیلیكوم العراق طلباً

زالت في طور التأسیس.

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

یتعلق ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیكوم بمعرفة وتعاون 
یون دوالر قدّمھ بنك انتركونتیننتال لبنان مل150بنك انتركونتیننتال لبنان فیما یتعلق باتفاقیة تبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة 

یونیو 26إلى شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم بتاریخ 
. ومن طلبات الدعوى المقابلة التعویض عن2018أكتوبر 8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ 2018

(التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. ان جواب ودعوى بنك  الخسائر 
ھولدینج قُدم رد شركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال .2018نوفمبر 8انتركونتیننتال لبنان المقابلة قد أودعت بتاریخ 

علما بأن ھیئة التحكیم ما زالت في طور التأسیس.2018دیسمبر 14بتاریخ

مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي·
ضد مدراء شركة انترناشونال ھولدینج 2018مارس 12دعوى المدراء أمام مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") في 

من راس المال). والمدراء المدعى %44ة تیلیكوم العراق نسبة لیمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شرك
علیھم ھم كل من عبدالحمید أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع الدعوى على إخالل مدراء 

انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم.

مطالبات مركز دبي المالي العالمي ضد ریمون زینة رحمھ·
ضد 2018أبریل 12دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في -م مركز دبي المالي العالمي دعوى رحمھ أما

ریمون زینھ رحمھ لتقصیره في اإلدارة.

، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات 2017سبتمبر 5وفي سیاق منفصل، في 
بالكامل من الشركة األم) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة 

تیلیكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. ویُقدر المبلغ المتنازع علیھ بما 
، تم 2018دیسمبر 14رك تیلیكوم لردھا بتاریخ عقب تقدیم شركة كو.ملیون دوالر أمیركي (بخالف الفوائد)3.4یقارب 

. طراف بإنتظار تكوین ھیئة التحكیمواأل.2019ینایر 29تقدیم جمیع المرافعات وعقدت جلسة بتاریخ 

علیھ، ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا وبناًء
علیھ، تم ادراج 2017دیسمبر 31و2018سبتمبر 30االستثمار وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في  . وبناًء

ألف دینار 109,246ملیون دوالر أمریكي بما یعادل 359بقیمة 2013دیسمبر 31االستثمار بالقیمة العادلة كما في 
).ألف دینار كویتي108,425: 2017دیسمبر 31كویتي (

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وموجودات مالیة متاحة للبیعموجودات مالیة -11

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
غیر مسعرة: أسھم

5,4918,851داخل الكویت -
9,65913,818خارج الكویت-

────────────────
15,15022,669

════════════════
:كالتالىوتصنیفھا

-15,150موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع 
4,307-بالقیمة العادلة -
18,362-ناقصا انخفاض القیمة ةبالتكلف-

────────────────
-22,669

════════════════



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

2018دیسمبر 31كما في 

46

مخزون-12
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
21,22816,736بضاعة بغرض البیع مرة أخرى

(239)(239)مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة الحركة
────────────────────

20,98916,497
════════════════════

بشكل أساسي بنود محتفظ بھا لتسلیمھا لعمالء الخدمات اللوجستیة كجزء من عقود تقدیم الخدمات المخزون تضمن ی
اللوجستیة.

مدینون تجاریون -13
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
397,665357,055إجمالي المدینین التجاریین 

(53,078)-مخصص االنخفاض في القیمة  
-(59,420)مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────
338,245303,977

════════════════════

إن الحركة في مخصص انخفاض قیمة المدینین التجاریین كانت كما یلي: 
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 

53,07856,216ینایر 1كما في 
1تأثیر االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة في 

-6,659) 25ینایر (إیضاح 
────────────────────

59,73756,216ینایر (معاد ادراجھ) 1كما في 
1,102-) 21مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح 

-905) 21خسائر االئتمان المتوقعة للسنة (إیضاح 
(3,842)(1,224)مبالغ مشطوبة 

(398)2أخرى (تتضمن فروق تحویل عمالت اجنبیة)
────────────────────

59,42053,078دیسمبر 31كما في 
════════════════════

أخرىموجودات متداولة -14
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
ً 31,71226,552مصروفات مدفوعة مقدما

23,32412,833لموردینمقدمة دفعات 
10,09210,092"ب") 26مطالبات متنازع علیھا (إیضاح 

7,12210,108تأمینات 
10,1707,945أرصدة مدینة متنوعة

4,3404,079إیرادات مستحقة 
1,4712,804أعمال قید التنفیذ 

2,6481,759مطالبات مستحقة متنوعة
1,3271,169مدینو موظفین 

7,4436,984أخرى
────────────────────

99,64984,325
════════════════════
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لدى البنوك ونقد وودائعأرصدة-15
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
76,852104,946نقد لدى البنوك وفي الصندوق 

49,07520,744ودائع قصیرة األجل 
──────────────────

125,927125,690النقد والنقد المعادل
══════════════════

رباحالمال واالحتیاطیات وتوزیعات األرأس -16

رأس المال)أ
المبلغ سھمعدد األ

2018201720182017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
المال المصرح بھ والمصدر رأس 

1,532,983,0941,333,028,778153,299133,303فلس للسھم 100والمدفوع بالكامل بقیمة 
═══════════════════════════════════════════

أسھمعالوة إصدار )ب
غیر متاحة للتوزیع.سھمإن عالوة إصدار األ

اجبارياحتیاطي )ج
یجب ،والتعدیالت الالحقة لھالنظام األساسي للشركة األمعقد التأسیس ووفقا لقانون الشركات والتعدیالت الالحقة لھ و

االحتیاطي االجباري. یجوز إلى من ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةعلى األقل %10تحویل 
یجوز من رأس المال المصدر. %50للجمعیة العمومیة للشركة األم أن تقرر وقف ھذا التحویل عندما یتجاوز االحتیاطي 

المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیھا لمن رأس الما%5بنسبة أرباحالخسائر او لدفع إلطفاءاستخدام االحتیاطي فقط 
بتأمین ھذا المبلغ نتیجة لعدم توافر االحتیاطیات القابلة للتوزیع. ویجب رد أي مبالغ مخصومة من المرحلة رباحاأل

لمصدر. من رأس المال ا%50السنوات التالیة بذلك ما لم یتجاوز االحتیاطي أرباحاالحتیاطي عندما تسمح 

خزینة أسھم)د
20182017

86,062,49774,831,667عدد أسھم الخزینة 
════════════════════

%5.61%5.61النسبة المئویة لألسھم المصدرة
════════════════════

69,02260,015القیمة السوقیة باأللف دینار الكویتي
════════════════════

رباحتوزیعات األھـ)
بالموافقة2018ابریل 11في واجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة الجمعیة العمومیة السنویة اجتماع المساھمون في قام 

دیسمبر 31(%15فلس للسھم) وأسھم منحة بنسبة 15: 2016دیسمبر 31ھم (سفلس لل15على توزیع أرباح نقدیة بمبلغ 
. 2017دیسمبر 31ھیة في ) للسنة المنت10%: 2016

فلس للسھم) 15: 2017فلس للسھم (15، أوصى مجلس إدارة الشركة االم بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ 2019فبرایر 14في 
. یخضع ھذا المقترح الى موافقة المساھمین 2018دیسمبر 31) للسنة المنتھیة في %15: 2017(%15واسھم منحة بنسبة 

في الجمعیة العمومیة السنویة للشركة االم. 
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رأس المال واالحتیاطیات وتوزیعات األرباح (تتمة)-16

أخرىات شاملة إیرادو) 
حسب نوع االحتیاطي ضمن حقوق الملكیة:خرىات الشاملة األیرادفیما یلي تحلیل للتغیرات في اإل

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة
احتیاطي 

التغطیة

احتیاطي 
إعادة تقییم 
استثمارات

احتیاطیات 
أخرى

غیر حصص
المجموعمسیطرة 

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--من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
خسائر من تغطیة صافي استثمارات 

(874)---(874)-) 18(إیضاح 
(109)---(109)-خسائر من تغطیة التدفقات النقدیة 

حصة في خسائر شاملة اخرى لشركة 
(372)---(372)-محاصة 

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

590-590---) 17(إیضاح 
──────────────────────────────────────────

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

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة
احتیاطي 

التغطیة

احتیاطي 
إعادة تقییم 
استثمارات

احتیاطیات 
أخرى

حصص غیر 
المجموعمسیطرة 

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

2017 :
موجودات مالیة متاحة للبیع: 

صافي التغیرات في القیمة العادلة -
444--444--للموجودات المالیة المتاحة للبیع

ربح تغطیة صافي االستثمارات 
40---40-)18(إیضاح 

219---219-النقدیةربح تغطیة التدفقات 
(3,543)2,314---(5,857)عمالت أجنبیةرجمةتعدیالت ت

خسائر إعادة قیاس برامج المزایا 
3,748-3,748---)17المحددة (إیضاح 

──────────────────────────────────────────
(5,857)2594443,7482,314908

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

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -17
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
21,58623,435برامج مزایا محددة
25,25121,996برامج مزایا أخرى

──────────────────
46,83745,431دیسمبر31في كما

══════════════════

یلخص الجدول التالي الحركة في مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المسجل في بیان المركز المالي المجمع:
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
45,43146,301ینایر1كما في 

11,1879,257المحمل خالل السنة
(8,402)(8,691)المدفوع خالل السنة 

(3,748)(590)أرباح اكتواریة تتعلق ببرامج المزایا المحددة
2,023(500)أخرى (بما في ذلك فروق تحویل عمالت أجنبیة)

──────────────────
46,83745,431دیسمبر31كما في 

══════════════════



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح
2018دیسمبر 31كما في 

49

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)-17

مزایا ج لقوانین التوظیف لدى الدول المعنیة. ویعتمد مستوى التتحمل المجموعة المسئولیة عن برامج المزایا المحددة لموظفي الشركات التابعة التي تم اقتناؤھا في السنوات السابقة. تخضع ھذه البرام
صنادیق مدارة بشكل منفصل.إلى تقدیم مساھمات-االتفي بعض الح-المقدم على طول مدة خدمة الموظف وراتبھ في سن التقاعد كما یتطلب 

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

خرىات الشاملة األیرادفي اإلمدرجةخسائر) إعادة قیاسأرباح (بیان الدخل تكلفة المعاشات المحملة على 2018

ینایر1
صافي الفائدةتكلفة الخدمة2018

(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

أخرى
(وتتضمن 

فروق 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

العادلة القیمة 
لموجودات 

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

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

════════════════════════════════════════════════════════
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مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)-17

الشاملة األخرىفي اإلیرادات مدرجةخسائر) إعادة قیاس أرباح (تكلفة المعاشات المحملة على بیان الدخل 2017

ینایر1
صافي الفائدةتكلفة الخدمة2017

(تكالیف)/ 
مزایا ما 

بعد 
التوظیف

اإلجمالي 
الفرعي

المزایا 
المدفوعة

العائد على 
موجودات 

البرامج*

التغیرات 
اإلكتواریة 
الناتجة من 

االفتراضات 
الدیموغرافیة

التغیرات 
اإلكتواریة 
الناتجة من 

االفتراضات 
المالیة

تعدیالت 
الخبرة

اإلجمالي 
الفرعي

المساھمات 
من قبل 

صاحب العمل

أخرى 
(وتتضمن 

فروق تحویل 
عمالت اجنبیة)

دیسمبر 31
2017

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 
(115,625)(8,011)-598(385)697286-6,506(278)2,221(1,445)(1,054)(114,440)المزایا المحددة

القیمة العادلة 
3,1501,9785,59592,190---3,150(5,981)1,145-1,145-86,303لموجودات البرامج

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

(23,435)(2,416)3,7481,978(385)2,2218675253,150697286(300)(1,054)(28,137)المزایا
════════════════════════════════════════════════════════

في صافي الفائدة.* باستثناء المبلغ المدرج



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح
2018دیسمبر 31كما في 

51

مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)-17

ألف 2017:4,295ألف دینار كویتي (17قیمة 2018دیسمبر 31بلغ العائد الفعلي لموجودات البرامج للسنة المنتھیة في 
دینار كویتي).

موجودات البرامج وفقًا للقیمة العادلة:جماليفیما یلي الفئات الرئیسیة إل
20182017

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي
استثمارات مسعرة

29,45736,218أسھم -
30,34328,188سندات-

استثمارات غیر مسعرة
16,31815,693عقارات -
6,6375,054وثائق تأمین -
3,5537,037أخرى -

──────────────────
86,30892,190

══════════════════

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

20182017
%2.15%2.58دیسمبر31معدل الخصم في 

%2.87%2.37المعدل المتوقع لزیادة مكافأة الموظفین
%1.43%1.43بلیة في تكالیف التقاعدقالزیادة المست

2324(سنة) 65العمر المتوقع للمتقاعدین عند عمر 

. تم تحدید تحلیل 2017دیسمبر 31و 2018دیسمبر 31فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمي لالفتراضات الھامة كما في 
ً طریقة تقدیر التأثیر على صافي التزامات المزایا المحددة كنتیجة للتغیرات المعقولة في إلى الحساسیة أعاله استنادا

التقاریر المالیة.االفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة
التأثیر على صافي التزامات

المزایا المحددة
20182017

ألف دینار كویتيألف دینار كویتي
معدل الخصم

(12,953)(13,424)%1زیادة بنسبة -
15,85316,185%1نقص بنسبة -

المعدل المتوقع لزیادة مكافأة الموظفین
46388%1زیادة بنسبة -
(384)(578)%1بنسبة نقص -

الزیادة المستقبلیة المتوقعة في تكالیف التقاعد 
11,32411,382%1زیادة بنسبة -
(5,533)(5,444)%1نقص بنسبة -

العمر المتوقع 
4,6004,531زیادة بمعدل عام واحد-
(4,538)(5,115)نقص بمعدل عام واحد-

وضحة ملتزامات برامج المزایا المحددةبالنسبة الفي السنوات القادمة من قبل صاحب العمل المساھمات المتوقع تقدیمھا إن 
: أدناه

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 

2,5862,609شھًرا القادمة12خالل فترة 
10,02610,078سنوات5و2ما بین 
8,4749,760سنوات10و5ما بین 

14,23014,737سنوات10بعد 
──────────────────

35,31637,184
══════════════════

سنة).14: 2017(سنة14إن المتوسط المحدد اللتزامات برامج المزایا المحددة في نھایة فترة التقاریر المالیة ھو 
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قروض تحمل فائدة  -18
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
202321,58016,309قرض دوار بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك محلي ویستحق السداد یولیو 

قرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك محلي ویستحق السداد على 
20133,00011,500أقساط سنویة تبدأ من ابریل 

ویستحق السداد على أجنبيقرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك 
201649,10551,194أقساط شھریة تبدأ من مایو 

ویستحق السداد على أجنبيقرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك 
201629,40725,878مارسأقساط شھریة تبدأ من 

یستحق قرض دوار بشروط ملزمة بعمالت متنوعة تم الحصول علیھ من مجموعة بنوك 
2021104,86273,996في ابریل 

13,0006,916ب السداد عند الطلستحق توتسھیالت بشروط غیر ملزمة تم الحصول علیھا من بنك محلي 
السداد في تستحقوقرض محدد االجل بشروط ملزمة تم الحصول علیھ من بنك محلي 

-20194,400یولیو 
35,62833,142قروض أخرى   

──────────────────
260,982218,935

══════════════════

التسھیالت بشروط
اللتزام المجموعة ببنود  بتوفیر األموال وفقاً ً إن القرض بشروط ھو أحد التسھیالت التي یكون فیھا المقرض ملزم قانونا

على المجموعة بخصوص  أي جزء غیر مسحوب من التسھیل.اتفاقیة القرض. سیتم تحمیل أتعاب االلتزام عادةً

التسھیالت بدون بشروط
بتوفیر األموال ولذلك تستحق التيإن القرض بدون شروط ھو أحد التسھیالت  ً یكون فیھا المقرض غیر ملزم قانونا

التسھیالت السداد عند الطلب.

تحملألف دینار كویتي) 2017:134,620ألف دینار كویتي (201,135إن القروض ذات معدالت الفائدة المتغیرة بمبلغ 
(%5إلى %0.5من ھامش یتراوح  ً سنویاً) فوق المعدالت القیاسیة. %4.8إلى %0.2: 2017سنویا

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 
19,871197,457217,328دوالر أمریكي  

23,429-23,429دینار كویتي
4,8363,1758,011درھم اماراتي 

273,6763,703دوالر سنغافوري 
5,3713,1408,511أخرى 

───────────────────────────
201853,534207,448260,982دیسمبر 31في 

═══════════════════════════
2017132,84186,094218,935دیسمبر 31في 

═══════════════════════════

كویتي) تحتفظألف دینار 2017:104,597ألف دینار كویتي (112,218تتضمن القروض التي تحمل فائدة قروض بمبلغ 
للشركات التابعة المعنیة مرھونة خرىبھا الشركات التابعة في المجموعة. إن المدینین التجاریین وبعض الموجودات األ

بمبلغ  ً 2017:11,500ألف دینار كویتي (3,000كضمان لقاء ھذه القروض. كما تتضمن القروض التي تحمل فائدة قرضا
في شركة تابعة.أسھممضمون برھن وھو)،ألف دینار كویتي

تغطیة صافي االستثمارات في عملیات أجنبیة
ألف 399,000قروض بالدوالر األمریكي (أداة تغطیة) بمبلغ 2018دیسمبر 31تتضمن القروض التي تحمل فائدة في 

لدوالر (عملتھا الرئیسیة ھي ادوالر أمریكي، والتي تم تصنیفھا كتغطیة لصافي االستثمارات في شركات تابعة أجنبیة 
و أرباحاألمریكي) وتستخدم لتغطیة تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة من ھذه االستثمارات. یتم تحویل األ

ر أو خسائأرباحلمقاصة أي خرىات الشاملة األیراداإلإلى الخسائر الناتجة من إعادة تحویل القروض التي تحمل فائدة
ة تحویل العمالت األجنبیخسائرإدراجافي االستثمارات في ھذه الشركات التابعة. خالل السنة، تم ناتجة من تحویل ص

في اإلألف40أرباح بمبلغ:2017ألف دینار كویتي (874الناتجة من أداة التغطیة بمبلغ  ات یراددینار كویتي) مباشرةً
(احتیاطي التغطیة).خرىالشاملة األ
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أخرىمطلوبات غیر متداولة -19
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 

1,6932,398الجزء غیر المتداول من التزامات تأجیر تمویلي
8,15310,616)27مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

6,3197,517مطلوبات أخرى
────────────────────

16,16520,531
════════════════════

أخرىدائنة أرصدةدائنون تجاریون و-20
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
214,914202,141دائنون تجاریون

100,53992,760مصروفات مستحقة 
50,94347,513مصروفات مستحقة تتعلق بموظفین

15,88115,278ضریبة دعم العمالة الوطنیة مستحقة 
6,0104,332ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

4,2455,441زكاة مستحقة
9201,359حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي مستحقة 

1,4731,103الجزء قصیر األجل من التزامات التأجیر التمویلي
389603) 27مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

140140مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
49,26441,420مطلوبات أخرى

────────────────────
444,718412,090

════════════════════

الدائنین التجاریین بأكملھا ھي ذات طبیعة قصیرة األجل وال تحمل فائدة ویتم سدادھا عادة على فترات تتراوح أرصدةإن 
للمطلوبات تقابل بشكل كبیر القیمة العادلة.دفتریةیوماً.  والقیمة ال60إلى 30من 

مصروفات عمومیة وإداریة -21
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
201,550186,109رواتب

26,12328,177مزایا موظفین
29,71428,909إیجار  

27,55630,917أتعاب مھنیة 
20,15219,392إصالحات وصیانة 

12,32611,209إدارة مرافق 
6,2865,856اتصاالت 

8,6217,333سفر 
3,7643,820تأمین 

2,8222,744مستلزمات مكتبیة
1,102-) 13مخصص االنخفاض في قیمة مدینین تجاریین (إیضاح 

-905)13مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین (إیضاح 
1,5701,477رسوم بنكیة 

1,8091,628دعایة 
9,38521,841مصروفات أخرى 

────────────────────
352,583350,514

════════════════════



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح
2018دیسمبر 31كما في 

54

ضرائب -22
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي 
2,1211,793ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

764717حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
848717الزكاة

6,1967,425الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة
──────────────────

9,92910,652
══════════════════

للبیانات المالیة المجمعة. جوھریة بالنسبة لیست شركات خارجیةإن الضرائب المؤجلة الناتجة من 

ربحیة السھم األساسیة والمخففة-23

رجح لعددالمربحیة السھم األساسیة والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط یتم احتساب 
القائمة خالل السنة:سھماأل

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
(معاد إدراجھ)*

81,11068,510ربح السنة الخاص بمساھمي الشركة األم
══════════════════════

سھم سھم 
1,532,983,0941,532,983,094المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة

(84,873,211)(86,062,497)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
────────────────────

1,446,920,5971,448,109,883المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
══════════════════════

فلس47.31فلس56.06الخاصة بمساھمي الشركة األم–ربحیة السھم األساسیة والمخففة 
══════════════════════

نحة الحقا مأسھمبحیث تعكس تعدیل إصدار ربحیة السھم األساسیة والمخففة للفترة المقارنة المعروضة إدراجتم إعادة * 
). 16إیضاح (2017المتعلقة بسنة المنحة أسھمإلصدار 

حیث إنھ لیس ھناك أي أدوات مخففة قائمة، فإن ربحیة السھم األساسیة والمخففة متطابقة. 

األدوات المالیة مشتقات -24

أسعار الفائدة األساسیة أو أسعار صرف العمالت األجنبیة أو إلى إن المشتقات ھي أدوات مالیة تتحدد قیمتھا بالرجوع
. تمثل المبالغ االسمیة األصلیة فقط المبالغ التي یطبق علیھا نسبة أو سعر لتحدید مبالغ التدفقات النقدیة خرىالمؤشرات األ

التي سیتم تبادلھا، وھي ال تمثل الربح أو الخسارة المحتملة المتعلقة بمخاطر السوق أو االئتمان لتلك األدوات. تتعامل 
تالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة ومراكز تحویل العمالت األجنبیة.المجموعة باألدوات المشتقة ال

مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة
یتم تصنیف المشتقات المستخدمة لغرض التغطیة ولكنھا ال تفي بالمعاییر المؤھلة لمحاسبة التغطیة كـ "مشتقات محتفظ بھا 

للمتاجرة". 

عقود تبادل العمالت األجنبیة اآلجلة
عقود تبادل العمالت األجنبیة اآلجلة ھي اتفاقیات لشراء أو بیع عمالت بسعر محدد وفي تاریخ محدد في المستقبل بھدف إن 

إدارة مراكز العمالت األجنبیة.

الفائدة مبادالت أسعار
مبلغ أساسي لى إستناداًإن مبادالت أسعار الفائدة ھي عبارة عن اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین مقابلین لتبادل مدفوعات فوائد ا

محدد لفترة زمنیة معینة بھدف إدارة مخاطر معدالت الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة. 

یوضح الجدول التالي القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع قیمتھا االسمیة التي تم 
ھي المبلغ األساسي لألداة المشتقة وھي األساس جمالياقھا. إن القیمة االسمیة المسجلة باإلتحلیلھا حسب شروط استحق

قیاس قیمة المشتقات.  تبین القیمة االسمیة حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وال تبین ال بناءا علیھالذي یتم على 
مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان.
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(تتمة)مشتقات األدوات المالیة -24
المبالغ االسمیة حسب فترة االستحقاق

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
القیمة االسمیةالسالبة

خالل 
سنة واحدة

خمس إلى من سنة
سنوات

2018
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة:

-24,93424,934-190عقود عمالت أجنبیة آجلة 

مشتقات محتفظ بھا لتغطیة تدفقات 
نقدیة:

20,865-20,865-250مبادالت اسعار الفائدة
─────────────────────────────────────────────

440-45,79924,93420,865
═════════════════════════════════════════════

2017
مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة:

-2,8322,832-153عقود عمالت أجنبیة آجلة 

مشتقات محتفظ بھا لتغطیة تدفقات 
نقدیة:

15,783-15,783-219مبادالت اسعار الفائدة
─────────────────────────────────────────────

372-18,6152,83215,783
═════════════════════════════════════════════

9تأثیر االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة -25

االنتقال 
الذي تم تطبیقھ اعتبارا من 9فیما یلي التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: 2018ینایر 1

لم یتم إعادة إدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والناتجة )أ
. وبالتالي، ال 2018ینایر 1ضمن األرباح المرحلة واالحتیاطیات كما في 9بیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة عن تط

وبذلك ھي لیست قابلة للمقارنة 9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 2017تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
. 9ولي للتقاریر المالیة طبقا للمعیار الد2018بالمعلومات المعروضة لسنة 

تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي.)ب
تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.·
ادلة من كمدرجة وفقا للقیمة العالتصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ·

خالل األرباح أو الخسائر.
تصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیمة العادلة ·

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.
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(تتمة)9تأثیر االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة -25

9تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
وفئات التصنیف 39یوضح الجدول التالي مطابقة فئات التصنیف األصلیة والقیمة الدفتریة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 

.2018ینایر 1للموجودات المالیة لدى المجموعة كما في 9الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
طبقا لمعیار 

المحاسبة الدولي 
39

التصنیف الجدید طبقا 
للمعیار الدولي 
9للتقاریر المالیة 

القیمة الدفتریة 
األصلیة طبقا لمعیار 

تعدیالت االنتقال 39المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 
طبقا للمعیارالجدیدة 

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي
أرصدة لدى البنوك وودائع 

قصیرة األجل
قروض 
125,690-125,690التكلفة المطفأةومدینون

مدینون تجاریون
قروض 
297,318(6,659)303,977التكلفة المطفأةومدینون

طرف ذي عالقةقرض إلى 
قروض 
ومدینون

أداة دین مدرجة 
بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

61,5254461,569الخسائر

قرض إلى شركة زمیلة
قروض 
ومدینون

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

35,098-35,098الخسائر

موجودات مالیة مدرجة 
خالل بالقیمة العادلة من 

األرباح أو الخسائر

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من 
خالل األرباح 

أو الخسائر

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

108,611-108,611الخسائر

موجودات مالیة متاحة للبیع 
أسھم–

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

أدوات حقوق 
ملكیة مدرجة 

بالقیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 
12,549(5,813)18,362الشاملة األخرى

موجودات مالیة متاحة للبیع 
صنادیق-

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

4,307-4,307الخسائر
──────────────────

645,142(12,428)657,570المالیةإجمالي الموجودات 
══════════════════
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(تتمة)9تأثیر االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة -25

و الحصص على األرباح المرحلة2018ینایر 1ھذا التغییر على السیاسة المحاسبیة كما في أثریعرض الجدول التالي 
واحتیاطي إعادة تقییم استثمارات واحتیاطي ترجمة عمالت اجنبیة: غیر المسیطرة

أرباح مرحلة
ألف 

دینار كویتي

حصص 
غیر مسیطرة 

ألف 
دینار كویتي

احتیاطي إعادة 
تقییم استثمارات  

ألف 
دینار كویتي

احتیاطي ترجمة 
عمالت اجنبیة 

ألف 
دینار كویتي

31(39الرصید الختامي طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 
(28,775)693,40449,7872,280) 2017دیسمبر 

على إعادة التصنیف وإعادة القیاس:التأثیر 
متاحة للبیع إلى من أسھم –االستثمارات في أوراق مالیة 

-            (2,406)-2,406مدرجة بالقیمة من خالل األرباح أو الخسائر
ً قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في األسھم المدرجة سابقا

-            --(5,813)وفقا للتكلفة ناقصا االنخفاض في القیمة
333-(18)(272)قرض إلى طرف ذي عالقة

من 9مالیة التعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر 
---(621)قبل شركة زمیلة

خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات االعتراف بتأثیر
المالیة بخالف التسھیالت االئتمانیة:

خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر 
--(1,818)(4,841)على المدینین التجاریین بالتكلفة المطفأة9المالیة 

────────────────────────
333(2,406)(1,836)(9,141)المجموع 

────────────────────────
9الرصید االفتتاحي طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(28,442)(126)2018684,26347,951ینایر 1في تاریخ التطبیق المبدئي المقرر في 
════════════════════════

إلى أي تغیر في تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة.9المعیار الدولي للتقاریر المالیة تطبیقلم یؤد 

وارتباطات رأسمالیةمحتملةالتزامات -26
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
127,107123,149خطابات ضمان 

132,014166,369التزامات تأجیر تشغیلي
108,417115,806التزامات رأسمالیة (مالحظة أدناه)*

──────────────────
367,538405,324

══════════════════

دیسمبر: 31المستقبلیة بموجب تأجیر تشغیلي غیر قابل لإللغاء كما في الدائنة فیما یلي الحد األدنى لدفعات التأجیر 
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
29,96434,633خالل سنة واحدة 

53,96076,135بعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من خمس سنوات 
48,09055,601أكثر من خمس سنوات

──────────────────
132,014166,369

══════════════════

ألف دینار كویتي) 2017:31,405ألف دینار كویتي (30,751یتضمن بند خطابات ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ 
ارة .(مقفلة)" لصالح اإلدالبنوك بالنیابة عن الشركة التابعة "شركة جلوبل كلیرنج ھاوس سستمز ش.م.كأحدمن صادرة 

. على المجموعةالعامة للجمارك في دولة الكویت، تم إصدار تلك الكفاالت من البنك على أساس عدم العودة 
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التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة (تتمة)-26

(الشركة وشركتھا الزمیلةإن المجموعة (الشركة االم وشركتھا التابعة: شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة) * 
تجاري في االمارات العربیة المتحدة ("المشروع"). لدى جمع وتطویر مإلنشاءجزء من ترتیب تمثل الوطنیة العقاریة)

المشروع إلى كما قدمت تسھیالت قروض بفوائد) %13.35: 2017(%19.87المجموعة حالیا حصة ملكیة بنسبة 
دینار ألف87,232المزید من االستثمارات في المشروع تبلغ ھا المجموعة تجاه لتتحم). إن االلتزامات التي 27إیضاح (

ما تقدم، قدمت الشركة االم ضمانات إلى . إضافةدینار كویتي)ألف97,330: 2017(2018دیسمبر 31كویتي كما في 
المجمع كما تتولى مسئولیة انجاز دینار كویتي) ألف 63,700: 2017(دینار كویتي ألف57,976تكافلیة للمشروع بمبلغ 

الزمني المتفق علیھ. اإلطارفي 

مطالبات قانونیة

PCOعقد مكتب المشاریع والتعاقدات أ) 
األم عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب الشركة، نفذت 2008حتى 2004من 

.محددة مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمن

ملیون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة 47، أرسلت الشركة األم مطالبة موثقة بحوالي 2011أبریل 23وبتاریخ 
15األم فیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة األم بتاریخ 

واستأنفت الشركة األم قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت 2011دیسمبر 
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد 80كومة األمریكیة أن الشركة األم مدینة لھا بمبلغ الح

المبلغ. وطعنت الشركة األم بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم 
.االستئنافین

رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات ، تحركت ا2013أغسطس 26وبتاریخ  لحكومة األمریكیة طالبةً
الجیش لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف 

خ ستئناف األمریكیة بتاری. طعنت الشركة األم على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة اال2014دیسمبر 9بتاریخ 
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي 2018أبریل 16. وبتاریخ 2015أبریل 8

.رفض استئناف الشركة األم لعدم االختصاص

معلق یخص عقد ، تقدمت الشركة األم بشكوى معدلة في أمر2018سبتمبر 21وبعد قرار الدائرة االتحادیة، وبتاریخ 
ملیون دوالر قامت 17أخرى، إعادة مبلغ مور مكتب المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أ

الحكومة األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحكومة 
إلى احتمال وجود دین على الشركة األمریكیة أن تحجز مبالغ م ستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة للشركة األم استناداً

.المبین أدناهDDKSبعقدوقد تم ضم ھذا االمر مع االمر المتعلق ات. األم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقد

عقد آخر یرتبط بمكتب المشاریع والتعاقدات ملیون دوالر من17وكما أشرنا آنفًا، قامت الحكومة األمریكیة بمصادرة 
تطلب دفع مبلغ DDKS، قدمت الشركة األم مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد 2017یولیو 3). وبتاریخ DDKSعقد (

، أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة األم أنھا 2017سبتمبر 1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ DDKSمقاصة 
بة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المشار إلیھا أعاله، قدمت الشركة األم دعوى تطلب إعادة أوقفت المطال
").DDKSباإلضافة إلى الفوائد ("قضیة DDKSمبلغ مقاصة 

، قدمت الشركة 2018دیسمبر 3. بتاریخ DDKS ، قدمت الشركة األم شكوى معدلة في قضیة2018سبتمبر 21وبتاریخ 
التي ال زالت COFC مع قضیةDDKSالحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى اقتراح لضم قضیة إلصداراقتراًحا األم

17، استجابت المحكمة لطلب الشركة األم بضم القضیتین. بتاریخ 2018دیسمبر 6بتاریخ . .عالقة والمشار إلیھا أعاله
، قدمت الشركة 2018دیسمبر 28. بتاریخ DDKSقدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى ،2018دیسمبر 

، ولكن تم تعلیق 2019ینایر 11األم ردھا على اقتراح الحكومة األمریكیة وكان رد حكومة الوالیات المتحدة واجبا بتاریخ 
ة األمریكیة. عند انتھاء حالة اإلغالق، ستقوم حكومة ، بانتظار انتھاء حالة إغالق الحكومDDKSاالجراءات في قضیة 

الوالیات المتحدة بتقدیم ردھا، ومن المرجح أن یتم عندھا تحدید موعد جلسة.

، أقامت الشركة األم دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلداریة 2016سبتمبر 14بتاریخ 
.. وال زالت ھذه الدعوى عالقةكولومبیاكیة لقسم في المحكمة الجزئیة األمری

وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بالقضایا، لم تقم اإلدارة بقید أي مخصصات في البیانات المالیة المجمعة. وبعد استشارة 
المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.
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ب) تسییل كفالة
ألف دینار كویتي من الكفالة المصرفیة 10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ 

وھي شركة تابعة للشركة األم، لصالح )،"الشركةالمقدمة من شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ("
اإلدارة العامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبقًا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة المذكورة 

.2007دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 

أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمھا شركة بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة الوقد تقدمت 
ألف دینار كویتي كتعویض مقابل عدم الوفاء 58,927وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ ،شركةاللصالح 

لى إألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابقًا، باإلضافة9,138بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ 
على ھذه المبالغ من تاریخ سن%7حتساب فائدة بنسبة ا الحكم نھائیا.صیرورة ویاً

بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج
أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف 4إداري 2014/ 1955تقدمت اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

قامت كل من الشركة واإلدارة العامة للجمارك حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم 2015سبتمبر 13في 
قضت 2017مارس 15، وبتاریخ 2015لسنة 148،1487بالطعن على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي 

أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد احقیة ، 2018مایو 7. وفي محكمة التمییز بإحالة الطعن إلدارة خبراء وزارة العدل
وقد تحدد لھا جلسة بتاریخ .2018أكتوبر 3في التعویض المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في الشركة 

. 2019مارس 6

كما قامت الشركة برفع دعوى قضائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة االستئناف 
یل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسی

االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك، 
ة التمییز.لكفاالت وقضى بإلغائھ من محكموتقدمت ھذه األخیرة بالطعن بالتمییز على حكم االستئناف القاضي بوقف تسییل ا

ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة بین الشركة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى قضائیة إلى باإلضافة
قضایا الودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالیًا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن یكون لھذه

تأثیر مادي سلبي على البیانات المالیة المجمعة للمجموعة.

للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة 157ج) العقد رقم 
تم ألف دینار كویتي یمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة28,500تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة دفتریة بمبلغ 

). 6الحصول علیھا من الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد ایجار (إیضاح 

، أخطرت الھیئة الشركة األم بعزمھا إنھاء عقد االیجار المشار الیھ أعاله لزعمھا بانتھاء سریانھ في 2018یولیو 3في 
جي أي القانوني للمستشار القانوني الخار، وطالبت الھیئة الشركة االم بتسلیم قطعة األرض. استنادا الى الر2018یونیو 30

للشركة االم، فإن إخطار إنھاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة األم اإلجراءات القانونیة الالزمة وقامت برفع 
حكومي -عام-تجاري-2018لسنة 3686ودعوى برقم 24حكومي/-عام-تجاري-2018لسنة 2587دعوى برقم 
منيالضالرأي حول ثبوت التجدید إلبداءبطلب الحكم بندب خبیر حكومي -عام-تجاري–2018نة لس4522ودعوى رقم 

9وبتاریخ الیھا،محكمة أول درجة حكمھا في القضایا المشار عقد االیجار المذكور أعاله بموجب القانون. ولم تصدر 
أمام القضاء بالدعوى االم یھ الشركة ) وطعنت عل129/2018صدر قرار اإلخالء اإلداري رقم (ھـ.ع.ص2018سبتمبر

حتى 12إداري/5600/2018رقم  ولم تتمكن الشركة األم (بعد التشاور مع المستشار اآلن،وما زال ھذا الطعن متداوالً
) من تحدید النتائج المحتملة للقضایا. الخارجيالقانوني 

د) قضایا شركة كي جي إل 
، تم رفع دعاوى مدنیة على الشركة األم وبعض شركاتھا التابعة من قبل شركة 2012دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 

رابطة الكویت والخلیج للنقل ("كي جي إل") وشركاتھا التابعة في ستة دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك 
شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف سابق في بشأن أمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في عقود

الشركة األم. 

6، بعد االنتھاء من عملیة البحث والكشف، قدمت الشركة األم طلبًا للحصول على حكم معجل. في 2018یونیو 4في 
، وافقت المحكمة على طلب الشركة األم ورفضت الشكوى.  2018یولیو 

كرتھا ذمكي جي إلحكم محكمة أول درجة أمام محكمة بنسلفانیا العلیا، كي جي إل، استأنفت 2018أغسطس 1بتاریخ 
ردھا KGLفیما قدمت شركة 2018دیسمبر 20. وقد قدمت المجموعة ردھا بتاریخ 2018نوفمبر 8االفتتاحیة بتاریخ 

، ومن المقرر أن یرد الموجز 2019فبرایر 12. ومن المقرر تقدیم التماس في االستئناف بتاریخ 2019ینایر 17بتاریخ 
.2019فبرایر 26النھائي للطرفین في 
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د) قضایا شركة كي جي إل (تتمة)

باإلضافة إلى ما تقدم فإن المجموعة طرف في العدید من مطالبات ودعاوى قضائیة غیر جوھریة. ھذا ویرى المستشار 
القانوني الداخلي للمجموعة بأن ھذه المطالبات والدعاوى لن یكون لھا أي تأثیر جوھري سلبي على البیانات المالیة 

المجمعة.

معامالت مع أطراف ذات عالقة-27

األطراف ذات عالقة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة وشركات یسیطرون علیھا تمثل 
جوھری ًأو یمارسون علیھا تأثیراً . یتم اعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.ا

مع أطراف ذات عالقة ھي كما یلي:المعامالت واألرصدةإن 
مساھمون 

رئیسیون
أخرىأطراف 

المجموعذات عالقة

2018
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
بیان الدخل المجمع

862862-اإلیرادات 
(403)(359)(44)مصروفات عمومیة وإداریة 

3,732-3,732إیرادات فوائد
(81)(81)-تكالیف تمویل 

المجمع:بیان المركز المالي 
31,50469,724101,228)9استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (إیضاح 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
109,246109,246-) 10(إیضاح 

812,1112,192ذات عالقة أطرافمبالغ مستحقة من 
42,054-42,054قرض الى طرف ذي عالقة 

35,32135,321-) 10قرض الى شركة زمیلة (إیضاح 
3898,1538,542) 20و19ذات عالقة (إیضاحي أطرافمبالغ مستحقة الى 

مساھمون 
رئیسیون

أخرىأطراف 
المجموعذات عالقة

2017
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي
بیان الدخل المجمع

908908-اإلیرادات 
(447)(380)(67)مصروفات عمومیة وإداریة 

2,615-2,615إیرادات فوائد
(154)(154)-تكالیف تمویل 

المجمع:بیان المركز المالي 
62,81462,814-)9استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة (إیضاح 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
108,246108,246-) 10(إیضاح 

3561,7522,108ذات عالقة أطرافمبالغ مستحقة من 
61,525-61,525قرض الى طرف ذي عالقة 

35,09835,098-) 10قرض الى شركة زمیلة (إیضاح 
2211,19711,219ذات عالقة أطرافمبالغ مستحقة الى 

دینار كویتي) تم منحھ الى شركة ألف30,022: 2017دینار كویتي (ألف42,054إن القرض الى طرف ذي عالقة بمبلغ 
وتطویر مركز تجاري في دولة االمارات العربیة إلنشاءمحاصة ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من شركة تابعة للمجموعة 

ي المشروع فحقوق ملكیةإلى یمكن تحویلھو"المشروع". یحمل ھذا المبلغ فوائد سنویة مركبة وفقا التفاقیة القرض -المتحدة 
ھداف تشغیلیة معینة. ألالمشروعلتحقیقذلك یخضع وإتمام انشاءهعند 

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
التنفیذیین) وأعضاء اإلدارة العلیا اآلخرین خالل السنة كانت كما یلي:اإلدارة (إن مكافأة أعضاء مجلس 

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
3,8723,843مزایا قصیرة األجل

══════════════
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:2017دینار كویتي (ألف 2,399تتضمن المزایا قصیرة األجل المنح التقدیریة الممنوحة لموظفي اإلدارة العلیا بمبلغ 
دینار كویتي).ألف2,246

معلومات القطاعات التشغیلیة-28

وزیع قرارات بشأن تتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدات األعمال الخاصة بھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ 
أو رباحأو خسائر القطاع ویتم قیاسھ بصورة متوافقة مع األأرباحإلى الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع استناداً

.بیان الدخل المجمعالخسائر التشغیلیة في 

خدماتھم التي یقومون والتقاریر من قبل اإلدارة، یتم تنظیم المجموعة في وحدات أعمال حسب منتجاتھم إعدادألغراض 
بتقدیمھا وھناك قطاعین رئیسیین ھما:

الخدمات اللوجستیة والخدمات المتعلقة بھا:·
نقل ء تتضمن الشحن والقطاع الخدمات اللوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا بتقدیم خدمات لوجیستیة شاملة للعمالیقوم

وخدمات العقود اللوجستیة واإلمدادات الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث الھامة. 

البنیة التحتیة·
تشمل الخدمات الصناعیة والعقاریة وخدمات المطارات ومناولة الطائرات أخرىیقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات 

على األرض وخدمات التنظیف واالستشارات الجمركیة والملكیة الخاصة وتدویر النفایات. 

2018دیسمبر 31السنة المنتھیة في 
اللوجیستیة الخدمات 
المتعلقة والخدمات

بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
اإلیرادات

1,550,190-1,151,731398,459عمالء خارجیین 
-(14,861)1,35213,509ما بین القطاعات

─────────
─

─────────
─

─────────
─

─────────
─

1,550,190(14,861)1,153,083411,968إجمالي اإلیرادات
═════════

═
═════════

═
═════════

═
═════════

═
النتائج 

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 
154,841(12,032)35,892130,981ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(31,362)استھالك
(4,632)إطفاء

─────────
─

عضاء لربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أا
118,847مجلس اإلدارة
5,130إیرادات فوائد
(14,132)تكالیف تمویل

─────────
─

109,845عضاء مجلس اإلدارة أة الربح قبل الضرائب ومكافأ
(10,069)ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

─────────
─

99,776ربح السنة
═════════

═
1,843,159(91,030)761,5031,172,686إجمالي الموجودات 

═════════
═

═════════
═

═════════
═

═════════
═

776,925(624,826)465,210936,541إجمالي المطلوبات 
═════════

═
═════════

═
═════════

═
═════════

═

:أخرىإفصاحات
249,708-222,69427,014) 8الشھرة (إیضاح 

25,536-5,07720,459)7موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
(82,858)(199)(64,549)(18,110)إنفاق رأسمالي  

1,320-1,320-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة
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القطاعات التشغیلیة (تتمة)معلومات-28

2017دیسمبر 31السنة المنتھیة في 
اللوجیستیة الخدمات 
المتعلقة والخدمات

بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
اإلیرادات

1,407,033-1,060,598346,435عمالء خارجیین 
-(12,751)96711,784ما بین القطاعات

─────────
─

─────────
─

─────────
─

─────────
─

1,407,033(12,751)1,061,565358,219إجمالي اإلیرادات
═════════

═
═════════

═
═════════

═
═════════

═
النتائج 

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 
135,223(19,412)33,751120,884ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(29,844)استھالك
(4,034)إطفاء

─────────
─

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء 
101,345مجلس اإلدارة
3,302إیرادات فوائد
(11,577)تكالیف تمویل

─────────
─

93,070الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
(10,792)ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

─────────
─

82,278ربح السنة
═════════

═
1,728,940(74,178)742,3371,060,781إجمالي الموجودات 

═════════
═

═════════
═

═════════
═

═════════
═

705,348(518,285)378,269845,364إجمالي المطلوبات 
═════════

═
═════════

═
═════════

═
═════════

═

:أخرىإفصاحات
258,268-225,72832,540) 8الشھرة (إیضاح 

25,944-5,89920,045)7موجودات غیر ملموسة (إیضاح 
(64,711)(366)(46,223)(18,122)إنفاق رأسمالي  

12,767-12,767-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة

مجموعة یتم ادارة تمویل ال".داتاستبعإوعند التجمیع وتظھر ضمن "تعدیالت بین القطاعات المعامالت أرصدةیتم 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 ضافاتیتكون اإلنفاق الرأسمالي من اإل
االستثماریة. 
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معلومات القطاعات التشغیلیة (تتمة)-28

تحلیل معلومات اإلیرادات 
یعرض الجدول التالي تحلیل إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء: 

2018دیسمبر 31
الخدماتإیرادات 

اللوجستیة 
إیرادات الشحن 

اإلجمالي خدمات أخرى إیرادات تأجیر والمناولة 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
باإلیراداتتوقیت االعتراف 

نقطةالخدمات المقدمة في 
150,786388,355-197,40840,161زمنیة معینة 

على مدارالخدمات المقدمة 
1,161,835-77,9651,021,08662,784الوقت 

──────────────────────────────
اجمالي االیرادات من عقود 

275,3731,061,24762,784150,7861,550,190مع العمالء 
══════════════════════════════

األسواق الجغرافیة 
159,28870,13562,146118,186409,755الشرق األوسط 

364,629--740363,889أوروبا 
25,309354,4113407,511387,571اسیا 

182269,206-20,624248,400أمریكا 
69,41224,41229824,907119,029افریقیا 

──────────────────────────────
اجمالي االیرادات من عقود 

275,3731,061,24762,784150,7861,550,190مع العمالء 
══════════════════════════════

2017دیسمبر 31
الخدماتإیرادات 

اللوجستیة 
إیرادات الشحن 

اإلجمالي خدمات أخرى إیرادات تأجیر والمناولة 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
باإلیراداتتوقیت االعتراف 

نقطةالخدمات المقدمة في 
131,082335,875-169,36235,431زمنیة معینة 

على مدارالخدمات المقدمة 
1,071,158-74,427936,53560,196الوقت 

──────────────────────────────
اجمالي االیرادات من عقود 

243,789971,96660,196131,0821,407,033مع العمالء 
══════════════════════════════

األسواق الجغرافیة 
133,12383,21159,685108,436384,455الشرق األوسط 

351,066--727350,339أوروبا 
24,347308,1743366,977339,834اسیا 

236,081--25,325210,756أمریكا 
60,26719,48617515,66995,597افریقیا 

──────────────────────────────
اجمالي االیرادات من عقود 

243,789971,96660,196131,0821,407,033مع العمالء 
══════════════════════════════

تستند اإلیرادات أعاله إلى الموقع الجغرافي للشركات التابعة.
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التشغیلیة (تتمة)معلومات القطاعات -28

المعلومات الجغرافیة االخرى
:بالموجودات غیر المتداولة بناءا على القطاعات الجغرافیةالجدول التالي معلومات تتعلق عرض ی

20182017

موجودات غیر متداولة 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
719,857701,997الشرق األوسط

180,859185,675آسیا 
52,47344,179أوروبا
26,92627,876أمریكا
30,72026,805أفریقیا

18,30517,825غیر محدد 
────────────────────

1,029,1401,004,357
════════════════════

والمعدات والمشروعات قید التنفیذ والعقارات التواآلالمتداولة لھذا الغرض من الممتلكات ر یغتتكون الموجودات 
وقرضطرف ذي عالقةإلى وقرضخرىاالستثماریة والموجودات غیر الملموسة والشھرة والموجودات غیر المتداولة األ

شركة زمیلة.إلى 

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -29

المالیة وتدار ھذه المخاطر من خالل عملیة التحدید والقیاس والمراقبة تتعرض المجموعة للمخاطر نتیجة استخدام األدوات 
لقیود المخاطر والضوابط األ ً . إن ھذه الطریقة في إدارة المخاطر ذات أھمیة كبیرة الستمرار المجموعة خرىالمستمرة وفقا

فائدة تقات، القروض ذات معدالت ال. تتضمن المطلوبات المالیة األساسیة لدى المجموعة، باستثناء المشرباحفي تحقیق األ
. إن الغرض الرئیسي للمطلوبات المالیة ھو توفیر التمویل الالزم لعملیات خرىالدائنة األرصدةوالدائنین التجاریین واأل

توزیعات  ً مستحقة. تتكون الموجودات المالیة لدى المجموعة من المدینین التجاریین أرباحالمجموعة. لدى المجموعة أیضا
والنقد والودائع قصیرة األجل. كما تحتفظ المجموعة بموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل خرىالمدینة األرصدةواأل
وأطرافشركة زمیلة إلى وقرضالخرىاالشاملة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات أو الخسائر وموجودات مالیة رباحاأل

ذات عالقة وتدخل في معامالت المشتقات. 

إدارة الشركة األم على أن والتأكید لمجلستقوم االدارة العلیا للمجموعة بالمراجعة والموافقة على سیاسات إدارة المخاطر 
لسیاسات وإجراءات مناسب ً ة وأنھ تم تحدید وقیاس وإدارة المخاطر المالیة أنشطة إدارة المخاطر المالیة بالمجموعة تتم وفقا

لسیاسات المجموعة في إدارة المخاطر وقدرتھا على تحمل المخاطر. إن كافة أنشطة المشتقات ألغراض إدارة المخاطر  ً وفقا
یتم تتم من قبل فرق عمل متخصصة تتمتع بالمھارات المطلوبة والخبرات والتوجیھ المناسب. تقتضي سیاسة المجموعة أال

تداول المشتقات ألغراض المضاربة.

فیما یلي المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المجموعة في سیاق األعمال والعملیات التي تقوم بھا والوسائل والھیكل 
ھم الھذه المخاطر لزیادة القیمة التي یحصل علیھا المساالستراتیجیةالتنظیمي الذي تطبقھ المجموعة في سعیھا نحو اإلدارة 

كما ھو مبین أدناه:

تخفیض المخاطر
لما ھو مالئم، المشتقات أو األدوات األ ً إلدارة االنكشافات خرىكجزء من اإلدارة الشاملة للمخاطر، تستخدم المجموعة وفقا

االئتمان واالنكشاف الناتج عن ومخاطر األسھم ومخاطرالناتجة عن التغیرات في أسعار الفائدة أو العمالت األجنبیة 
المعامالت المستقبلیة. 

تركزات المخاطر الزائدة
تنشأ التركزات عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو 

مات تعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغیرات عندما یكون لھم سمات اقتصادیة مماثلة مما قد یجعل قدرتھم على مواجھة التزا
الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة نحو التطورات التي إلى في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو غیرھا. تشیر التركزات

تؤثر على قطاع أعمال بذاتھ أو على منطقة جغرافیة معینة.

الزائدة والمخاطر الناتجة منھا، تقوم المجموعة بمراقبة تلك التركزات والمخاطر على أساس من أجل تجنب التركزات
لذلك. ال یوجد تركزات جوھریة محددة لمخاطر االئتمان. ً مستمر. یتم مراقبة وإدارة تركزات مخاطر االئتمان المحددة طبقا

مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق، حیث إن المخاطر الرئیسیة الناتجة عن األدوات المالیة للمجموعة ھي 
. سھممخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار األإلى تنقسم األخیرة
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أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة (تتمة)-29

مخاطر االئتمان 
بالتزامھ بموجب أداة مالیة أو عقد مبرم مع عمیل مما یؤديإن مخاطر االئتمان ھي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء 

تكبد خسائر مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة (بصورة رئیسیة على المدینین التجاریین إلى 
سسات المالیة ومعامالت) وكذلك من أنشطة التمویل لدیھا، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤخرىالمدنیة األرصدةواأل

كة شرإلى مخاطر االئتمان على قرضھاإلى . تتعرض المجموعة أیضاًخرىتحویل العمالت األجنبیة واألدوات المالیة األ
طرف ذي عالقة. إلى زمیلة وقرض

مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
لھا الموجودات المالیة قبل إجراءات تتعرضالتي یوضح الجدول التالي مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

تخفیف مخاطر االئتمان: 
2018

ألف
دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي
125,927125,690أرصدة لدى البنوك
338,245303,977مدینون تجاریون 

35,32135,098قرض الى شركة زمیلة * 
42,05461,525قرض الى طرف ذي عالقة 

44,61344,940موردین والمصروفات المدفوعة مقدما)لالمقدمةموجودات أخرى (باستثناء الدفعات 
────────────────────

586,160571,230
════════════════════

). 10* لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید مدى إمكانیة استرداد القرض الى شركة زمیلة (إیضاح 

مدینون تجاریون 
السمات الدیموغرافیة لقاعدة العمالء إن تأثیر إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان یتأثر بالسمات الفردیة لكل عمیل. 

على مخاطر االئتمان مستوى قطاع االعمال والدولة التي یعمل بھا العمیل لدى المجموعة بما في ذلك مخاطر التعثر على 
یعتبر اقل من العوامل السابقة. 

لسیاسات وإجراءات المجموعة المتعلقة بإدارة  ً تدار مخاطر االئتمان الناتجة من العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقا
یة ، كما یتم في المعتاد تغطالمدینین القائمة للعمالء بشكل دوريأرصدةمخاطر االئتمان الناتجة عن العمالء. یتم مراقبة 

أي شحنات لكبار العمالء من خالل خطابات اعتماد او أي اشكال تأمینیة أخرى یتم الحصول علیھا من بنوك او مؤسسات 
مالیة أخرى طیبة السمعة. 

بتاریخ كل تقریر المجموعة تحلیل انخفاض القیمة تقوم، 2018ینایر 1في 9بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تستند معدالت المخصصات إلى عدد أیام التأخر في باستخدام مصفوفة مخصصات لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة.مالي

ع المنتج، السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات أنماط الخسائر المماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافیة، ونو
او غیرھا من اشكال الضمانات االئتمانیة). ویعكس االعتمادونوع العمیل وتقییمھ االئتماني، والتغطیة من خالل خطابات 

احتساب المخصص النتیجة المرجحة باالحتماالت والقیمة الزمنیة لألموال والمعلومات المعقولة والمؤیدة المتاحة في تاریخ 
حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. إن الحد األقصى التقریر المالي

یمثل القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة المبینة في التقریر الماليللتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ 
. 13االیضاح رقم 

لتعرض لمخاطر االئتمان على المدینین التجاریین للمجموعة باستخدام مصفوفة یعرض الجدول التالي معلومات حول ا
المخصصات: 

المدینون التجاریون
2018دیسمبر 31

1-30ً یوما

عدد أیام التأخر في السداد

متداولة 
30-60

ً یوما
61-90

ً یوما
91–120

یوما 
أكثر من 

120ً اإلجماليیوما
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

═════
%14.94معدل خسائر االئتمان المتوقعة

═════
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مخاطر االئتمان (تتمة)
مدینون تجاریون (تتمة)

المدینون التجاریون
2017دیسمبر 31

1-30ً یوما

عدد أیام التأخر في السداد

متداولة 
30-60

ً یوما
61-90

ً یوما
91–120

یوما 
أكثر من 

120ً اإلجماليیوما
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 
202,60348,96817,9048,8019,30869,471357,055الدفتریة في حالة التعثر

═══════════════════════════════════

النقد والنقد المعادل 
لسیاسات رصدةمخاطر االئتمان الناتجة من األتدار  ً لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل إدارة الخزینة بالمجموعة وفقا

لناتجة االمجموعة. یتم استثمار الفوائض المالیة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة لتقلیل تركز المخاطر وتخفیف الخسائر المالیة 
المجموعة لمخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بیان المركز المالياإلخفاق المحتمل للطرف المقابل. إن أقصى حد لتعرض من 

.التقریر الماليفي تاریخ دفتریةیعادل القیمة ال2017دیسمبر 31و2018دیسمبر 31في المجمع

مقابلة ذات جدارة ائتمانیة مناسبة. وفي أطرافلدى تحد المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إیداع األموال 
ضوء ھذه التقییمات االئتمانیة، ال تتوقع اإلدارة عدم قدرة أي طرف مقابل على الوفاء بالتزاماتھ. 

مخاطر السیولة
المخاطر، قامت إن مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا. وللحد من ھذه 

اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة على أساس دوري.

التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. إلى یلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة استناداً

المطلوبات المالیة 
ل من أق

شھر
من شھر 

إلى ثالثة أشھر
إلى من ثالثة

اثني عشر شھراً

من سنة 
إلى خمس 

المجموعسنوات
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
2018

1,5423,08445,838253,805304,269قروض تحمل فائدة 
444,718-37,06074,120333,538دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

8,223--8,223-توزیعات أرباح مستحقة 
16,16516,165---مطلوبات أخرى غیر متداولة 

────────────────────────────────────────
38,60285,427379,376269,970773,375إجمالي المطلوبات المالیة 

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

المطلوبات المالیة 
أقل من 

شھر
من شھر 

إلى ثالثة أشھر
من ثالثة إلى 

اثني عشر شھراً

من سنة 
إلى خمس 

المجموعسنوات
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
2017

17,8109,30222,797201,443251,352قروض تحمل فائدة 
412,090-34,34068,680309,070دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

8,361--8,361-توزیعات أرباح مستحقة 
20,53120,531---مطلوبات أخرى غیر متداولة 

────────────────────────────────────────
52,15086,343331,867221,974692,334إجمالي المطلوبات المالیة 

════════════════════════════════════════
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مخاطر السوق 
للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة التغیرات أسعار السوق. إن مخاطر السوق ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة 

مثلخرىتتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع ھي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار األ
البنوك والمدینین التجاریین لدى رصدة. تتضمن األدوات المالیة التي تأثرت بمخاطر السوق األسھممخاطر أسعار األ

أو الخسائر والموجودات المالیة رباحبالعمالت األجنبیة والودائع والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األ
شركة زمیلة وطرف ذي عالقة والقروض التي تحمل فائدة والدائنین التجاریین بالعمالت االجنبیة إلى المتاحة للبیع والقرض

دیسمبر 31و2018دیسمبر 31األدوات المالیة. إن تحلیل الحساسیة في األقسام التالیة یتعلق بالمركز كما في مشتقات و
2017.

على فئات متعددة للموجودات  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق على أساس توزیع الموجودات بصورة محددة مسبقاً
الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقییم المستمر لظروف السوق واتجاھاتھ وتنویع الموجودات بالنسبة للتوزیع 

وتقدیر اإلدارة للتغیرات طویلة وقصیرة األجل في القیمة العادلة.

مخاطر أسعار الفائدة
رات في أسعار بب التغیإن مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو الدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بس

ون في السوق تتعلق بصورة رئیسیة بالتزامات الدیالفائدة بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار الفائدة
للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة متغیرة. 

فائدة الثابتة والمتغیرة.تدیر المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل محافظ متوازنة من القروض والسلف ذات أسعار ال
كما تدیر المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل الدخول في مبادالت أسعار الفائدة والتي توافق المجموعة ضمنھا على 

صلیة متفق قیمة اسمیة أإلى مبادلة الفرق بین المبالغ ذات معدالت الفائدة الثابتة والمتغیرة والتي یتم احتسابھا بالرجوع
وذلك على فترات زمنیة فاصلة محددة. علیھا، 

الحساسیة ألسعار الفائدة 
نقطة أساسیة 50الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المحتفظ بھا في نھایة السنة تم تقدیر أن الحركة بعدد إلى استناداً

رائب المجموعة قبل الضأرباحثابتة ستؤثر بشكل مكافئ على خرىفي سعر الفائدة، مع االحتفاظ بكافة المتغیرات األ
یلي:اإلدارة كماومكافأة أعضاء مجلس 

نقطة أساسیة50الحركة بعدد 
التأثیر على بیان الدخل المجمع

2018
ألف 

دینار كویتي

2017
ألف 

دینار كویتي

1,200+895+

مخاطر العمالت األجنبیة 
العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار إن مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب القیمة 

الصرف األجنبي. تتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة، بصورة رئیسیة على األنشطة 
،)ت غیر الدینار الكویتيات والمصروفات والقروض بعمالیرادالتشغیلیة والتمویلیة للمجموعة (عندما یتم حساب اإل

وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبیة.

األدوات المالیة متى أمكن وبالتأكد من االحتفاظ بصافي مشتقات تدیر المجموعة مخاطر العمالت األجنبیة باستخدام 
بتصنیف بعض القروض التي تحمل  ً افي فائدة كأدوات تغطیة مقابل صالتعرض عند مستوى مقبول. قامت المجموعة أیضا

).18إیضاح االستثمارات في العملیات األجنبیة (
الحساسیة ألسعار العمالت األجنبیة

المجموعة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للتغیر المحتمل بصورة معقولة ربح یوضح الجدول التالي حساسیة 
كویتي، (بسبب التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة في أسعار صرف الدوالر األمریكي /الدینار ال

(بسبب التغیرات في القیمة العادلة  بما في ذلك المشتقات غیر المدرجة بالعمالت األجنبیة) وحقوق الملكیة بالمجموعة 
افة المتغیرات االحتفاظ بكبیة) في للقروض التي تحمل فائدة المدرجة كأدوات تغطیة لصافي االستثمارات في العملیات األجن

لیس مادیاً.خرى. إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة لجمیع العمالت األثابتةخرىاأل

%1التغیر في سعر صرف العمالت األجنبیة بنسبة 
التأثیر على بیان الدخل المجمعخرىات الشاملة األیرادالتأثیر على اإل

2018201720182017
ألف 

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي 
ألف

دینار كویتي
ألف

دینار كویتي 

+765+52+1,212163+دوالر أمریكي
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مخاطر السوق (تتمة)
سھممخاطر أسعار األ

سھموقیمة األسھمنتیجة التغیرات في مستوى مؤشرات األسھمھي مخاطر تغیر القیمة العادلة لألسھمإن مخاطر أسعار األ
الفردیة.  

أوراق مالیة مسعرة:
ة مسعرة مصنفأسھممادیة محتفظ بھا في استثماراتجوھریة حیث ال یوجد أسھمال تتعرض المجموعة ألیة مخاطر اسعار 

أو الخسائر".رباحمالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األموجودات"كـ 

أوراق مالیة غیر مسعرة:
ادلة مدرجة بالقیمة العتم االفصاح عن تحلیل الحساسیة المتعلق باألوراق المالیة غیر المسعرة للمجموعة (موجودات مالیة 

إیضاح أو الخسائر) في رباحالعادلة من خالل األوموجودات مالیة مدرجة بالقیمة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرى
30.

القیمة العادلة لألدوات المالیة-30

ي التزام ما في معاملة منظمة بین المشاركین فلتسویةتعرف القیمة العادلة بأنھا المبلغ المستلم من بیع أصل ما أو المدفوع 
.السوق في تاریخ القیاس

الھرمي للقیمة العادلة:تحدید القیمة العادلة والجدول
تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

: أسعار معلنة (غیر معدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 
تكون جمیع مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة ملحوظة، إما بصورة أخرى: أسالیب 2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
لبیانات اإلى التي تستخدم مدخالت لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستندخرى: األسالیب األ3المستوى 

المعروضة في السوق.

یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2018
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

:أو الخسائررباحاألخالل
109,246109,246-استثمار في شركة زمیلة 
35,32135,321-قرض الى شركة زمیلة 

42,05442,054-قرض الى طرف ذي عالقة 
106106-أسھم

3,479-3,479استثمار في صنادیق 
────────────────────────

3,479186,727190,206
مدرجة بالقیمة العادلة من موجودات مالیھ 

:خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
15,15015,150-أسھم 

:موجودات مالیة مشتقة
190-190عقود عمالت اجنبیة آجلة

250-250مبادالت اسعار الفائدة 
────────────────────────

3,919201,877205,796
════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-30

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2017
خالل موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

:األرباح أو الخسائر
108,425108,425-استثمار في شركة زمیلة 

186186-أسھم غیر مسعرة 
────────────────────────

-108,611108,611
موجودات مالیھ متاحة للبیع:

4,3074,307-أسھم غیر مسعرة 

:ةمشتقموجودات مالیة 
153-153عقود عمالت اجنبیة آجلة

219-219مبادالت اسعار الفائدة 
────────────────────────

372112,918113,290
════════════════════════

غیر غیر مادي في حالة وقوع تیعدبیان المركز المالي المجمع او بیان التغیرات في حقوق الملكیة المجمع إن التأثیرعلى 
ھمفي عوامل المخاطر المتغیرة المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لأل عرة س سبة بنوالقرض الى طرف ذي عالقة غیر المس

5% .

.2017و2018ال توجد أي تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل 

توى  من المس ة بالقیمة العادلة ض ید االفتتاحي والختامي للموجودات المالیة المقاس یعرض الجدول التالي مطابقة الرص
من الجدول الھرمي للقیمة العادلة: 3

2018
ألف

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

112,918115,331ینایر 1كما في 
-(5,769))25على القیمة العادلة (إیضاح 9المالیة تأثیر المعیار الدولي للتقاریر

-110,678)25على إعادة التصنیف (إیضاح 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
────────────

217,827115,331
477444إعادة القیاس المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 

(2,857)(16,427)(المبیعات) والتحویلأخرى زائدا المشتریات 
────────────

201,877112,918دیسمبر 31كما في 
════════════

ھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر:القیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة التي یتم قیاس

أو الخسائر:رباحموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األ
نتیجة لعوامل عدم 2018دیسمبر 31لم تتمكن ادارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لالستثمار في شركة زمیلة كما في 

). 10إیضاح (2013دیسمبر 31التأكد المرتبطة بھا وبالتالي تم تسجیل االستثمار بقیمتھ العادلة كما في 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى باستخدام قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة تحدید یتم 

آلیات تقییم ال تستند الى األسعار او المعدالت المعلنة بالسوق. 

2018ینایر 1السیاسة المطبقة قبل -الیة متاحة للبیعموجودات م
یتم قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع استنادا الى أحدث قیاس لصافي قیمة األصل الصادرة من مدیر 

الصندوق ذي الصلة. 



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

ات حول البیانات المالیة المجمعة إیضاح
2018دیسمبر 31كما في 

70

إدارة رأس المال -31

إن ھدف المجموعة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان المحافظة على معدالت رأسمال جیدة لدعم األعمال التي تقوم 
بھا وتعظیم القیمة التي یحصل علیھا المساھم. 

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء تعدیالت علیھ في ضوء تغیرات الظروف االقتصادیة. للمحافظة على 
المساھمین أو رد رأس المال إلیھم أو إلى رباحل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل مدفوعات توزیعات األھیك

31جدیدة. لم یتم إجراء أي تغیرات في األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات خالل السنتین المنتھیتین في أسھمإصدار 
.2017دیسمبر 31و2018دیسمبر 

األإدراجبتقوم المجموعة ً یتضمن .الدینضمن صافي والودائع لدى البنوك والنقد رصدةالقروض التي تحمل فائدة ناقصا
.والحصص غیر المسیطرةرأس المال حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

2018
ألف 

دینار كویتي

2017
ألف

دینار كویتي

260,982218,935قروض تحمل فائدة  
(125,690)(125,927)أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع

────────────────────
135,05593,245صافي الدین 

────────────────────
1,013,539973,805الشركة األم بمساھميحقوق الملكیة الخاصة 

52,69549,787الحصص غیر المسیطرة
────────────────────

1,066,2341,023,592رأس المال 
════════════════════

%9.1%12.7معدل االقتراض
════════════════════


