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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام،
الكــرام  بمســاهمينا  ارحــب  أن  أود  بدايــة 
واشــكركم علــى دعمكــم المســتمر للشــركة. 
الشــركة  اداء  معكــم  اســتعرض  وســوف 

 .2017 عــام  خــالل 

عــام2017 صافــي  خــالل  أجيليتــي  حققــت 
أربــاح بقيمــة 68.5 مليــون دينــار كويتــي بمــا 
الواحــد،  للســهم  فلــس    54.4 يعــادل¬¬ 
بزيــادة قدرهــا %16 مقارنــة بالنتائــج الماليــة 
لعــام 2016.  وقــد بلغــت إيــرادات الشــركة 
ــل  ــاح قب ــي، واألرب ــار كويت ــون دين 1,407 ملي
احتســاب الفوائــد والضرائــب واالســتهالك 
واإلطفــاء 135.2 مليــون دينــار كويتــي. أمــا 
فقــد  العــام،  مــن  الرابــع  الربــع  نتائــج  عــن 
دينــار  مليــون  األربــاح 19.3  بلغــت صافــي 
كويتــي بواقــع 15.3 فلــس للســهم الواحــد، 
ــام  ــرة مــن ع ــادة 22.5 % عــن نفــس الفت بزي
ــاح قبــل احتســاب  2016.  بينمــا بلغــت األرب
الفوائــد والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء 
ــع  ــع الراب ــي فــي الرب ــار كويت ــون دين 37.6 ملي
 .%  19.8 نســبتها  بزيــادة   2017 عــام  مــن 
لقواعــد  ووفقــًا  المقــام،  هــذا  وفــي  وانــه 
ادارة  مجلــس  فــإن  الشــركات،  حوكمــة 
الشــركة يقــر بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات 
الماليــة  وكذلــك التقاريــر ذات الصلــة بنشــاط 

الشــركة.

بتوزيــع  االدارة  مجلــس  أوصــى  وقــد  هــذا 
أربــاح نقديــة بقيمــة 15% (15 فلــس للســهم 
 15)  %15 بقيمــة  منحــة  وأســهم  الواحــد) 

التوصيــة  وهــذه  ســهم)   100 لــكل  أســهم 
العموميــة  الجمعيــة  لموافقــة  خاضعــة 

الشــركة.  لمســاهمي 

النتائج المجمعة:

لكافــة  هامــًا  عامــًا   2017 عــام  كان  لقــد 
شــركات المجموعــة، حيــث شــهد اســتمرارًا 
نمــو  لتحقيــق  وتعزيــزًا  الصحــي  لنمونــا 
إلــى  وللوصــول  مســتدام.  مســتقبلي 
ــد  ــل احتســاب الفوائ ــاح قب هــدف تحقيــق أرب
والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء والبالغــة 
عــام  بحلــول  أمريكــي  دوالر  مليــون   800
أداء  تحســين  علــى  تركيزنــا  2020، ســيبقى 
فــي  واالســتثمار  اللوجيســتية  الخدمــات 

التحتيــة. البنيــة  شــركات 

أهم االنجازات: 

ارتفعــت األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد • 
واإلطفــاء  واالســتهالك  والضرائــب 
األداء  نتيجــة  وذلــك   %17.4 بنســبة 
التحتيــة. البنيــة  لمجموعــة شــركات  القــوي 

زيــادة فــي صافــي األربــاح وربحيــة الســهم • 
بنســبة 16% و16.6% بحســب الترتيــب.  

النقديــة •  التدفقــات  فــي  صحــي  نمــو 
التشــغيلية، ونمــو محــدود فــي التدفــق 
النقــدي الحــر بســبب االســتثمار لتنميــة 

التجاريــة. األعمــال 
توزيعــات أربــاح متوازنــة تأخــذ فــي االعتبــار • 

تطلعــات المســاهمين دون اعاقــة نمــو 
االعمــال.

زيــادة فــي االقتــراض لتمويــل مشــاريع • 
عنــه  نتــج  ممــا  المســتقبلية  الشــركة 
صافــي ديــن بقيمــة 93.2 مليــون دينــار 

كويتــي.
تســوية النــزاع القضائــي مــع وزارة العــدل • 

األمريكيــة.

اللوجيســتية  للخدمــات  أجيليتــي 
المتكاملــة: العالميــة 

اللوجيســتية  الخدمــات  إيــرادات  بلغــت 
العالميــة المتكاملــة 1,061.6 مليــون دينــار 
عــام  فــي   %14.3 نســبتها  بزيــادة  كويتــي 
2017 وتعــزي هــذه الزيــادة إلــى النمــو فــي 
كمــا  التخزيــن.  وخدمــات  الشــحن  أعمــال 
بواقــع  نمــوًا  اإليــرادات  صافــي  حققــت 
2.6% خــالل العــام، إال أن هامــش صافــي 
ــى %23.7  ــًا ليصــل إل ــرادات شــهد تراجع اإلي
بســبب  الماضــي  العــام  فــي   %26.4 مــن 
التــي  األســعار  علــى  المســتمرة  الضغــوط 

ككل.   الصناعــة  هــذه  تشــهدها 

حققــت  العــام،  مــن  الرابــع  الربــع  وفــي 
الخدمــات اللوجيســتية العالميــة المتكاملــة 
كويتــي  دينــار  بقيمــة 293 مليــون  إيــرادات 
بزيــادة  أي  العــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي 
العــام  مــن  الفتــرة  نفــس  عــن   %21.5
خدمــات  إيــرادات  شــهدت  وقــد  الســابق. 
الشــحن الجــوي والبحــري زيــادة بنســبة %25 
ــادة أحجــام الشــحن الجــوي بنســبة  بســبب زي
9.7% والشــحن البحــري بنســبة 12%. كمــا 
شــهدت إيــرادات خدمــات التخزيــن والخدمــات 

للمشــاريع  المتخصصــة  اللوجيســتية 
بمقــدار  تحســنًا  والفعاليــات  والمعــارض 
ــام 2016.  ــرة مــن ع ــن نفــس الفت 17.6% ع

وقــد شــهدت صافــي إيــرادات الربــع الرابــع 
زيــادة بنســبة 6% ، إال أن هامــش اإليــرادات 
تراجــع ليصــل إلــى 22.6% مقابــل 26% فــي 
الربــع الرابــع مــن 2016 بســبب الضغوط على 
األســعار التي تشــهدها صناعة الشــحن ككل، 
بينمــا اســتمرت خدمــات التخزيــن فــي النمــو 
خــالل الربــع الرابــع مــن العــام، خاصــة فــي 
الشــرق األوســط وآســيا والمحيــط الهــادي 
واالســتثمار  جــدد  عمــالء  كســب  بفضــل 
تحســنت  فيمــا  جديــدة.  مرافــق  بنــاء  فــي 
والضرائــب  الفوائــد  احتســاب  قبــل  األربــاح 
واالســتهالك واالطفــاء بنســبة 30.7% مــع 
تحســن هامــش الربــح مــن 4% فــي الربــع 
الرابــع مــن عــام 2016 إلــى 4.3% فــي الربــع 

الرابــع مــن 2017.   

خــالل  مــن  اللوجيســتية  الخدمــات  تنمــو 
تركــز علــى شــرائح معينــة مــن  اســتراتيجية 
حلــول محــددة وتحســين  وتقديــم  العمــالء 
اإلنتاجيــة وتطويــر مســارات تجاريــة فعالــة، 
فضــال عــن بنــاء أنظمــة وحلــول تعــزز مــن 
االنتاجيــة  وزيــادة  األعمــال  رؤى  كفــاءة 
فــي  نســتمر  كمــا  والعمــالء.  للعمليــات 

المالــي. االنضبــاط  علــى  الحفــاظ 

للبنيــة  أجيليتــي  شــركات  مجموعــة 
التحتيــة:

شــهدت إيــرادات مجموعــة شــركات أجيليتــي 
للبنيــة التحتيــة فــي عــام 2017 زيــادة بنســبة 
12.7% مقارنــة بعــام 2016، فيمــا حققــت 
الفوائــد  احتســاب  قبــل  المجموعــة  أربــاح 
زيــادة  واإلطفــاء  واالســتهالك  والضرائــب 
بنســبة 28.2% لتصــل إلــى 120.9 مليــون 
دينــار كويتــي، مــع تحســن هامــش الربــح مــن 
29.7% فــي عــام 2016 إلــى 33.7% فــي 
العــام الحالــي. وتعتــزم أجيليتــي االســتثمار 
نموهــم  لدفــع  المجموعــة  شــركات  فــي 

المســتقبلي. 

مــن  الرابــع  الربــع  نتائــج  يخــص  فيمــا  أمــا 
فــي  زيــادة  المجموعــة  حققــت   ،2017
اإليــرادات بنســبة 25% كمــا شــهدت أيضــًا 
الفوائــد  احتســاب  قبــل  المجموعــة  أربــاح 

زيــادة  واإلطفــاء  واالســتهالك  والضرائــب 
ــال كليرنجهــاوس  ــأداء شــركة جلوب مدفوعــة ب
العقاريــة،  للخدمــات  أجيليتــي  سســتمز، 
ــاس)،  ــران (ن شــركة ناشــيونال لخدمــات الطي

ترايســتار.  وشــركة 

العقاريــة  للخدمــات  أجيليتــي  وتســتمر 
وتطويــر  تملــك  فــي  الرائــدة  الصناعيــة 
المجمعــات اللوجيســتية فــي كونهــا واحــدة 
مــن أقــوى المســاهمين فــي أداء المجموعــة.  
بهــا  الخاصــة  الطريــق  خارطــة  وتشــمل 
فــي  عملياتهــا  ضمــن  الكفــاءة  تحســين 
الكويــت، وتطويــر مجمعــات لوجيســتية فــي 
الســعودية، والتوســع فــي مناطــق متعــددة 
فــي أفريقيــا. وقــد شــرعت أجيليتــي الخدمــات 
مرفقــي  تشــييد  فــي  الصناعيــة  العقاريــة 
مربــع  متــر  ألــف   38 مســاحة  علــى  تخزيــن 
ــث مــن المتوقــع  للواحــد فــي الســعودية حي
وفــي  العــام.  هــذا  خــالل  منهمــا  االنتهــاء 
جديــدة  مواقــع  أجيليتــي  حــددت  أفريقيــا، 
لتشــييد عــدد مــن المجمعــات اللوجيســتية، 
ــاج  ــا وســاحل الع ــا فــي غان ودشــنت عملياته
علــى  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة  وموزنبيــق 

األفريقيــة. القــارة  فــي  التخزيــن  خدمــات 

فيمــا قامــت شــركة ترايســتار وهــي شــركة 
متخصصــة فــي تقديم الخدمات اللوجيســتية 
النفطيــة،  المنتجــات  لقطــاع  المتكاملــة 
لالســتثمار  الخليــج  مؤسســة  باكتســاب 
 .2017 عــام  فــي  اســتراتيجي  كمســتثمر 
وحصلــت ترايســتار علــى تمويــل بقيمــة 100 
مليــون دوالر أمريكــي مقابــل 19.4% مــن 
تنويــع  ترايســتار  تواصــل  الشــركة.  رأســمال 
ــر خدمــات الشــحن  ــا مــن خــالل تطوي أعماله
لخلــق  منهــا  ســعيًا  الجغرافــي،  والتوســع 

للمســاهمين.  القيمــة  مــن  المزيــد 

لخدمــات  ناشــيونال  شــركة  حققــت  بينمــا 
تقديــم  فــي  المتخصصــة  (نــاس)  الطيــران 
خدمــات المطــارات نمــوا صحيــًا فــي الكويــت 
نمــو  مــع  وأفغانســتان؛  العــاج  وســاحل 
اإليــرادات فــي الدولتيــن بنســبة تقــدر بأكثــر 
مــن 20%. كمــا أطلقــت الشــركة أيضــا فــي 
الربــع الرابــع مــن 2017 عملياتهــا فــي ليبيريــا 
ــًا علــى تحســين أدائهــا  ــدا. وتعمــل حالي وأوغن

فــي كل مــن تنزانيــا والمغــرب. 
المتحــدة  المشــاريع  شــركة  حققــت  وقــد 

مــن  واحــدة  (يوبــاك)  الجويــة  للخدمــات 
الخدمــات  تقديــم  فــي  الرائــدة  الشــركات 
الشــرق  فــي  المرافــق  وإدارة  العقاريــة 
األوســط أداًء قويــًا فــي 2017. فقــد حســنت 
مــن  وقللــت  التشــغيلية  كفاءتهــا  مــن 
الرئيســية  بعملياتهــا  الخاصــة  المصاريــف 
فــي مطــار الكويــت الدولــي ومطــار الشــيخ 
ســعد ومجمــع ديســكفري. وتقــوم يوبــاك 
العقاريــة  الوطنيــة  الشــركة  مــع  بالشــراكة 
بتطويــر مجمــع الريــم مــول الــذي يوفــر 450 
متجــر فــي أبــو ظبــي. وقــد تــم االنتهــاء مــن 
تمويــل المشــروع المقــدر بـــ 1.2 مليــار دوالر 

.2017 عــام  فــي  أمريكــي 

كليرنجهــاوس  جلوبــال  شــركة  وتتولــى 
سســتمز - المتخصصــة فــي تحديــث عمليات 
الجمــارك - إدارة وميكنــة العمــل الجمركــي 
ــال  ــئ الكويــت. وقــد شــهدت جلوب فــي موان
تحســنًا فــي أدائهــا خــالل عــام 2017 بســبب 
إطــالق خدمــات جديــدة فــي موانــئ مختلفــة.

في النهاية، 

وعمالئنــا  مســاهمينا  مــن  ممتنــون  نحــن 
وموظفينــا وشــركائنا علــى تحقيــق عــام قوي. 
فالشــركة مســتمرة فــي النمــو فــي مجــاالت 
مختلفــة منهــا المجمعــات اللوجيســتية فــي 
اللوجيســتية  والخدمــات  الناشــئة  األســواق 
وتطويــر  المطــارات  وخدمــات  للوقــود 
أيضــًا  تنمــو  كمــا  التجاريــة.  العقــارات 
التجــاري  للقطــاع  اللوجيســتية  الخدمــات 
مــن  بالشــركة  الرئيســي  األعمــال  -قطــاع 
حيــث النمــو فــي أحجــام الشــحن علــى الرغــم 
مــن مواجهــة الضغــط علــى الهوامــش فــي 
هــذا الســوق الصعــب. نحــن نــرى مــن اآلن 
ســتكون  الحديثــة  التكنولوجيــا  ان  فصاعــدًا 
العامــل الرئيســي للتغييــر. لــذا تقــوم أجيليتــي 
بالتســريع فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها لتحويــل 
األعمــال مــن خــالل التكنولوجيــا وتأســيس 
مكانتهــا كمنافــس لوجيســتي رقمــي رائــد.

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير المسؤولية االجتماعية واالستدامة :  

بالمســؤولية  التزامهــا  أجيليتــي  تظهــر 
االجتماعيــة واالســتدامة مــن خــالل العمــل 
بنزاهــة والمســاهمة فــي المجتمعــات التــي 
القضايــا  برنامجنــا  ويتنــاول  فيهــا.  تعمــل 
التــي  المجتمعــات  لــدى  األهميــة  ذات 
والتعليــم  الشــباب  مثــل  فيهــا،  نعمــل 
اللوجيســتية  والخدمــات  والبيئــة  والصحــة 
أن  كمــا  المنصــف.  والعمــل  اإلنســانية 
وأمنهــم  وســالمتهم  الموظفيــن  صحــة 
شــأنها  الجوهريــة  قيمنــا  مــن  جــزء  هــي 
شــأن األخالقيــات المهنيــة. وتنعكــس هــذه 
القضايــا ذات األولويــة كذلــك فــي برنامــج 
ــة الخــاص بشــركاتنا.  المســؤولية االجتماعي
مبــادرات  مــن  عــدد  فــي  منخرطــون  نحــن 
ــل  االســتدامة مــع المنظمــات الشــريكة مث
منظمــة  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى 
ــة  األعمــال مــن أجــل المســؤولية االجتماعي
 .Business for Social Responsibility
التــي  والمجتمعــات  عمالءنــا  أن  ونعتقــد 
نعمــل فيهــا يتوقعــون مــن أجيليتــي ســلوًكا 
تجاريــة  ممارســات  ويريــدون  مســؤوًال 
الخدمــات  مقدمــي  مــن  اســتدامة  أكثــر 
ثقافــة  بنــاء  خــالل  فمــن  اللوجيســتية. 

الســلوك المســؤول والمســتدام، نحن نفيد 
المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، ونســاهم 
إضافــة  نظافــة،  أكثــر  كوكبنــا  جعــل  فــي 
إلــى الشــعور بالفخــر والــروح الجماعيــة بيــن 
العمــالء  مــع  عالقتنــا  وتعزيــز  موظفينــا، 

والمســاهمين.

البيئة
نحــن نقيــس تأثيرنــا البيئــي مــن أجــل الحفــاظ 
للقوانيــن  واالمتثــال  صحيــة  أعمالنــا  علــى 
المتغيــرة. إن عمالءنــا يريــدون فهــم بصمتنــا 
البيئيــة حتــى نتمكــن مــن مســاعدتهم فــي 
نحــن  اســتدامة.  أكثــر  إمــداد  بنــاء سالســل 
للبيئــة  صديقــة  حلــوًال  للعمــالء  نقــدم 
القضايــا  فــي  العالقــة  ذوي  مــع  ونتعــاون 

المهمــة.  البيئيــة 

المشاريع المجتمعية 
نهتــم بالمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة 
وأســواق  أقــوى  مجتمعــات  تبنــي  التــي 
نركــز  ونحــن  عمليــة.  ومواهــب  مســتقبلية 
مــن هــذا المنطلــق، علــى الشــباب والتعليــم 

والبيئــة.  المجتمعيــة  والصحــة 

المساعدات اإلنسانية
ــرات والمــوارد  ــارات والخب ــي المه ــدى أجيليت ل
اإلنســاني  العمــل  شــركاء  لدعــم  الالزمــة 
فــي مجــال االســتجابة الســريعة فــي حــاالت 
ــال حــدوث الكــوارث  الطــوارئ اللوجيســتية ح
مــع  شــراكات  لدينــا  ثــم،  ومــن  الطبيعيــة. 
والمجموعــة  العالمــي  الغــذاء  برنامــج 
اللوجيســتية العالميــة التابعــة لألمــم المتحدة 
بهــدف مــد يــد العون فــي تقديم المســاعدات 
اإلنســانية  الطــوارئ  حــاالت  أعقــاب  فــي 
االســتعداد  علــى  المجتمعــات  ومســاعدة 

الطبيعيــة.  للكــوارث  للتصــدي  المســبق 

الموظفون
إن الشعور بالمسؤولية يبدأ من الداخل أوًال. 
أجيليتــي توظــف أكثــر مــن 22,700 شــخص 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويتوقــع الجميــع 
مــن أجيليتــي أن تعامــل موظفيهــا بكرامــة 
ونزاهــة. نحــن نركــز علــى منــع أي انتهــاكات 
تتعلــق بحقــوق اإلنســان، وخلــق بيئــات عمــل 
آمنــة، وتدريــب أعضــاء فريــق العمــل التابــع 
ــن لتمكينهــم  ــم وســائل للموظفي ــا وتقدي لن

مــن اإلبــالغ عــن مخاوفهــم.

الكويــت   - أجيليتــي  شــارك موظفــون مــن 
ــة  وشــركة البكــو، وهــي إحــدى شــركات البني
ــة التابعــة ألجيليتــي، فــي ورشــة عمــل  التحتي
مــع  بالتعــاون  المختلفــة  الوظائــف  عــن 
منظمــة إنجــاز حيــث تــم توجيــه وإرشــاد 23 
طالًبــا فــي بدايــة المرحلــة التعليميــة اإلعداديــة 
ضمــن برنامــج إنجــازات الشــباب المقــدم مــن 
عــام 2005، قامــت  إنجــاز. ومنــــذ  منظمــة 
أجيليتــي بالتعــاون مع منظمــة إنجاز – الكويت 
ربحيــة  وغيــر  حكوميــة  غيــر  منظمــة  وهــي 
يقودهــا القطــاع الخــاص فــي الكويــت. تقــدم 
إنجــاز برامــج تثقيفيــة حــول المهــارات الرياديــة 

المشاريع المجتمعية 2017 – الكويت 

الماضيــة،  التســع  الســنوات  مــدى  علــى 
«لويــاك»،  منظمــة  مــع  أجيليتــي  تعاونــت 
وهــي منظمــة محليــة غيــر ربحيــة تعمــل فــي 
مجــال تنميــة مهــارات قــادة المســتقبل. فــي 
عــام 2017، أعلنــت لويــاك قبــول 40 طالًبــا 
فــي برنامــج «كــن» (برنامــج ريــادة األعمــال 
االجتماعيــة) المدعــوم مــن أجيليتــي، اســتناًدا 

إلــى منهــج كليــة بابســون. 

قامــت أجيليتــي بالتعــاون مع مؤسســة فوزية 
الســلطان إلعــادة التأهيــل إلطــالق فعاليــات 
ســباق RunKuwait للركــض، للعــام الثامــن 
ــي. يهــدف هــذا الحــدث الســنوي  ــى التوال عل
إلــى جمــع أمــوال لألطفــال ذوي اإلعاقــة أو 
أولئــك الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى خدمــات 
شــارك   ،2017 عــام  فــي  التأهيــل.  إعــادة 
موظفــو أجيليتــي فــي الســباق أيضــًا الــذي 

وصلــت المشــاركة فيــه إلــى 2,000 فــرد. 

قــام فريــق العمليــات فــي أجيليتــي - الكويــت 
بإطــالق برنامــج إلعــادة التدويــر علــى مــدى 
الســنوات األربــع الماضيــة. وفــي عــام 2017، 
مــن  جــرام  كيلــو  تدويــر 15,296  إعــادة  تــم 
البالســتيك و106,297 كيلــو جــرام مــن الورق 
المقــوى و1,900 كيلــو جــرام مــن المعــادن 
و3,475 لــوح خشــبي مــن مواقــع التخزيــن 
الصليبيــة  مــن  كل  فــي  للشــركة  التابعــة 
التــي  األمــوال  ــه  وتوج] اللــه.  عبــد  ومينــاء 
يجمعهــا البرنامــج إلــى برنامــج داخلــي لرعايــة 

الموظفيــن. 

تواصــل أجيليتــي - الكويــت المشــاركة فــي 
مســابقة «ابتكــر مــن أجــل الالجئيــن» - وهــي 
ــادة األعمــال فــي  ــدى ري ــة منت مســابقة برعاي
الطــالب  يتنافــس  حيــث  العربــي،  العالــم 
علــى إيجــاد أفضــل الحلــول المعتمــدة علــى 
التكنولوجيــا للتصــدي للتحديــات االجتماعيــة 
القضايــا  البرنامــج  ويتنــاول  والتجاريــة. 
ــز  ــن المســتمرة ويرك ــة بأزمــة الالجئي المتعلق
علــى إشــراك الشــباب المتضرريــن مــن األزمــة 
مهاراتهــم  تنميــة  علــى  يحرصــون  والذيــن 

القياديــة. 

والقياديــة التــي تهــدف إلــى إلهــام وتثقيــف 
الشــراكات  خــالل  مــن  القادمــة،  األجيــال 
االســتراتيجية مــع قطاعــي األعمــال والتعليــم 
فــي الكويــت، وبمســاعدة مــن المتطوعيــن 
إنجــاز،  منظمــة  ســاعدت  وقــد  المؤهليــن. 
بالتعــاون مــع أجيليتــي، فــي توجيــه نحــو 200 
طالــب مــن خــالل برامــج تعليميــة مختلفــة 
عمــل  وورش  ابتــكار،  معســكرات  تشــمل 
عــن الوظائــف المختلفــة، ومهــارات التمويــل 
الشــخصي، وتوجيــه الحيــاة المهنيــة، ودورس 

فــي إتقــان ريــادة األعمــال. 
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أقامــت أجيليتــي - فيتنــام شــراكة مــع بــاو فــان 
وهــي منظمــة   Bao Van Pagoda باغــودا
غيــر ربحيــة محليــة، مــن أجــل توزيــع المــواد 
الغذائيــة علــى أكثــر مــن 3,000 مــن الســكان 
فيتنــام  فــي  مناطــق  عــدة  فــي  المحلييــن 

وكمبوديــا. 

وزع موظفــو أجيليتــي - تايالند لوازم مدرســية 
وبطانيــات ومــواد الغذائيــة، وقدمــوا منًحــا 
دراســية اســتفاد منهــا 220 طالًبــا محروًمــا 

ــة.  فــي مدرســة ريفي

تعــاون موظفــو أجيليتــي - ألمانيــا مًعــا لتوفيــر 
الدعــم لمــأوى لألطفــال يدعمونــه لســنوات، 
ويســتفيد منــه حوالــي 350 طفــًال وأســرهم. 

مبادرتيــن  اندونيســيا   - أجيليتــي  نظمــت 
بيئيتيــن بهــدف تقليل آثار االنهيــارات األرضية 

والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى البيئــة. 

مصــر   - أجيليتــي  مــن  موظًفــا   28 شــارك 
مــع منظمــة المــالك غيــر الربحيــة لدعــم أربــع 
مــدارس، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 700 طالــب. 

منــذ عــام 2006، اســتثمرت أجيليتــي فــي أكثر 
مــن 1,700 مشــروع مجتمعــي فــي 80 دولــة، 
ــر مــن 50  وتبرعــت بالخدمــات للتصــدي ألكث
إلــى  كارثــة إنســانية، واســتطاعت الوصــول 

أكثــر مــن 1.6 مليــون شــخص محتــاج. 
تقــوم أجيليتــي بإطــالق حملة لجمــع التبرعات 
ســنوًيا،  المحتاجيــن  للطــالب  واإلمــدادات 
حيــث يتطــوع الموظفــون فــي جميــع أنحــاء 
العالــم لالرتقــاء بمســتوى مشــاريع تعليــم 
األطفــال فــي مجتمعاتهــم. وفي عــام 2017، 
ــم  ــر مــن 300 موظــف متطــوع بدع ــام أكث ق

شــارك 43 موظًفــا مــن أجيليتــي - الهنــد فــي 
حملــة لتوزيع القرطاســية والدفاتر المدرســية، 
حيــث تــم التبــرع بـــ27,500 كتــاب ألكثــر مــن 
حكوميــة  مدرســة   15 فــي  طالــب   2,300

ــة.  ــر حكومي ومنظمــات غي

تبرعــت أجيليتــي - الفلبيــن بمعــدات مدرســية 
ولــوازم ومالبــس وأحذيــة لـــ 677 طفــًال فــي 

مدينتيــن مختلفتيــن. 

اطلــق موظفــو أجيليتــي - ايرفيــن، كاليفورنيــا 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، تحدًيــا ضمــن 
 Get Ready, Get Set, حملــة صحيــة بعنــوان
Step! شــارك فيهــا 100 موظــف مــن فــروع 
مختلفــة مــن جميــع أنحــاء أمريــكا الشــمالية 

وكنــدا لجمــع أمــوال لألعمــال الخيريــة. 

فعاليــة  تايــوان   - أجيليتــي  موظفــو  قــاد 
ــوم األرض 2017،  ــف الشــاطئ فــي ي لتنظي
أجــل  مــن  وأقاربهــم  بمشــاركة 40 موظًفــا 

تحقيــق تأثيــر أكبــر. 

قــام موظفــو أجيليتــي - ســنغافورة بتوزيــع 
500 لعبــة علــى األطفــال المحتاجيــن لصالــح 
منظمــة Food from the Heart غيــر الربحيــة. 

قامــت أجيليتــي - األردن بالتعــاون مــع متحف 
األطفــال الســتضافة حوالــي 3,000 طفــل 

مــع أســرهم خــالل شــهر رمضــان. 

ــة لالحتفــال  ــام فعالي نظمــت أجيليتــي - فيتن
بالســنة القمريــة الجديــدة لنحــو 660 طالًبــا 
علــى  لتشــجيعهم  فقيــرة  منطقــة  فــي 

المدرســية.  المشــاركة 

مــع  شــراكة  باكســتان   - أجيليتــي  أقامــت 
 World العالميــة  البريــة  الحيــاة  مؤسســة 
مشــاريع  البتــكار   Wildlife Foundation
متعلقــة بيــوم األرض شــملت 70 متطوًعــا 

الموظفيــن.  مــن 

 ،2017 عــام  فــي  األرض  بيــوم  لالحتفــال 
ــن  ــي - الفلبي انضــم 55 مــن موظفــي أجيليت
ــي نظمتهــا  ــى ســباق Nat GEO Run ، الت إل
 World العالميــة  البريــة  الحيــاة  مؤسســة 

 .Wildlife Foundation

ــادرات  ــش مب ــي - بنجالدي ــق أجيليت نظــم فري
خضــراء لالحتفــال بيــوم األرض الســنوي مــع 

ــة.  ــب وطالب 500 طال

المشاريع المجتمعية والبيئية العالمية لعام 2017

أكثــر مــن 5,000 طالــب فــي 17 دولــة مــن 
خــالل الحملــة. منــذ عــام 2006، كان ألكثــر 
ــاة  ــي فــي حي ــر إيجاب مــن 7,000 موظــف تأثي
أكثــر مــن 125,000 طالــب مــن خــالل أكثــر 
مــن 600 مشــروع للشــباب والتعليــم ُأنجــزت 

فــي إطــار برنامــج التطــوع المجتمعــي. 
فــي كل عــام يحتفــل موظفــو أجيليتــي حــول 
خــالل  مــن  العالمــي  األرض  بيــوم  العالــم 
متعلقــة  مجتمعيــة  مشــاريع  فــي  التطــوع 
بالبيئــة. وتتــراوح هــذه المشــاريع بيــن زراعــة 
ــة،  األشــجار وورش عمــل للســالمة الكيميائي

ــة،  ــف البيئ ــات لتنظي ــر، وفعالي ــادة التدوي وإع
وجمــع أمــوال مــن أجــل قضايــا بيئيــة. فــي 
موظفــي  مــن   1,805 تطــوع   ،2017 عــام 
الشــركة فــي 50 مشــروًعا مــن مشــاريع البيئــة 
المجتمعيــة فــي 18 دولــة دعًمــا ليــوم األرض 
والبرامــج البيئيــة. منــذ عــام 2006، تطــوع أكثر 
مــن 15,800 مــن موظفينــا فــي أكثــر مــن 45 
دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لحمايــة بيئتنــا 

والمشــاركة فــي يــوم األرض. 
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شــاركت أجيليتــي - بنجالديــش للعــام الثانــي 
 Gulshan برنامــج دعــم  فــي  التوالــي  علــى 
حيــث  األميــة،  لمحــو   Literacy Program
أجيليتــي  مــن  موظفيــن  عشــرة  تطــوع 
بوقتهــم لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة، ومهــارات 
الحاســوب األساســية وغيرهــا مــن المواضيــع 

إلــى 500 طالــب وطالبــة. 

أجيليتــي  حملــة  فــي  مشــاركتها  إطــار  فــي 
للتبــرع للمســتلزمات المدرســية، تبــرع فريــق 
أجيليتــي - رومانيــا بأجهــزة حاســوب لدعــم أكثر 
مــن 1,150 طالًبــا فــي أربــع مــدارس. كمــا قــاد 
الفريــق حملــة تبــرع يديرهــا الطــالب لجمــع 
المالبــس ولعــب األطفــال لمنظمــة إنقــاذ 

الطفولــة. 

جمــع موظفــو أجيليتــي - المكســيك تبرعــات 
المكســيكي فــي  الصليــب األحمــر  لصالــح 
أعقــاب زلزاليــن قوييــن، وقامــوا بشــراء وتوزيع 
مــواد أساســية لدعــم 430 مــن المتضرريــن. 

ــرو بخدمــات النقــل مــن  تبرعــت أجيليتــي - بي
ــر مــن 400 طــن مــن مــواد  ــل أكث أجــل توصي
الفيضانــات  عقــب  الضحايــا  لدعــم  اإلغاثــة 

الضخمــة. 

قامــت أجيليتــي أثنــاء فتــرة تفشــي مــرض 
ــر ســلبًا علــى أكثر  الكوليــرا فــي اليمــن والــذي أث]
من 500,000 شــخص بشــراء وتســليم حاوية 
اللوجســتية  المجموعــة  إلــى  مبــردة  شــحن 
ــة التابعــة لألمــم المتحــدة، حيــث تــم  العالمي
ــة  ــة الضروري ــة لتخزيــن األدوي اســتخدام الحاوي

فــي بيئــة مبــردة. 

بعــد إعصــار هارفــي، جمــع موظفــو أجيليتــي - 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة تبرعــات تســاوي 
لتوفيــر  أمريكــي  دوالر   52,000 مــن  أكثــر 
المقيميــن  للعامليــن  أساســية  إمــدادات 
ــوا مــن خســائر فــي  ــن عان فــي هيوســتن الذي

منازلهــم وغيرهــا مــن الخســائر الماديــة. 

األحمــر  الصليــب  بعثــات  دعــم  إطــار  فــي 
ــا مــن  بعــد الفيضانــات، ســاهم 316 متطوًع
أجيليتــي - تايالنــد بشــحن مــواد إغاثيــة عبــر 
شــحنات متعــددة إلــى 16,300 شــخص فــي 
حيــث  بالفيضانــات  منكوبــة  مقاطعــة   12
ــر  ــى أكث قطعــت الشــحنات مســافة تصــل إل

مــن 22000 كــم. 

تبرعــت شــركة أجيليتــي بحاويــة شــحن مبــردة 
بطــول 20 قدًمــا إلــى المجموعــة اللوجيســتية 
المتحــدة لتمكيــن  التابعــة لألمــم  العالميــة 
دواء  تخزيــن  مــن  اإلنســانية  المنظمــات 
الالجئيــن  حمايــة  فــي  للمســاعدة  الكوليــرا 
الروهينجــا الذيــن فــروا مــن ميانمار ويعيشــون 

فــي كوكــس بــازار، بنجالديــش. 

مشاريع المساعدات اإلنسانية - 2017

قامــت أجيليتــي باالســتجابة إلــى 8 كــوارث 
طبيعيــة فــي عــام 2017، كجــزء مــن فــرق 
الطــوارئ اللوجيســتية (LET). وقــد أطلــق هــذا 
ــدى االقتصــادي  ــة المنت البرنامــج تحــت مظل
 .2008 عــام  فــي  دافــوس  فــي  العالمــي 
ويتمثــل الهــدف منــه فــي تمكيــن المجتمــع 
ــة واحــدة  اإلنســاني مــن إجــراء مكالمــة هاتفي
ــى خدمــات مشــتركة ومنســقة  للحصــول عل

ألربــع شــركات لوجيســتية كبــرى. 

وعليــه وكجــزء مــن فــرق الطــوارئ اللوجيســتية 
(LET)، دعمــت أجيليتــي أيًضــا جهــود اإلغاثــة 
الطبيعيــة  الكــوارث  أعقــاب  فــي  اإلنســانية 
فــي بنجالديــش والمكســيك وبيــرو وتايالنــد 
واليابــان  واليمــن  المتحــدة  والواليــات 
والفلبيــن.  وميانمــار،  وهايتــي،  وباكســتان 
اللوجيســتية  الطــوارئ  ِفــرق  نشــر  تــم  كمــا 
وتركيــا  والكويــت  ونيجيريــا  إندونيســيا  فــي 
لمســاعدة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني 

فــي إعــداد مناطــق تجمــع تمهيديــة لعمليــات 
التصــدي للكــوارث الطبيعيــة التــي قــد تحــدث 

المســتوى اإلقليمــي.  علــى 

لجمــع  عالميــة  حملــة  أجيليتــي  أطلقــت 
األمــم  مفوضيــة  دعــم  أجــل  مــن  األمــوال 
 .(UNHCR) الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
وذهبــت عائــدات هــذا المشــروع إلــى برنامــج 
الجئــون  منهــا  اســتفاد  نقديــة  تحويــالت 
ســوريون يعيشــون فــي األردن . كمــا قامــت 
التــي  التبرعــات  مبالــغ  بمضاهــاة  أجيليتــي 
ــر مــن  ــث دعمــت أكث ــا الموظفــون حي جمعه
500 الجــئ ســوري فــي األردن مــن خــالل 

الحملــة.  هــذه 

بعــد اإلعصاريــن المدمريــن إيرمــا وماريا اللذين 
وقعــا فــي بورتوريكــو، جمــع فريــق أجيليتــي - 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي شــيكاغو 
ــة لجمــع المــواد  ــوا حمل ــوي، أمــواًال وتبن إلين
الغذائيــة لصالــح أفــراد العائــالت واألصدقــاء 
العواصــف  مــن  المتضرريــن  مــن  وغيرهــم 

ــن.  ــاء نتيجــة اإلعصاري وانقطــاع الكهرب

© UNHCR/David Azia
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تقرير حوكمة الشركات

المقدمة
تلتــزم شــركة أجيليتــي للمخــازن العموميــة ش.م.ك.ع بقواعــد الحوكمــة وفقــًا للقوانيــن المنظمــة ولتعليمــات الجهــات الرقابيــة وبشــكل خــاص 
الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات) مــن القــرار رقــم (72) لســنة 2015 بشــأن إصــدار القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة 
أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعديالتــه، والتــي تدعــم طموحــات أعمــال الشــركة وتضمــن مهنيتهــا ومســئوليتها والرقابــة 
علــى أدائهــا، كمــا تشــكل تلــك القواعــد جــزءا هامــًا مــن هويتهــا. وتتبنــى الشــركة معاييــر االنضبــاط المؤسســي التــي يتضمنهــا دليــل حوكمــة 
الشــركة والتــي تتضمــن مهــام ودور مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي، واللجــان المختصــة، وأطــر اإلفصــاح الســليم 

ومعاييــر اإلدارة الصحيحــة والســليمة للمخاطــر. 

وتعتمــد الشــركة سياســات الحيــاد واالســتقاللية علــى عــدة صعــد وفــي عــدد مــن الوظائــف، ومــن ذلــك عــدم الدمــج بيــن منصبــي رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي تقيــدا بمعاييــر الحوكمــة، وقامــت بتحديــد مهــام مجلــس اإلدارة ومكنتــه مــن اإلشــراف علــى نظــم الرقابــة 

الداخليــة للشــركة والتأكــد مــن كفاءتــه. كمــا تبنــت الشــركة سياســة واضحــة لإلفصــاح والتواصــل مــع المســاهمين.  
ــر  ــث يعتب ــات حوكمــة الشــركات، حي ــد متطلب ــى صعي ــدور رئيســي عل ــكل التنظيمــي المعتمــد للشــركة، يقــوم مجلــس اإلدارة ب ــًا للهي ووفق
مجلــس اإلدارة المســؤول بصــورة نهائيــة عــن أداء الشــركة اللتزاماتهــا القانونيــة طبقــًا لعقــد التأســيس والنظــام األساســي وكذلــك االلتــزام 

بواجباتهــا تجــاه المســاهمين.
ويســاند المجلــس فــي اداء مهامــه عــدد مــن اللجــان المختلفــة وهــي لجنــة المخاطــر ولجنــة التدقيــق ولجنــة المكافــآت والترشــيحات، ومدققيــن 

داخلييــن وخارجييــن باإلضافــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة.

نظم وقواعد الحوكمة

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس االدارة

هيكل مجلس اإلدارة   
إن دور مجلــس اإلدارة فــي الشــركة يمثــل نقطــة التــوازن التــي تعمــل علــى تحقيــق أهــداف المســاهمين ومتابعــة االدارة التنفيذيــة للشــركة، 
حيــث أن مجلــس اإلدارة يســعى إلــى تحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية مــن خــالل التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة تقــوم بالمهــام المنوطــة 
بهــا علــى أكمــل وجــه، وأنهــا تعمــل علــى تعزيــز القــدرة التنافســية للشــركة وتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة. فقــد حرصــت الشــركة علــى تكويــن 
مجلــس إدارة يتناســب مــع حجــم وطبيعــة نشــاطها، ويكــون ذو هيكليــة متوازنــة، ويتمتــع أعضــاؤه بالخبــرات المطلوبــة والمهــارات المتخصصــة 

ليكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى الشــركة، فتأتــي قراراتــه لتعــزز أداء الشــركة وتحمــي مكانتهــا الماليــة وترفــع حصتهــا الســوقية. 

يتكــون هيــكل مجلــس االدارة مــن ســبعة أعضــاء، الغالبيــة هــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن ومــن بينهــم عضــو مســتقل. وحرصــت الشــركة علــى 
أن يخصــص مجلــس اإلدارة الوقــت الكافــي للقيــام بالمهــام والمســؤوليات المناطــة بــه علــى أتــّم وجــه، بمــا فــي ذلــك التحضيــر الجتماعــات 

مجلــس اإلدارة وتعييــن اللجــان الخاصــة وحضــور اجتماعاتهــا وفقــا للقوانيــن واألحــكام مرعيــة اإلجــراء، الســيما قواعــد الحوكمــة.  

كمــا حرصــت الشــركة أن يضــم مجلــس اإلدارة أعضــاء ذوي خبــرات متنوعــة وطويلــة فــي مجــال عمــل الشــركة وكذلــك فــي المجــاالت 
المحاســبية والماليــة بمــا يســاهم فــي إضافــة الخبــرات التــي تحتاجهــا الشــركة عنــد مناقشــة الموضوعــات المعروضــة علــى مجلــس اإلدارة. 

وفيما يلي بيان بتصنيف ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة كما يلي:

تاريخ االنتخاب/ تعيينالمؤهل العلمي تصنيف العضوالصفةاالسم

25 مايو 2016بكالوريوس في االقتصادتنفيذي رئيس مجلس االدارةهنادي الصالح

25 مايو 2016ماجستير في إدارة األعمالتنفيذينائب رئيس مجلس االدارةطارق سلطان

29 مارس2017بكالوريوس في االدارة غير تنفيذيعضو مجلس االدارةسلطان العيسى

25 مايو 2016بكالوريوس التجارة واالقتصادغير تنفيذي عضو مجلس االدارةعادل البدر

25 مايو 2016ماجستير في إدارة األعمال واالقتصادغير تنفيذيعضو مجلس االدارةايمن السلطان

25 مايو 2016بكالوريوس الهندسةمستقلعضو مجلس االدارةناصر الراشد

25 مايو 2016بكالوريوس في العلومغير تنفيذيعضو مجلس االدارةفيصل السلطان

25 مايو 2016خبرة ما تزيد عن 25 سنةأمين سر المجلسأمين سر المجلسسونيا الشرفي

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
قــام اميــن ســر المجلــس خــالل 2017 بتزويــد اعضــاء مجلــس االدارة بكافــة المعلومــات والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالشــركة. وحــرص 
ايضــًا علــى تبليــغ مواعيــد اجتماعــات المجلــس قبــل وقــت كاف مــن عقدهــا، مــع مراعــاة االجتماعــات الطارئــة، وتحضيــر كافــة األمــور التــي 
تتعلــق بهــا منهــا: إعــداد جــدول األعمــال، إصــدار الدعــوات لألعضــاء، تســجيل كافــة قــرارات ومناقشــات األعضــاء ونتائــج عمليــات التصويــت. 
ــن أعضــاء  ــع المعلومــات بي ــن حســن ايصــال وتوزي ــق الخاصــة بمجلــس اإلدارة وتأمي ــى حفــظ الوثائ ــن الســر بشــكل مســتمر عل ويعمــل أمي

المجلــس وبيــن أصحــاب المصالــح األخــرى، والتأكــد مــن إتبــاع أعضــاء المجلــس لإلجــراءات التــي أقرهــا.

وتحفــظ محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي ســجل خــاص بأرقــام متتابعــة للســنة التــي عقــد فيهــا االجتمــاع ومبينــا فيــه مــكان االجتمــاع 
وتاريخــه وســاعة بدايتــه ونهايتــه.

عقد مجلس اإلدارة في عام 2017 عدد (6) اجتماع، وفيما يلي بيان اجتماعات المجلس:

االسم 
نسبة بيان االجتماعات

الحضور 
وااللتزام

نسبة 
التغيب 8 فبراير 

2017
8 مارس
2017

30 مارس 
2017

 10مايو
2017

3 أغسطس 
2017

2 نوفمبر 
2017

6/60√√√√√√هنادي الصالح - رئيس مجلس اإلدارة

6/60√√√√√√طارق سلطان - نائب رئيس مجلس اإلدارة

6/60√√√√√√عادل البدر - عضو مجلس اإلدارة

XX√√√√4/62/6سلطان السلطان - عضو مجلس اإلدارة

6/60√√√√√√ناصر الراشد - عضو مجلس اإلدارة

X√5/61/6√√√√أيمن سلطان - عضو مجلس اإلدارة

XX√√√4/62/6√فيصل السلطان - عضو مجلس اإلدارة

** يتم اإلشارة بعالمة √ لحضور العضو وبعالمة × لغيابه، وذلك لتحديد نسبة الحضور وااللتزام
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القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

حــرص مجلــس االدارة خــالل عــام 2017 علــى االلتــزام بتطبيــق كافــة متطلبــات هيئــة أســواق المــال فيمــا يخــص حوكمــة الشــركات. واتبــع 
ــة بمــا يتوافــق مــع  ــس واالدارة التنفيذي ــام ومســؤوليات الرئي ــس اإلدارة ككل ومه ــام ومســؤوليات مجل ــدًا لمه ــاق عمــل يضمــن تحدي ميث

قواعــد حوكمــة الشــركات ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

مهام ومسؤوليات مجلس االدارة:
اعتماد األهداف االستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة•
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية•
االشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها•
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها•
التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها•
التأكد من سالمة االنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية•
اعداد تقرير حوكمة الشركة السنوي ليعرض على الجمعية العامة للشركة•
تشكيل لجان منبثقة عن المجلس وفق ميثاق يوضح مسؤوليات اللجنة وصالحيتها ومدتها وكيفية رقابة مجلس االدارة عليها. •
إعداد واعتماد االوصاف الوظيفية والتي تتضمن التحديد الواضح لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة•
تحديد صالحيات االدارة التنفيذية•
عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل•
•(s‘KPI) متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء الموضوعية
الرقابة واالشراف على اداء االدارة التنفيذية والتأكد من اتباع السياسات واللوائح المعتمدة  •
وضع سياسة تنظم العالقة مع اصحاب المصالح وآلية لتنظيم التعامالت مع أطراف ذات صلة•
التأكد من تطبيق أنظمة رقابة مناسبة لقياس وادارة المخاطر•

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة:
التأكد من قيام مجلس االدارة بمناقشة جميع المسائل االساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب• 
تشجيع جميع اعضاء مجلس االدارة على المشاركة بشكل كلي وفعال • 
تمثيل الشركة امام الغير وفق ما ينص عليه نظام االساسي للشركة • 
ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وايصال آراءهم الى المجلس• 
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية• 
خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر• 

مهام ومسؤوليات االدارة التنفيذية:
لــدى الشــركة فريــق عمــل مؤهــل وعلــى مســتوى متقــدم مــن الكفــاءة مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ويتمتــع بقــدرات ومؤهــالت مميــزة تمكنــه 

مــن القيــام بكافــة المهــام المنوطــة بــه بمــا يتوافــق مــع أطــر الحوكمــة، ومــن بعــض المهــام المنوطــة بــه: 
تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها• 
اعــداد التقاريــر الدوريــة (ماليــة وغيــر ماليــة) بشــأن أداء الشــركة خــالل فتــرة محــددة ومقارنتهــا بمؤشــرات االداء الرئيســية المحــددة مــن قبــل • 

مجلــس االدارة
وضع نظام محاسبي متكامل واعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة• 
ادارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضًال عن ادارة موارد الشركة بالشكل االمثل• 
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم االخالقية داخل الشركة • 
وضع نظم الرقابة الداخلية وادارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها • 

لجان مجلس اإلدارة 
ــة مهامــه بشــكل فعــال وذلــك وفــق حاجــة  ــه مــن تأدي إن تشــكيل اللجــان المختلفــة يقــع ضمــن مســؤوليات مجلــس اإلدارة بغــرض تمكين
الشــركة. فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجــان المنبثقــة عنــه، وقــد تــم مراعــاة تعليمــات وقواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق 

المــال عنــد تشــكيل هــذه اللجــان. وتتضمــن لجــان مجلــس اإلدارة: 
لجنة التدقيق• 
لجنة المخاطر • 
لجنة الترشيحات والمكافآت• 

وفيما يلي بيان تلك اللجان:

عدد األعضاء: 3مدة اللجنة: 3 سنواتتاريخ التشكيل:  24 يونيو 2016لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم
مستقلرئيس اللجنةناصر الراشد

غير تنفيذيعضوعادل البدر
غير تنفيذيعضوفيصل السلطان

وتقوم اللجنة بعدة 
مهام منها:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة بهدف • 
ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية

دراسة الموضوعات المحاسبية وفهم تأثيرها على البيانات المالية• 
تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن راي وتوصيات اللجنة في • 

هذا الشأن
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية• 
متابعة أعمال المدقق الخارجي• 

اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة خالل عام 2017 عدد (4) اجتماع وبيانها فيما يلي

الحضور
4/4ناصر الراشد

4/4عادل البدر
4/4فيصل السلطان

إنجازات اللجنة 

قامت اللجنة خالل 2017 بـ:
االشراف على اعمال ادارة التدقيق الداخلي. 1
مراجعة تقارير ادارة التدقيق بشكل دوري. 2
مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس االدارة بشكل ربع سنوي. 3
مراجعة السياسات المحاسبية المعتمدة. 4

عدد األعضاء: 3مدة اللجنة: 3 سنواتتاريخ التشكيل:  24 يونيو 2016لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم
مستقلرئيس اللجنةناصر الراشد

غير تنفيذيعضوعادل البدر
تنفيذيعضوطارق سلطان

وتقوم اللجنة بعدة 
مهام منها:

إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ونزعة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة، والتأكد من تنفيذ • 
هذه االستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر• 
التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين • 

بثقافة المخاطر وإدراكهم لها

اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة خالل عام 2017 عدد (4) وبيانها فيما يلي

الحضور

4/4ناصر الراشد

4/4عادل البدر

4/4طارق سلطان

إنجازات اللجنة

قامت اللجنة خالل 2017 بـ:
االشراف ومتابعة اداء ادارة المخاطر. 1
متابعة خطة عمل ادارة المخاطر. 2
مراجعة واعتماد تقارير المعدة من قبل ادارة المخاطر. 3
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تقرير حوكمة الشركات

لجنة الترشيحات 
عدد األعضاء: 3مدة اللجنة: 3 سنواتتاريخ التشكيل: 14 ديسمبر 2016والمكافآت

أعضاء اللجنة:

التصنيفالدوراالسم
غير تنفيذيرئيس اللجنةفيصل السلطان

مستقلعضوناصر الراشد 
تنفيذيعضوطارق سلطان 

وتقوم اللجنة بعدة 
مهام منها:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية• 
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية• 
تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات بصورة سنوية• 

اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة خالل عام 2017 عدد (1) اجتماع وبيانها فيما يلي

الحضور
0/1فيصل السلطان

1/1ناصر الراشد
1/1طارق سلطان

إنجازات اللجنة
قامت اللجنة خالل 2017 بـ:

اعتماد سياسة المكافأة ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية . 1
دراسة االحتياجات المطلوبة لعضوية مجلس االدارة واالدارة التنفيذية . 2

موجــز عــن كيفيــة تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت 
المناســب

ويعمــل أميــن ســر المجلــس علــى تأميــن حســن ايصــال وتوزيــع المعلومــات والتنســيق بيــن أعضــاء مجلــس االدارة. ولــدى الشــركة بنيــة 
أساســية لنظــم المعلوماتيــة متطــورة تضمــن حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب وبمــا 
يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة. ويحظــى أعضــاء مجلــس االدارة خــالل اجتماعــات المجلــس ايضــًا بحــق الوصــول الكامــل الــى 

أي عضــو مــن أعضــاء االدارة التنفيذيــة للحصــول علــى أيــة معلومــات تتعلــق بالشــركة أو نشــاطها.

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة

نبذة عن أعضاء مجلس االدارة

هنادي الصالح - رئيس مجلس االدارة
تــرأس الســيدة هنــادي أنــور الصالــح مجلــس إدارة شــركة أجيليتــي وقــد اختيــرت احــدى أقــوى ســيدات األعمــال فــي الشــرق االوســط مــن قبــل 
مجلــة فوربــس. وتشــرف الصالــح ضمــن مهامهــا علــى برنامــج الحوكمــة فــي الشــركة للحفــاظ علــى مصالــح المســتثمرين وذوي المصلحــة 
كمــا تقــود فريــق تطويــر التكنولوجيــا فــي الشــركة الــذي يتعــاون مــع شــركات ناشــئة أو رواد أعمــال العــادة تشــكيل سلســلة االمــداد والتوريــد. 

وهــي عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن فــي دولــة قطــر.

وقــد تبــوأت الصالــح قبيــل انضمامهــا إلــى أجيليتــي منصــب مديــر إدارة حقــوق الملكيــة والديــن لألســواق الماليــة فــي الوطنــي لالســتثمار 
فــي الكويــت. والســيدة هنــادي الصالــح حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة تافتــس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

طارق سلطان – نائب رئيس مجلس االدارة
يشــغل الســيد طــارق ســلطان منصــب الرئيــس التنفيــذي ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة أجيليتــي. وقــد تولــى الســيد طــارق ســلطان 
ــن 4  ــد ع ــرادات تزي ــة باي ــى شــركة عالمي ــة إل ــا شــركة لوجيســتية اقليمي ــو التوســع من كونه ــي نح ــاد أجيليت ــث ق ــام 1997 حي ــه فــي ع منصب
ــر. الســيد طــارق ســلطان  ــدة فــي مجــال الخدمــات اللوجيســتية (طــرف ثالــث) مــن قبــل جارتن ــارات دوالر. وقــد تــم تصنيفهــا كشــركة رائ ملي

ــة وليامــز.  ــة وارتــون – جامعــة بنســلفانيا وعلــى ليســانس فــي االقتصــاد مــن كلي حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كلي

ــان. وهــو مــن المؤيديــن للمنتــدى االقتصــادي  ــرة بوبي ــر جزي ــر فــي الكويــت ومشــروع تطوي ــة الحري ــاء مدين يجلــس ســلطان فــي مجلــس أمن
العالمــي (WEF). وعضــو فــي مجلــس المســتقبل العالمــي المعنــي بالنظــم اإلنســانية التابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، وعضــو فــي 
ــا للتحالــف العالمــي  مجالــس إدارة سلســلة التوريــد وحــكام صناعــة النقــل ومبــادرة مســتقبل اإلنتــاج فــي WEF ، باإلضافــة إلــى كونــه أميًن

لتيســير التجــارة. 

أيمن السلطان – عضو مجلس االدارة
يشــغل الســيد أيمــن ســلطان منصــب العضــو المنتــدب للمجموعــة األمنيــة الفنيــة للخدمــات وشــركة ســلطان تليكــوم التابعتــان لمركــز 
ســلطان. وقبيــل ذلــك، شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لمركــز ســلطان واحــد مــن أهــم متاجــر التجزئــة فــي منطقــة الخليــج والشــرق 

األوســط. 

وتحــول مركــز ســلطان تحــت قيادتــه مــن سلســلة مكونــة مــن خمــس متاجــر ســوبر ماركــت محليــة فــي الكويــت ومبيعــات تقــدر بـــ 70 مليــون 
دوالر أمريكــي إلــى شــركة إقليميــة منتشــرة فــي خمــس دول بمبيعــات تقــدر بـــ مليــار دوالر أمريكــي وأكثــر مــن 10,000 موظــف. كمــا كان 
ــرة مــن الشــركات فــي مجــاالت االتصــاالت والعقــارات  ــل مركــز ســلطان إلــى مؤسســة تضــم مجموعــة كبي ضمــن مســؤولياته أيضــًا تحوي

والمطاعــم واالســتثمار والخدمــات التقنيــة وخدمــات التوزيــع. 

وقبــل شــغل منصبــه فــي مركــز ســلطان، تبــوأ أيمــن منصــب المديــر العــام للمنطقــة الحــرة فــي الكويــت حيــث أشــرف علــى إنشــاء المنطقــة 
الحــرة األولــى فــي المنطقــة بــإدارة القطــاع الخــاص. الســيد أيمــن ســلطان حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي ادارة األعمــال مــن كليــة بابســون 

وعلــى ليســانس اآلداب فــي االقتصــاد مــن جامعــة نــورث إيســترن فــي بوســطن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

سلطان السلطان – عضو مجلس االدارة
يشــغل الســيد ســلطان الســلطان منصــب المديــر التنفيــذي ونائــب رئيــس مجلــس االدارة لشــركة االتحــاد للعقــارات، وهــي شــركة رائــدة فــي 

تطويــر وتأجيــر وأداره الشــقق الفاخــرة داخــل الكويــت. تأسســت الشــركة فــي 1975، وتركــز علــى تقديــم أفضــل خدمــه لعمالئهــا.

بــدأ الســيد ســلطان عملــه مــع شــركة االتحــاد للعقــارات فــي ســنة 2008. وقبــل ذلــك، عمــل فــي شــركه الخدمــات البتروليــة، وهــي مؤسســه 
خاصــه تركــز علــي توريــد وخدمــه قطــاع النفــط والغــاز.

تخرج السيد سلطان من جامعه نورث ايسترن في بوسطن وحاصل على شهادة في االدارة.

عادل البدر – عضو مجلس االدارة
يشــغل الســيد عــادل البــدر منصــب مديــر القســم العقــاري فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حيــث تقــع ضمــن مســؤولياته 
االســتثمارات العقاريــة المحليــة والدوليــة باالضافــة الــى كونــه عضــو لجنــة االســتثمار بالمؤسســة. وقــد انضــم البــدر إلــى مؤسســة التأمينــات 

فــي عــام 1985 حيــث شــغل مناصــب قياديــة خــالل الثالثيــن عامــًا المنصرمــة وقــام بــإدارة أســهم وســلع دوليــة للمؤسســة.  

كمــا شــغل البــدر عــدد مــن المناصــب األخــرى فــي الكويــت منهــا رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة وفــرة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة 
Company City Medical Kuwait. (شــركة مدينــة الكويــت الطبيــة). والســيد عــادل البــدر كويتــي الجنســية وحاصــل علــى بكالوريــوس التجــارة 

واالقتصــاد مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الكويــت.  
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تقرير حوكمة الشركات

فيصل السلطان – عضو مجلس االدارة
يشــغل الســيد فيصــل ســلطان منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي الشــركة الوطنيــة العقاريــة والرئيــس التنفيــذي وهــي شــركة كويتيــة 
مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة وتعتبــر أحــد الشــركات العقاريــة الرائــدة فــي الشــرق األوســط حيــث تديــر مــا يقــدر بـــ 2 مليــون دوالر 

أمريكــي مــن األصــول والمشــاريع ولديهــا مكاتــب فــي أكثــر مــن 10 دول. 

وقبيــل منصبــه الحالــي، رأس ســلطان قســم تطويــر األعمــال فــي الشــركة الوطنيــة العقاريــة وخــدم كعضــو مجلــس إدارة ورئيــس مجلــس إدارة 
وعضــو منتــدب لعــدد مــن مؤسســاتها التابعــة. 

كمــا يشــغل ســلطان أيضــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة كويــت أجــرو القابضــة إحــدى الشــركات الرائــدة فــي توفيــر الفواكــه 
والخضــروات والدواجــن ومنتجــات األلبــان فــي الشــرق األوســط. الســيد فيصــل ســلطان حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة مــن 

ــة المتحــدة. ــات المتحــدة األمريكيــة وهــو عضــو نشــط فــي منظمــة الرؤســاء الشــباب فــي الكويــت واألمــارات العربي ــاري بالوالي جامعــة ب

ناصر الراشد – عضو مجلس االدارة
الســيد ناصــر الراشــد هــو رئيــس مجلــس اإلدارة شــركة أســواق للتجــارة العامــة وهــي شــركة رائــدة فــي مجــال التجزئــة فــي الكويــت. وقــد قــام 

الراشــد بتأســيس الشــركة بهــدف توفيــر مــاركات األزيــاء العاليــة الجــودة فــي أســواق الكويــت والشــرق األوســط. 
ويتمتــع الراشــد بخبــرات متميــزة فــي مجــال اإلدارة فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص بمــا فــي ذلــك مناصــب إداريــة عليــا فــي الهيئــة 
العامــة للطيــران المدنــي والصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، كمــا خــدم أيضــًا كعضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن الشــركات 

الكويتيــة المدرجــة. 

وقبيــل منصبــة الحالــي فــي شــركة أســواق، عمــل الراشــد مــع شــركة المخــازن العموميــة حيــث تبــوأ عــدد مــن المناصــب الهامــة منهــا المديــر 
العــام باإلنابــة وعضــو منتــدب ورئيــس مجلــس إدارة.  

الســيد ناصــر الراشــد حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة مــن جامعــة بيــردو األمريكيــة وماجيســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســانتا كالرا 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

الترشيحات والمكافآت
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــا ً لقواعــد الحوكمــة كمــا نصــت المــادة 4-1 مــن كتــاب حوكمــة الشــركات 

وقــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد ميثــاق عمــل اللجنــة والــذي يتضمــن مهــام ومســؤوليات اللجنــة
وتختص اللجنة بالمهام التالية:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية• 
وضــع سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، مــع المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات • 

المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية • 
وضع توصيف وظيفي لمهام ومسؤوليات األعضاء • 

والتزامــّا مــن الشــركة بأعلــى معاييــر الشــفافية وفقــا لمــا نصــت عليــه الممارســات الرائــدة وقواعــد حوكمــة الشــركات، فقــد التزمــت الشــركة 
بإعــداد تقريــر مفصــل عــن كافــة المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وفيمــا يلــي بيــان بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيــة:

مكافآت مجلس اإلدارة
ــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  تعــرض مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة علــى الجمعيــة العموميــة للموافقــة عليهــا وذلــك بن
حيــث ال تتجــاوز إجمالــي المكافــآت 10% مــن صافــي أربــاح الشــركة بعــد اســتنزال اإلهــالك واالحتياطــات كمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام 
االساســي للشــركة. وقــد بلــغ اجمالــي المكافــآت الممنوحــة لمجلــس االدارة 140 ألــف دينــار كويتــي خــالل عــام 2017 موزعــة بالتســاوي علــى 
االعضــاء. باإلضافــة الــى مزايــا وبــدالت أخــرى بقيمــة 350 ألــف دينــار كويتــي بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، موزعــة علــى 

االعضــاء المكلفيــن حســب ادائهــم وحجــم العمــل المطلــوب.

مكافآت اإلدارة التنفيذية
ــي تكــون مرتبطــة بالمســؤوليات  ــة الت ــة: المكافــآت الثابت ــات الرئيســية التالي ــة يشــمل المكون ــاإلدارة التنفيذي ان نظــام المكافــآت الخــاص ب
المســندة والمكافــآت المتغيــرة وهــي المكافــآت الممنوحــة بنــاء علــى االداء وتحقيــق اهــداف محــددة. وتقــوم االدارة المعنيــة ولجنــة المكافــآت 

بمراجعــة هــذه المكافــآت بشــكل ســنوي. 
وتبلغ اجمالي المكافآت التي حصلت عليها االدارة التنفيذية في عام 2017 كالتالي:

مكافآت ثابتةالتصنيف
(ألف دينار كويتي)

مكافآت متغيرة
(ألف دينار كويتي)

المجموع
(ألف دينار كويتي)

1,5972,2463,843أعضاء االدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي  
يتعهــد كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بســالمة ونزاهــة التقاريــر الماليــة المعــدة، وأنــه تــم اعدادهــا وفقــًا للمعاييــر المحاســبية 

ــج تشــغيلية.  ــات ونتائ ــة للشــركة مــن بيان ــب المالي ــا تســتعرض كافــة الجوان ــة، وأنه ــل الهيئ ــة المعتمــدة مــن قب الدولي

التقارير المالية
تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري من ضمنها:

البيانات المالية المرحلية• 
إعالنات األرباح• 
التقارير السنوية• 

لجنة التدقيق
إن وجــود لجنــة للتدقيــق يعــد أحــد الســمات الرئيســية الدالــة علــى تطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة، حيــث تعمــل هــذه اللجنــة علــى ترسيـــــــخ 

ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة وذلــك مــن خــالل ضمــان ســالمة ونزاهــة التقاريــر الماليــة للشــركة. 
وقــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة التدقيــق وفقــا ً لقواعــد الحوكمــة كمــا نصــت المــادة 5-6 مــن كتــاب حوكمــة الشــركات. وتتألــف لجنــة 
التدقيــق مــن ثالثــة اعضــاء غيــر تنفيذييــن ومنهــم عضــو مســتقل وجميعهــم مــن ذوي الخبــرات المتخصصــة والتــي تتســق مــع طبيعــة نشــاط 
الشــركة. كمــا انــه مــن بيــن أعضــاء اللجنــة عضــو ذو مؤهــالت علميــة وخبــرة عمليــة فــي المجــاالت المحاســبية والماليــة. وقــد حــدد مجلــس 
االدارة صالحيــات ومســؤوليات وعضويــة اللجنــة ضمــن ميثــاق عمــل خــاص بهــا والمعتمــد مــن قبــل المجلــس وتجتمــع اللجنــة أربــع مــرات 

خــالل الســنة بشــكل ربــع ســنوي، ولــم ترصــد اللجنــة ايــة تعــارض بيــن توصيــات اللجنــة وقــرارات مجلــس االدارة.

مسؤوليات لجنة التدقيق:
تقوم لجنة التدقيق بالعديد من المهام الرقابية في الشركة منها:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة• 
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم• 
متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين• 
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد التقارير والتوصيات• 
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي• 
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية• 
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة• 
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تقرير حوكمة الشركات

فيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة التدقيق تعمل على:
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن واعــادة تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي او اقتــراح تغييــره واقتــراح اتعابــه ومراجعــة خطــاب تعيينــه • 

علــى أن يكــون مــن مراقبــي الحســابات المقيديــن فــي الســجل الخــاص لــدى هيئــة أســواق المــال، بحيــث يكــون مســتوفيًا كافــة الشــروط 
الــواردة بمتطلبــات قــرار الهيئــة بشــأن نظــام قيــد مراقبــي الحســابات.

ــام مراقــب •  ــه، والتحقــق مــن عــدم قي ــه او إعــادة تعيين ــل تعيين ــة وقب التحقــق مــن اســتقاللية مراقــب الحســابات الخارجــي بصــوره دوري
الحســابات الخارجــي بأيــة مهــام إضافيــة ال تنطــوي ضمــن مهــام مراقــب الحســابات الخارجــي، قبــل تكليفــه بهــا، وقــد تؤثر على اســتقالليته 

وفقــا لمــا تقتضيــه مهنــة التدقيــق.

ــان والعصيمــي  ــة التدقيــق الــى مجلــس االدارة بإعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات الحالييــن وهــم الســادة العيب ــه فقــد أوصــت لجن ــاًء علي وبن
ــة للموافقــة عليهــا. ــة العمومي ــى الجمعي ــة عل ــم عــرض هــذه التوصي ــع وشــركاهم ليت ــغ و RSM - البزي وشــركاهم – ارنســت ويون

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  
قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع جهــة خارجيــة لإدارة المخاطــر، وعملــت هــذه الجهــة علــى تحديــد وقيــاس المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة وتحديــد 
نزعــة المخاطــر المقبولــة. وقــد قــام المكتــب الخارجــي بوضــع جملــة مــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة الكافيــة والمناســبة لنشــاط الشــركة وطبيعــة 
عملهــا ولتكــون قــادرة علــى أداء مهامهــا الرئيســية والمتمثلــة فــي قيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. وكمــا عمــل 
المكتــب الخارجــي علــى تطويــر نظــم التقاريــر الدوريــة لمســاعدة الشــركة علــى اداء مهامهــا االساســية. ويتوافــر لــدى المكتــب الخارجــي الكــوادر 

البشــرية المؤهلــة والتــي تتمتــع بالكفــاءات المهنيــة والفنيــة للقيــام بعملهــم.  

لجنة إدارة المخاطر
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة المخاطــر وفقــا ً لقواعــد الحوكمــة كمــا نصــت المــادة 6-4 مــن كتــاب حوكمــة الشــركات، وتتكــون اللجنــة 

مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، عضــو تنفيــذي وآخــر مســتقل ويرأســها عضــو غيــر تنفيــذي. 
وتقوم اللجنة بعدد من المهام األساسية السيما:

ــذ هــذه االســتراتيجيات •  ــد مــن تنفي ــس االدارة، والتأك ــل اعتمادهــا مــن مجل ــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر قب ــداد ومراجع إع
والسياســات، وأنهــا تتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة.

التأكد من استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن االنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.• 
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس االدارة• 
إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.• 
مســاعدة مجلــس االدارة علــى تحديــد وتقييــم مســتوى المخاطــر المقبــول فــي الشــركة، والتأكــد مــن عــدم تجــاوز الشــركة لهــذا المســتوى • 

مــن المخاطــر بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس االدارة.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تغطــي جميــع انشــطة الشــركة، وتعمــل علــى الحفــاظ علــى ســالمة الشــركة الماليــة ودقــة 
 (Principles Eyes Four) بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا وكمــا روعــي فــي الهيــكل التنظيمــي مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة الرقابــة المزدوجــة

والمتمثلــة فــي:
 التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات. 1
الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح. 2
الفحص والرقابة المزدوجة . 3
التوقيع المزدوج. 4
وجود سياسات واجراءات للقيام باألعمال. 5
انظمة تكنولوجيا (e-forms approval process) للفصل في المهام . 6
7 .Manage- Threat Unified ,systems Detection Intrusion Network , Firewalls Generation Next  انظمــة تكنولوجيــا للحمايــة

Antivirus Micro Trend ,Appliances (UTM) ment

وقــد قامــت الشــركة بتعييــن مكتــب مســتقل وهــو ديلويــت وتــوش للقيــام بتقييــم ومراجعــة نظــم المراقبــة الداخليــة واعــداد تقريــر فــي هــذا 
الشــأن (Report Control Internal) ليتــم تقديمــه الــى هيئــة اســواق المــال فــي الوقــت المحــدد.

وســوف تقــوم الشــركة علــى العمــل علــى تعييــن مكتــب تدقيــق خارجــي مســتقل ليقــوم بمراجعــة وتقييــم اداء وحــدة التدقيــق الداخلــي وذلــك 
بشــكل دوري كل ثــالث ســنوات.  

التدقيق الداخلي
ادارة التدقيــق الداخلــي هــي ادارة تتمتــع باالســتقاللية الفنيــة التامــة وذلــك مــن خــالل تبعيتهــا المباشــرة للجنــة التدقيــق المنبثقــة مــن مجلــس 
االدارة وقــد وضعــت االدارة خطــة عمــل تشــمل التدقيــق علــى جميــع اقســام وادارات الشــركة للتأكــد مــن فعاليــة النظــم والسياســات المتبعــة 
واعــداد تقاريــر تدقيــق داخلــي يتضمــن توصيــات االدارة ويعــرض هــذا التقريــر علــى لجنــة التدقيــق الداخلــي. وتقــوم االدارة بمقارنــة تطــور عوامــل 
المخاطــر فــي الشــركة واالنظمــة الموجــودة لتقييــم مــدى كفــاءة االعمــال اليوميــة للشــركة، ومواجهــة التغيــرات غيــر المتوقعــة. إضافــة لذلــك 

تقــوم اإلدارة بتقييــم أداء االدارة التنفيذيــة فــي تطبيــق نظــم الرقابــة الداخليــة.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني

قواعد السلوك المهني والقيم األخالقية
تؤمــن الشــركة متمثلــة بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع العامليــن فيهــا بــان الســلوك المهنــي واألخالقــي مــن اهــم روافــد نجــاح 
الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا، وانطالقــا مــن هــذا اإليمــان تتبــع الشــركة سياســة معتمــدة مــن قبــل مجلــس االدارة تختــص بتحديــد معاييــر 
الســلوك المهنــي واألخالقــي فــي الشــركة، وكذلــك مســؤوليات كل مــن الشــركة، ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن. وكذلــك 
نصــت السياســة علــى ان مســؤولية اإلبــالغ فــي حــال تــم مالحظــة أمــر غيــر صحيــح او غيــر آمــن تقــع علــى الجميــع بــدون اســتثناء. وتطرقــت 
السياســة أيضــا إلــى جوانــب أخــرى غايــة فــي األهميــة مثــل العالقــة مــع الشــركاء التجارييــن ونزاهــة البيانــات الماليــة وأيضــا ً أمــن المعلومــات 
ــا فــي كافــة مهــام  ــزام به ــن االلت ــة والموظفي ــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــى جمي ــة، كمــا ينبغــي عل والصحــة والســالمة البيئي

عملهــم بغــض النظــر عــن مــكان وظــروف العمــل.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
تتبــع الشــركة سياســة خاصــة بتعــارض المصالــح تهــدف هــذه السياســة إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة الكتشــاف حــاالت تعــارض 
المصالــح الجوهريــة والتعامــل معهــا بشــكل فعــال، والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة 
والمحتملــة والمتوقعــة، وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح الشــركة وتعــد هــذه السياســة بمثابــة جــزء ال يتجــزأ مــن التــزام 
الشــركة الكامــل بالنزاهــة والعدالــة فــي التعامــل مــع أصحــاب المصالــح، وبينــت السياســة أســس التعامــل وإدارة حــاالت تعــارض المصالــح، 
ومفهــوم تعــارض المصالــح، واألطــراف التــي تتعــارض مصالحهــا مــع مصلحــة الشــركة، وكذلــك أيضــا دور كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة وإدارة االلتــزام والتدقيــق الداخلــي والجمعيــة العامــة للشــركة فيمــا يخــص تعــارض المصالــح، وكذلــك اســتعرضت السياســة إجــراءات 

التعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح وآليــة اإلفصــاح.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
اإلفصــاح هــو عمليــة الكشــف عــن المعلومــات الجوهريــة (الماليــة وغيــر الماليــة) التــي تهــم المســتثمرين وأصحــاب العالقــة والمصالــح، ويتــم 
اإلفصــاح عنهــا علــى أســاس دوري (فتــرات ماليــة محــددة) أو بشــكل فــوري عنــد حــدوث أمــر مــا معيــن، وذلــك حتــى تكــون المعلومــات متوافــرة 

فــي نفــس الوقــت لكافــة األطــراف المعنيــة، دون اســتغالل طــرف لمعلومــة قبــل األطــراف األخــرى.

والتزامــا مــن الشــركة بإرســاء بيئــة عمــل تتمتــع بالشــفافية وفقــا ألفضــل قواعــد الحوكمــة، وتقيــدا بتعليمــات الجهــات الرقابيــة، قامــت 
باعتمــاد سياســة مفصلــة خاصــة باإلفصــاح والشــفافية تتضمــن تحديــدا للمعلومــات الجوهريــة التــي يتعيــن اإلفصــاح عنهــا، وكيفيــة ونوعيــة 
اإلفصــاح. فاإلفصــاح الدقيــق هــو أحــد الســمات االساســية لمتابعــة أعمــال الشــركة وتقيــم ادائهــا، حيــث أنــه يســاهم فــي تحســين مســتويات 
تفهــم المســاهمين والمســتثمرين لهيــاكل وانشــطة الشــركة، وكذلــك السياســات المطبقــة مــن قبــل الشــركة، فضــًال عــن تقييــم اداء الشــركة 

فيمــا يتعلــق بالمعاييــر االخالقيــة. 
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تقرير حوكمة الشركات

وقد قام مجلس اإلدارة باعتماد سياسة خاصة باإلفصاح والشفافية تضمنت:
السياسات العامة لإلفصاح • 
قواعد اإلفصاح • 
إجراءات اإلفصاح • 
الية اإلفصاح • 

ويتمثــل الغــرض مــن هــذه السياســة فــي وضــع اإلرشــادات العامــة إلدارة اإلفصــاح فــي الشــركة مــن أجــل القيــام بالعمليــات بفعاليــة وفاعليــة، 
وقامــت الشــركة بإعــداد مســتند خــاص يوضــح كافــة التقاريــر والســجالت الدوريــة الخاصــة بالجهــات الرقابيــة.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص بافصاحــات اعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة وهــذا الســجل متــاح لالطــالع عليــه مــن قبــل كافــة 
المســاهمين دون أي رســم أو مقابــل. وتقــوم الشــركة بتحديــث هــذا الســجل بشــكل دوري. ويشــمل االفصاحــات الخاصــة بنســب الملكيــة 
والتــداوالت علــى أســهم الشــركة إضافــة إلــى القــرارات والتعهــدات المقدمــة بصفتهــم أشــخاص مطلعيــن والتــي يتــم تحديثهــا وفقــا ألحــكام 

الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال. 

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
يوجــد لــدى الشــركة وحــدة تنظيــم شــؤون المســتثمرين وهــي مســئولة عــن اتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمة للمســتثمرين 
المحتمليــن. وتتمتــع هــذه الوحــدة باالســتقاللية المناســبة وعلــى نحــو يتيــح لهــا توفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر فــي الوقــت المناســب 
ــات  ــذي يتضمــن بيان ــي للشــركة وال ــع االلكترون ــا الموق ــا ومنه ــارف عليه ــك مــن خــالل وســائل االفصــاح المتع ــون ذل ــق ويك وبشــكل دقي

التواصــل مــع هــذه الوحــدة. 

بيان عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات االفصاح
ــاك برامــج خاصــة  ــة. فهن ــر المالي ــة وغي ــا المالي ــا المعلومــات تســتخدمها فــي كافــة أعماله ــة اساســية متطــورة لتكنولوجي ــدى الشــركة بني ل
بــاإلدارة الماليــة، وادارة المــوارد البشــرية واالدارة القانونيــة باإلضافــة الــى برنامــج تــم انشــاءه مــن قبــل ادارة تكنولوجيــا المعلومــات لتحديــد 

والفصــل فــي المهــام واخــذ الموافقــات.

ولــدى الشــركة موقــع الكترونــي متطــور وفعــال يتــم تحديثــه بشــكل مســتمر ويحتــوي علــى جميــع المعلومــات والبيانــات واالفصاحــات الخاصــة 
بأعمــال الشــركة التــي تســاعد المســاهمين والمســتثمرين علــى ممارســة حقوقهــم وتقييم اداء الشــركة. 

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين
يكفــل نظــام الحوكمــة الرشــيدة قيــام المســاهمين بممارســة حقوقهــم األساســية علــى قــدر كبيــر مــن العدالــة والمســاواة بمــا يضمــن 
المعاملــة المتكافئــة لجميــع المســاهمين والحمايــة مــن انتهــاك حقوقهــم. وتقــوم الشــركة بمعاملــة جميــع المســاهمين بالتســاوي وتفصــح 
عــن جميــع المعلومــات الواجــب االفصــاح عنهــا وفقــًا ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة وقــرارات هيئــة اســواق المــال. وتســعى الشــركة إلــى 
تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية، والمســاءلة واإلدارة الفعالــة مــن خــالل تبنــي ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجيات، واالهــداف والسياســات 

الراميــة إلــى االلتــزام بمســئولياتها التنظيميــة واألخالقيــة.

ويتضمــن النظــام االساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة االجــراءات والضوابــط الالزمــة لحمايــة حقــوق المســاهمين ولضمــان ممارســة جميــع 
المســاهمين لحقوقهــم بمــا يحقــق العدالــة والمســاواة، وبمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والقــرارات والتعليمــات 

الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

من الحقوق العامة للمساهمين التي تكفلها الشركة:
قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجالت مساهمي الشركة• 
التصرف في االسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها• 
الحصول على النصيب المقرر في توزيعات االرباح• 
الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية• 
الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بشكل منتظم وميسر• 
المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها• 
انتخاب أعضاء مجلس االدارة• 
مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس االدارة بشكل خاص• 
مســائلة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو االدارة التنفيذيــة ورفــع دعــوى المســؤولية، وذلــك فــي حالــة إخفاقهــم فــي أداء المهــام المناطــة • 

بهم

ــر المعلومــات  ــزم بالشــفافية وتوفي ــن وتلت ــن الماليي ــوات االتصــال مــع المســتثمرين والمحللي ــز قن ــر بالذكــر، أن الشــركة تقــوم بتعزي والجدي
ــة فــي اإلفصــاح والشــفافية.  ــا ألفضــل الممارســات المهني ــة عــن الشــركة مــن خــالل قنــوات االتصــال المختلفــة وفًق المالي

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين
ألغــراض المتابعــة المســتمرة لــكل مــا يتعلــق ببيانــات المســاهمين، قامــت الشــركة بإنشــاء وحفــظ ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة 
تقيــد فيــه جميــع المعلومــات الخاصــة بهــم مــن بيانــات شــخصية وبيانــات االســهم المملوكــة لهــم. وتقــوم وكالــة المقاصــة بتحديــث الســجل 

وفقــًا لمــا تتلقــاه مــن أي تغيــر يطــرأ علــى البيانــات المســجلة.
يتم التعامل مع البيانات الواردة في سجل المساهمين بأقصى درجات الحماية والسرية وفقًا للقوانين المعمول بها.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
ــى  ــه الدعــوة إل ــع حقــوق المســاهمين بمــا يخــص حــق المشــاركة فــي االجتماعــات العامــة وتوجي يتضمــن النظــام االساســي للشــركة جمي
المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة، وبنــود جــدول االعمــال وحقــوق التصويــت وآليــة التصويــت وســبل المشــاركة الفعالــة فــي 
مناقشــة المواضيــع المدرجــة. وقــد قامــت الشــركة بوضــع سياســة خاصــة لحمايــة حقــوق المســاهمين متوفــرة لالطــالع عليهــا مــن قبــل 

ــع المســاهمين.      جمي

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح 

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح
ــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة والخارجيــة، حيــث إن اســهامات  تعمــل الشــركة علــى احت
ــا، وفــي ســبيل عــدم تعــارض  ــم مســتويات ربحيته ــاء القــدرة التنافســية للشــركة وتدعي ــة لبن ــغ األهمي ــح تشــكل مــوردا بال أصحــاب المصال
معامــالت أصحــاب المصالــح ســواء كانــت عقــود او صفقــات مــع الشــركة مــع مصلحــة المســاهمين أخــذت الشــركة بعيــن االعتبــار مــا يلــي:

ــي تدخــل فــي نشــاطات الشــركة •  ــه فــي العقــود والصفقــات الت ــزة مــن خــالل تعامل ــى أي مي ــح عل أال يحصــل أي مــن أصحــاب المصال
االعتياديــة.

أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسيه العقود والصفقات بأنواعها المختلة.• 

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
وضعــت الشــركة سياســة خاصــة إلدراك وحمايــة حقــوق اصحــاب المصالــح تشــتمل علــى القواعــد واالجــراءات التــي تكفــل الحمايــة واالعتــراف 
بحقــوق أصحــاب المصالــح، وذلــك وفقــا لمــا هــو مســتقر عليــه فــي القوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن. و هــي متوفــرة لالطــالع عليهــا مــن 
قبــل اصحــاب المصالــح لتســاعدهم علــى معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم، وكيفيــة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات ذات الصلة بأنشــطتهم.

كما وضعت على موقعها االلكتروني آلية لإلبالغ عن الشكاوى تنظر فيها ادارة االلتزام وتاخذ االجراءات الالزمة.
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تقرير حوكمة الشركات

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين االداء

موجــز عــن تطبيــق متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج 
ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر

ان التدريــب والتأهيــل المســتمر ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة هــو مــن اركان االساســية لقواعــد الحوكمــة الرشــيدة، حيــث يســاهم 
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز اداء الشــركة.

لــدى الشــركة سياســة واضحــة تتيــح حصــول اعضــاء االدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة بشــكل دوري. أمــا أعضــاء 
مجلــس االدارة فيشــاركون وبشــكل مســتمر فــي مؤتمــرات وفعاليــات تســاعدهم علــى االطــالع علــى كافــة االمــور والمســتجدات الخاصــة 
بعمــل الشــركة باإلضافــة الــى احاطتهــم مــن قبــل االدارة التنفيذيــة بشــكل مســتمر بكافــة القوانيــن والقــرارات التــي تصــدر عــن الجهــات الرقابيــة 

ومــدى تأثيرهــا علــى الشــركة.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
حــدد ميثــاق عمــل أعضــاء مجلــس االدارة كيفيــة تقييــم أداء كل عضــو مجلــس ادارة واداء المجلــس ككل، ونــص الميثــاق علــى أن يقــوم اعضــاء 

مجلــس االدارة بتقييــم ذاتــي ألدائهــم مــن خــالل مجموعــة مــن المؤشــرات ترتبــط بمــدى تحقيــق االهــداف االســتراتيجية للشــركة.

أمــا اعضــاء االدارة التنفيذيــة فيتــم تقييمهــم مــن قبــل لجنــة المكافــآت التنفيذيــة بشــكل دوري بنــاًء علــى مجموعــة مــن المؤشــرات تحددهــا 
اللجنــة ترتبــط بتحقيــق اهــداف الشــركة وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة. وقــام مجلــس االدارة بتقييــم اداءه عــن الســنة 

الماليــة 2017 خــالل اجتمــاع مجلــس االدارة لمناقشــة بيانــات الختاميــة لســنة 2017.

نبــذة عــن جهــود مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم المؤسســية Creation Value)) لــدى العامليــن فــي الشــركة، وذلــك مــن خــالل 
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتحســين معــدالت األداء

يعمــل مجلــس االدارة بصــورة مســتمرة علــى خلــق وتشــجيع القيــم المؤسســية. وذلــك علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وذلــك من 
خــالل وضــع اآلليــات واالجــراءات التــي تعمــل علــى تحقيــق االهــداف االســتراتيجية للشــركة، وتحســين معــدالت االداء ممــا يســاهم بشــكل 

فعــال علــى خلــق القيــم المؤسســية لــدى العامليــن ويحفزهــم علــى العمــل المســتمر للحفــاظ علــى الســالمة الماليــة للشــركة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة واهداف المجتمع
يتمثــل مفهــوم المســئولية االجتماعيــة لــدى الشــركة فــي االلتــزام بشــكل مســتمر بالتصــرف أخالقيــًا والمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة للمجتمــع بوجــه عــام وللعامليــن بالشــركة بوجــه خــاص. وفــق مــا تقضــي بــه القوانيــن واالعــراف العامــة الســيما مــن خــالل مــا 

يلــي: 

 العمل على استقطاب العمالة الوطني• 
 العمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع• 
القيام بالخدمـــات والمشاريع االجتماعية• 

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على ابراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي
تســعى الشــركة لوضــع سياســة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف الشــركة واالهــداف التــي يســعى المجتمــع لتحقيقهــا، حيــث تعمــل 
ــر  ــى تقري ــل يرجــى االطــالع عل ــد مــن التفاصي ــة للمجتمــع (ولمزي ــة واالقتصادي ــر الظــروف المعيشــية واالجتماعي ــى تطوي تلــك السياســة عل

المســؤولية االجتماعيــة المنشــور علــى موقــع الشــركة وفــي التقريــر الســنوي الخــاص بالشــركة).
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

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

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي المتحفظ
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة اجيليتــي للمخــازن العموميــة ش.م.ك.ع. («الشــركة») وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معــًا بـ»المجموعــة»)، والتــي 
تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 

المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا، باســتثناء اآلثــار المحتملــة المترتبــة علــى األمــر الموضــح فــي فقــرة «أســاس الــرأي المتحفــظ» مــن تقريرنــا، أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة 
تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا 

النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. 

أساس الرأي المتحفظ
وفقــا لمــا ورد فــي االيضــاح رقــم 11 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، تــم إدراج اســتثمار المجموعــة والقــرض المقــدم لشــركة كوريــك تيليكــوم («كوريــك») 
بمبلــغ 108,425 ألــف دينــار كويتــي (2016: 109,881 ألــف دينــار كويتــي) و35,098 ألــف دينــار كويتــي (2016: 35,569 ألــف دينــار كويتــي) علــى التوالــي، 
فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. قدمــت المجموعــة طلبــا للتحكيــم فيمــا يتعلــق باســتثمارها فــي شــركة كوريــك. ولــم نتمكــن 
مــن الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول االســتثمار فــي كوريــك وإمكانيــة اســترداد القــرض نظــرا لطبيعــة االســتثمار وعــدم التأكــد الجوهــري 
المتعلــق بــه ونتيجــة التحكيــم. وبنــاء عليــه، فلــم نتمكــن مــن تحديــد مــدى الحاجــة الــى إجــراء أي تعديــالت علــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لالســتثمار والقــرض 

المقــدم إلــى شــركة كوريــك. 

ــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا فــي قســم  لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا طبًق
«مســؤوليات مراقبــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة». ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لميثــاق األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين 
المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين. وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــًا لميثــاق المجلــس 
الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين. وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي 

التدقيــق المتحفــظ.

التأكيد على أمر
نلفت االنتباه الى ما يلي: 

االيضــاح رقــم 2 (أ) حــول البيانــات الماليــة المجمعــة الــذي يبيــن أنــه قــد تــم اتهــام الشــركة األم مــن قبــل المحكمــة الفيدراليــة العليــا بالواليــات المتحــدة أ) 
األمريكيــة حــول عــدة مخالفــات تتعلــق بقانــون االدعــاءات الخاطئــة. وقــد انضمــت وزارة العــدل األمريكيــة إلــى المدعيــن ضـــد الشــركة األم وذلــك بموجــب 
قانــون االدعــاءات الخاطئــة. طالبــت وزارة العــدل بتعويضــات عــن أضــرار كبيــرة نتيجــة المخالفــات المزعومــة لــكل مــن اإلجــراءات الجنائيــة والمدنيــة. وخــالل 

الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة تســوية للبــت فــي الدعــاوى القائمــة ضــد المجموعــة.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

التأكيد على أمر (تتمة)
اإليضــاح 2 (ب) حــول البيانــات الماليــة المجمعــة والــذي يبيــن المطالبــات المتعلقــة بالعقــود ذات التكاليــف القابلــة لالســترداد لــدى هيئــة الرقابــة علــى ب) 

عقــود الدفــاع، باإلضافــة إلــى،
اإليضــاح 26 (ب) حــول البيانــات الماليــة المجمعــة والــذي يبيــن المطلوبــات المحتملــة المتعلقــة بالدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بــاإلدارة العامــة للجمــارك ج) 

فــي الكويت. 

إن رأينا ال يتضمن مزيدًا من التعديل فيما يتعلق باألمور الموضحة أعاله. 

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية، فــي حكمنــا المهنــي، هــي تلــك األمــور التــي كانــت األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة. وتــم 
عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا دون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور. إضافــة الــى االمــر 
الموضــح فــي فقــرة «أســاس الــرأي المتحفــظ» والتأكيــد علــى أمــر، فيمــا يلــي تفاصيــل أمــور التدقيــق الرئيســية التــي قمنــا بتحديدهــا وكيفيــة معالجتنــا لــكل 

أمــر مــن هــذه األمــور فــي إطــار تدقيقنــا لــه.

أ)  انخفاض قيمة الشهرة
إن اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة الــذي أجرتــه اإلدارة يعتبــر جوهريــا لتدقيقنــا حيــث يعتبــر إجــراء تقييــم المبلــغ الممكــن اســترداده للشــهرة وفقــًا للقيمــة أثنــاء 
االســتخدام أمــرًا معقــدًا ويتطلــب أحكامــا جوهريــة مــن جانــب اإلدارة. وتســتند تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية إلــى تقديــرات االدارة بشــأن المتغيــرات 
مثــل معــدل النمــو فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية، والظــروف االقتصاديــة مثــل النمــو االقتصــادي ومعــدالت التضخــم المتوقعــة، وأثــر المنافســة علــى 

االيــرادات المتوقعــة، وهامــش النمــو ومعــدالت الخصــم. وبنــاء عليــه، فقــد قمنــا بتحديــد اختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة ضمــن أمــور التدقيــق الرئيســية.

ــا بهــا تقييــم مــدى معرفــة وخبــرة إدارة المجموعــة بإجــراء مثــل هــذه التقييمــات؛ وحصلنــا علــى الحســابات المتعلقــة  تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمن
بانخفــاض القيمــة التــي أجرتهــا اإلدارة واالفتراضــات الرئيســية بمــا فــي ذلــك توقعــات االربــاح وأســاس اختيــار معــدالت النمــو ومعــدالت الخصــم. كمــا شــارك 
فريــق التقييــم التابــع لنــا لمســاعدتنا فــي تقييــم مــدى مالئمــة نمــوذج التقييــم ومراجعــة معقوليــة االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي تحليــل انخفــاض 
القيمــة مثــل معــدل الخصــم ومعــدل النمــو النهائــي. كمــا راجعنــا تحليــل الحساســية الــذي تــم إجــراؤه مــن قبــل اإلدارة حــول االفتراضــات الرئيســية المشــار 
إليهــا أعــاله ونتائــج التقييــم. كمــا تــم مراجعــة االفتراضــات حــول التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن خــالل مقارنــة االداء التجــاري الحالــي مقابــل الموازنــة 
والتوقعــات أخــذا فــي االعتبــار مــدى التوافــق التاريخــي إلجــراء إعــداد الموازنــات ووضــع التوقعــات وفهــم األســس التــي تــم بنــاء عليهــا تقديــر معــدالت النمــو 

المســتخدمة. 

كمــا قمنــا بمراجعــة مــدى مالئمــة إفصاحــات المجموعــة الــواردة فــي االيضــاح رقــم 9 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة بشــأن تلــك االفتراضــات والتــي تعتبــر 
نتائــج اختبــار انخفــاض القيمــة األكثــر حساســية لهــا. 
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

ب)  تدقيق المجموعة 
لــدى المجموعــة عــدد كبيــر مــن الشــركات التابعــة التــي تشــكل جــزءًا مــن قطاعــي التشــغيل القابليــن لرفــع التقاريــر عنهمــا. تعتبــر هــذه الشــركات التابعــة جوهريــة 
بالنســبة للبيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. إن النطــاق الجغرافــي والحجــم الصغيــر نســبيا لبعــض هــذه الشــركات بالنســبة للمجموعــة ككل يــؤدي الــى 
زيــادة التعقيــدات فــي البيئــة الرقابيــة للمجموعــة وفــي قدرتنــا بصفتنــا مدققــي الحســابات للمجموعــة للتعــرف بصــورة مناســبة علــى هــذه الشــركات. وبنــاء 
عليــه، فقــد قمنــا بتحديــد عمليــة تدقيــق المجموعــة والشــركات التابعــة لهــا ضمــن أمــور التدقيــق الرئيســية. تــم عــرض التفاصيــل الخاصــة بالشــركات التابعــة 

للمجموعــة وأســاس التجميــع ضمــن السياســات المحاســبية وااليضــاح رقــم 4 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. 

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تحديــد طبيعــة ومــدى إجــراءات التدقيــق الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل مدققــي الشــركات التابعــة وفقــًا لحجــم هــذه 
الشــركات و/أو المخاطــر التــي تتعــرض لهــا. وبالتالــي، قمنــا بتحديــد بعــض الشــركات الجوهريــة التابعــة للمجموعــة وأصدرنــا تعليمــات تدقيــق مفصلــة 
لمجموعــات العمــل التــي تقــوم بتدقيــق هــذه الشــركات إلجــراء أعمــال تدقيــق شــاملة تتضمــن كافــة المجــاالت الهامــة والمخاطــر الجوهريــة. أمــا بالنســبة 
لبعــض الشــركات التابعــة األخــرى، فقــد طالبنــا مدققيهــا بتنفيــذ إجــراءات تدقيــق محــددة تتعلــق بأرصــدة الحســابات الجوهريــة. كمــا قمنــا بتحديــد المعلومــات 

الماليــة والبيانــات األخــرى التــي يجــب أن نحصــل عليهــا بصفتنــا مجموعــة التدقيــق الرئيســية. 

ج) المطلوبات المحتملة والمخصصات من الدعاوى والقضايا 
إن الشــركة االم وعــدد مــن شــركات المجموعــة تعتبــر طرفــا فــي عــدد مــن القضايــا مــع أطــراف اخــرى الــى جانــب التحقيقــات التــي يتــم اجراءهــا مــن قبــل بعــض 
الجهــات الحكوميــة. واخــذا فــي االعتبــار عــدم امكانيــة تحديــد النتيجــة النهائيــة للتحقيقــات والدعــاوى والقضايــا علــى نحــو مؤكــد؛ قــد يترتــب عليــه تأثيــر جوهــري 

علــى المركــز المالــي للمجموعــة والنتائــج مــن العمليــات والتدفقــات النقديــة. 

إن تحديــد المطلوبــات (المحتملــة) مــن التحقيقــات والدعــاوى والقضايــا يعتبــر أمــرا تقديريــا والمبالــغ ذات الصلــة تعتبــر (او قــد تكــون) ماديــة بالنســبة للبيانــات 
الماليــة المجمعــة للمجموعــة ككل. يعــرض االيضــاح رقــم 2 وااليضــاح رقــم 11 وااليضــاح رقــم 26 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة تفاصيــل التحقيقــات 
والدعــاوى القانونيــة التــي تعتبــر المجموعــة طرفــا فيهــا. ونظــرا لألحــكام الجوهريــة وعــدم التأكــد مــن التقديــرات فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات والدعــاوى القانونيــة 

القائمــة، فقــد قمنــا بتحديــد ذلــك ضمــن أمــور التدقيــق الرئيســية.

وفــي هــذا األمــر، تضمنــت اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا - علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر - التعــرف علــى عمليــات المجموعــة الخاصــة بتحديــد وتقييــم 
نتائــج التحقيقــات والدعــاوى والقضايــا علــى مختلــف المســتويات فــي المؤسســة؛ باإلضافــة الــى العمليــات الخاصــة بتســجيل وإعــادة التقييــم المســتمرة 
للمطلوبــات (المحتملــة) والمخصصــات واالفصاحــات ذات الصلــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. كمــا استفســرنا مــن االدارة حــول التحقيقــات او 
الدعــاوى او القضايــا القائمــة، مــع االطــالع علــى المراســالت ومحاضــر اجتماعــات مجلــس االدارة ذات الصلــة، وطلبنــا االطــالع علــى خطابــات التأكيــد القانونيــة 
الداخليــة والخارجيــة للمجموعــة. وقمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة االفصاحــات المتعلقــة بالمطلوبــات (المحتملــة) مــن التحقيقــات والدعــاوى والقضايــا وفقــا لمــا 

ورد فــي االيضــاح رقــم 2 وااليضــاح رقــم 11 وااليضــاح رقــم 26 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. 
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معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2017
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن هــذه المعلومــات األخــرى. يتكــون قســم «المعلومــات األخــرى» مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 
2017، بخــالف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقبــي الحســابات حولهــا. لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم، قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي 

الحســابات، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أقســام التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2017 بعــد تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات.

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

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي االطــالع علــى المعلومــات األخــرى المبينــة أعــاله وتحديــد مــا إذا كانــت غيــر متوافقــة 
بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو حســبما وصــل إليــه علمنــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي أخطــاء ماديــة بشــأنها. وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود أي 
أخطــاء ماديــة فــي هــذه المعلومــات األخــرى، اســتنادًا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى المعلومــات األخــرى والتــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقبــي 

الحســابات، فإنــه يتعيــن علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا. 

ــر  ــة تدقيــق كافــة ومناســبة حــول القيمــة المدرجــة بالدفات ــرأي المتحفــظ» أعــاله، لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى أدل كمــا هــو مبيــن فــي قســم «أســاس ال
الســتثمار المجموعــة والقــرض الممنــوح إلــى شــركة كوريــك كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. وبالتالــي، لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى مــا إذا كانــت المعلومــات 

األخــرى تتضمــن أي أخطــاء ماديــة فيمــا يتعلــق بهــذا األمــر.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
ــة  ــة وعــن أدوات الرقاب ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــة وفقــًا للمعايي ــة المجمعــة بصــورة عادل ــات المالي إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيان

ــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ. ــة مــن األخطــاء المادي ــة مجمعــة خالي ــات مالي ــة إلعــداد بيان ــة التــي تراهــا اإلدارة ضروري الداخلي

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح، 
متــى كان ذلــك مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو 

وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء. 

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية للمجموعة. 

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ، وإصــدار 
تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد، إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــًا 
لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي دائمــًا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء الماديــة عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة 
إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه 

البيانــات الماليــة المجمعــة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

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

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي: 

ــق •  ــذ إجــراءات التدقي ــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ووضــع وتنفي ــة المجمعــة ســواء كان ــات المالي ــة فــي البيان ــم مخاطــر األخطــاء المادي ــد وتقيي تحدي
المالئمــة لتلــك المخاطــر، وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ 
مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو 

التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول فعاليــة • 

أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة. 
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة. • 
التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام، اســتنادًا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، بتحديــد • 

ــى متابعــة أعمالهــا  ــًا حــول قــدرة المجموعــة عل ــر شــًكا جوهري ــذي يمكــن أن يثي ــق باألحــداث أو الظــروف وال ــاك عــدم تأكــد مــادي متعل مــا إذا كان هن
علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي، يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار، فــي تقريــر مراقبــي الحســابات، 
اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات. تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق 
التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة 

عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
ــات •  ــم مــا إذا كانــت البيان ــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقيي ــات المتضمن ــة المجمعــة وهيكلهــا والبيان ــات المالي ــم العــرض الشــامل للبيان تقيي

ــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل. ــر عــن المعامــالت األساســية واألحــداث ذات الصل ــة المجمعــة تعب المالي
الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة • 

المجمعــة. ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل المســؤولية فقــط عــن رأي التدقيق. 

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك 
أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق. 

نــزود أيًضــا المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية، ونبلغهــم أيًضــا بكافــة العالقــات 
واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا باإلضافــة إلــى التدابيــر ذات الصلــة، متــى كان ذلــك مناســبًا.  

ومــن خــالل األمــور التــي يتــم إبــالغ المســؤولين عــن الحوكمــة بهــا، نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة 
للســنة الحاليــة، ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية. إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور فــي تقريــر مراقبــي الحســابات الخــاص بنــا مــا لــم يمنــع القانــون أو 
اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو، فــي أحــوال نــادرة جــدًا، عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع 

بشــكل معقــول أن النتائــج العكســية المترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز المكاســب العامــة لــه.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

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

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
ــا أيضــًا إن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم  فــي رأين
فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر. ونفيــد ايضــًا، باســتثناء التأثيــر المحتمــل لألمــور المبينــة فــي قســم 
ــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات الماليــة  ــا قــد حصلن «أســاس الــرأي المتحفــظ» أعــاله، أنن
المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة 
لهــا، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــالت الالحقــة لهمــا، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــًا لألصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا 
واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والتعديــالت الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة لهــا، أو لعقــد التأســيس 
وللنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــالت الالحقــة لهمــا، خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــًا علــى نشــاط 

الشــركة األم أو مركزهــا المالــي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

د . شعيب عبد الله شعيب
سجل مراقبي الحسابات رقم 33 فئة أ

RSM البزيع وشركاهم

4 مارس 2018
الكويت
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البيانات المالية المجمعة

بيان المركز المالي المجمع
31 ديسمبر كما في 31 ديسمبر 2017

2017
ألف

31 ديسمبر 
2016

ألف
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة 

5276,835251,997ممتلكات وآالت ومعدات
630,06516,501مشاريع قيد التنفيذ

7283,845268,686عقارات استثمارية
825,94429,978موجودات غير ملموسة

9258,268245,989شهرة
1054,35551,167استثمار في شركات زميلة 

11108,611109,917موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
1222,66935,497موجودات مالية متاحة للبيع
41,23634,831موجودات غير متداولة أخرى 

2761,52520,339قرض إلى طرف ذي عالقة
11,2735,09835,569قرض إلى شركة زميلة

────────────
1,198,4511,100,471إجمالي الموجودات غير المتداولة 

────────────
موجودات متداولة

1316,49714,390مخزون
14303,977241,146مدينون تجاريون 

1584,32593,725موجودات متداولة أخرى
16125,69094,305أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع 

────────────
530,489443,566إجمالي الموجودات المتداولة 

────────────
1,728,9401,544,037مجموع الموجودات

══════════════
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
17133,303121,185رأس المال

17152,650152,650عالوة إصدار أسهم
1767,78160,593احتياطي اجباري

(45,288)(49,239)17أسهم خزينة
44,36644,366احتياطي أسهم خزينة

(22,918)(28,775)17احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
(17,801)(17,542)17احتياطي تغطية

172,2801,836احتياطي إعادة تقييم استثمارات
(35,397)(24,423)17احتياطيات اخرى 

693,404661,356أرباح مرحلة  
────────────

973,805920,582حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 
449,78728,660حصص غير مسيطرة 

────────────
1,023,592949,242إجمالي حقوق الملكية

────────────
مطلوبات غير متداولة 

1845,43146,301مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1986,09486,911قروض تحمل فائدة 

2020,53111,769مطلوبات غير متداولة أخرى
────────────

152,056144,981إجمالي المطلوبات غير المتداولة
────────────

مطلوبات متداولة 
19132,84152,492قروض تحمل فائدة 

21412,090388,821دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
8,3618,501توزيعات أرباح مستحقة

────────────
553,292449,814إجمالي المطلوبات المتداولة

────────────
705,348594,795إجمالي المطلوبات 

────────────
1,728,9401,544,037مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

════════════════

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 2017
ألف

2016
ألف

دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

اإليرادات:
1,215,7551,081,401إيرادات خدمات لوجيستية وشحن 

60,19654,691إيرادات إيجارات

131,08297,955خدمات أخرى
────────────────

1,407,0331,234,047

(804,936)(937,168)تكلفة اإليرادات 
────────────────

469,865429,111صافي اإليرادات 

(329,869)(350,514)22مصروفات عمومية وإدارية 

    -229,505رد مخصصات 

    -(28,785)2 تسوية مطالبات قانونية 

712,7675,143التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

    -(6,300)12انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

104,2954,446حصة في نتائج شركات زميلة 

1,045    -    ربح ناتج من اقتناء شركة تابعة باسعار مخفضة 

4,3905,300إيرادات متنوعة
────────────────

135,223115,176الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(28,092)(29,844)5إستهالك

(4,017)(4,034)8إطفاء
────────────────

101,34583,067الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3,3022,066إيرادات فوائد

(7,922)(11,577)تكاليف تمويل
────────────────

93,07077,211الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(9,453)(10,652)23ضرائب 

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

82,27867,618ربح السنة
════════════════════

الخاص بـ:
68,51059,053مساهمي الشركة األم

13,7688,565الحصص غير المسيطرة
────────────────

82,27867,618
════════════════════

2454.4146.67ربحية السهم األساسية والمخففة - الخاصة بمساهمي الشركة األم (فلس)
════════════════════

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

82,27867,618ربح السنة 
══════════════════

اإليرادات الشاملة األخرى:
بنود يتم او قد يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: 

444542صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع 
40104ربح من تغطية صافي استثمارات (ايضاح 19)

219320ربح من تغطية تدفقات نقدية 
(10,317)(3,543)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

──────────────────

صافي خسائر شاملة اخرى يتم او قد يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل
(9,351)(2,840)المجمع في فترات الحقة

──────────────────

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: 
(4,218)3,748ربح (خسارة) إعادة قياس خطط المزايا المحددة (ايضاح 18) 

──────────────────

صافي أرباح (خسائر) شاملة اخرى لن يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل
(4,218)3,748المجمع في فترات الحقة

──────────────────

(13,569)908إيرادات / (خسائر) شاملة اخرى 
──────────────────

83,18654,049إجمالي االيرادات الشاملة للسنة 
══════════════════

الخاصة بـ: 
67,10448,016مساهمي الشركة األم
16,0826,033حصص غير مسيطرة

──────────────────

83,18654,049
══════════════════

بيان الدخل الشامل المجمع
2017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

ألف

2016

ألف
دينار كويتيدينار كويتيإيضاحات

أنشطة التشغيل
93,07077,211الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت لـ :
(5,143)(12,767)7التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

(4,446)(4,295)10حصة في نتائج شركات زميلة 
(1,045)    -ربح ناتج من اقتناء شركة تابعة باسعار مخفضة 

141,1022,137مخصص انخفاض قيمة مدينين تجاريين
9,802  189,257مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
    -126,300انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

(1,074)(376)ربح تحويل عمالت اجنبية 
    -(29,505)2رد مخصصات 

    -228,785تسوية مطالبات قانونية 
(5,300)(4,390)إيرادات متنوعة 

(2,066)(3,302)ايرادات فوائد 
11,5777,922تكاليف تمويل 

529,84428,092استهالك 
84,0344,017اطفاء

──────────────────

129,334110,107أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
(2,383)(2,344) مخزون 

(12,814)(53,138) مدينون تجاريون
(21,728)(6,494) موجودات متداولة أخرى

44,99324,360 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
──────────────────

112,35197,542النقد الناتج من العمليات
    -(28,785)2تسوية مطالبات قانونية 

(8,835)(10,316)ضرائب مدفوعة
(140)(140)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

(7,818)(8,402)18مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
──────────────────

64,70880,749صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
──────────────────

أنشطة االستثمار
(58,871)(43,589)5إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات

795809المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
(6,435)(18,930)6اضافات الى مشروعات قيد التنفيذ

    -11,573صافي الحركة في موجودات متداولة أخرى 
(2,061)(2,192)7إضافات إلى عقارات استثمارية
(863)    -إقتناء استثمار في شركة زميلة 

    -(39)إقتناء حصص اضافية في شركات تابعة
(5,115)(5,541)31اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تمت حيازته

1,278(1,537)صافي الحركة في موجودات مالية متاحة للبيع 
(9,526)(38,914)27قرض إلى طرف ذي عالقة

101,6981,548توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة 
(218)167,065صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر 

570843إيرادات فوائد مستلمة  
──────────────────

(78,611)(89,041)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار 
──────────────────

أنشطة التمويل
-(3,951)شراء أسهم خزينة

82,61532,363صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 
(8,524)(11,045)تكاليف تمويل مدفوعة 

(34,353)(17,337)توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم 
(3,773)(10,576)توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة   
    -22,568زيادة في الحصص غير المسيطرة لشركة تابعة 

──────────────────

(14,287)62,274صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
──────────────────

(7,818)509صافي فروق ترجمة عمالت أجنبية 
──────────────────

(19,967)38,450صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل
87,240107,207النقد والنقد المعادل في 1 يناير

──────────────────

16125,69087,240النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر 
══════════════════

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 32 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة
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ت المالية المجمعة.
شكل جزءًا من هذه البيانا
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ت المرفقة من 1 إل
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ت المالية المجمعة.
شكل جزءًا من هذه البيانا

ى 32 ت
ت المرفقة من 1 إل

ضاحا
إن اإلي
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البيانات المالية المجمعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

1-  معلومات حول الشركة 

ــة عامــة تأسســت فــي ســنة 1979. وهــي  إن شــركة أجيليتــي للمخــازن العموميــة ش.م.ك.ع. («الشــركة األم») هــي شــركة مســاهمة كويتي
شــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت وســوق دبــى لــألوراق الماليــة. إن عنــوان مكتــب الشــركة األم الرئيســي يقــع فــي الصليبيــة بجانــب جمــارك 

وارد البــر، ص.ب 25418 الصفــاة 13115 الكويــت. تعمــل المجموعــة تحــت االســم التجــاري «آجيلتــي».

وتتمثل أهم أغراض الشركة األم فيما يلي:
إنشاء وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها. • 
تخزين البضائع وفقًا لنظام اإليداع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية وخارجها. • 
استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها في محافظ مالية. • 
المشــاركة فــي الشــركات التــي تمــارس أعمــاال مشــابهة أو تســاعد الشــركة األم علــى تحقيــق أغراضهــا داخــل او خــارج الكويــت أو شــراؤها • 

أو إلحاقهــا بهــا. 
كافة أنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.• 
تقديم االستشارات الجمركية والعمل على تطوير وتحديث الخدمة الجمركية ودعم اتخاذ القرار.• 

إن الشركات التابعة الرئيسية وانشتطتها مبينة في اإليضاح رقم 4. 

تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا معــًا بـــ «المجموعــة») للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2017 بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 20 فبرايــر 2018؛ لغــرض اعتمادهــا مــن الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي الشــركة 

األم. إن الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين لهــا ســلطة تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد إصدارهــا. 
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أ) عقد المورد الرئيسي 
فــي عــام 2007 تســلمت الشــركة األم مذكــرة اســتدعاء إداريــة، والحًقــا فــي شــهر مــارس 2008 تلقــت مذكــرة تحقيــق مــن حكومــة الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فيمــا يتعلــق بالتحــري عــن بعــض جوانــب عقــد المــورد الرئيســي المنتهــي فــي شــهر ديســمبر 2010. إضافــة إلــى ذلــك، 
ــرى. وقامــت الشــركة األم بالتعــاون فــي هــذا التحــري وقدمــت  ــن الكب ــة المحلفي تلقــى بعــض موظفــي المجموعــة مذكــرات اســتدعاء لهيئ

العديــد مــن الســجالت اســتجابة لهــذا الطلــب.

فــي شــهر نوفمبــر 2009، تــم توجيــه اتهــام للشــركة األم مــن قبــل محكمــة فدراليــة عليــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة حــول عــدة ادعــاءات 
تتعلــق بشــبهة االحتيــال. وقــد انضمــت وزارة العــدل األمريكيــة إلــى المدعيــن فــي الدعــوى المقامــة ضــد الشــركة األم وذلــك بموجــب قانــون 
اإلدعــاءات الخاطئــة األميركــي (إجــراءات قضيــة االدعــاءات الخاطئــة «كيتــام»). تطالــب وزارة العــدل االمريكيــة فــي الدعــوى بتعويضــات كبيــرة 

نتيجــة المخالفــات المزعومــة.  

فــي شــهر مايــو 2017، توصلــت الشــركة األم إلــى تســوية شــاملة إلجــراءات قضيــة االدعــاءات الخاطئــة «كيتــام» حيــث وافقــت الشــركة فيمــا 
يختــص بالشــق الجزائــي مــن القضيــة، علــى االدعــاء الجزائــي فيمــا يتعلــق بفاتــورة واحــدة قيمتهــا 551 دوالر أمريكــي (167 دينــار كويتــي). وهــذ 
االدعــاء فــي الشــق الجزائــي يمثــل مخالفــة بســيطة وال يتعلــق باالتهامــات الجزائية األساســية التي ُوجهت للشــركة. وســيتطلب ذلك من الشــركة 
األم ســداد مبلــغ 551 دوالر أمريكــي (167 دينــار كويتــي) دون تحمــل أي غرامــات جزائيــة. وفــي الشــق المدنــي المــوزاي للقضيــة، وافقــت الشــركة 
األم علــى ســداد مبلــغ بقيمــة 95 مليــون دوالر أميركــي (28.8 مليــون دينــار كويتــي) نقــدًا. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد وافقــت كل مــن الشــركة 
األم والحكومــة األميركيــة علــى اإلبــراء المتبــادل عــن كافــة المطالبــات التعاقديــة القائمــة المتصلــة بعقــد المــورد الرئيســي. وترتــب علــى هــذه 
التســوية الشــاملة ورفــض كافــة المطالبــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن تمكــن الشــركة مــن اإلفــراج عــن احتياطيــات تشــغيلية دائنــة بقيمــة 29.5 
مليــون دينــار كويتــي. وتضمنــت التســوية حــًال لكافــة المســائل العالقــة مــع الحكومــة األميركيــة بشــأن عقــد المــورد الرئيســي مــع الشــركة األم 
وشــركاتها التابعــة وموظفيهــا وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ومدراءهــا. وتســمح هــذه التســوية للشــركة األم باســتئناف العمــل علــى تعاقــدات جديــدة 
مــع الحكومــة األمريكيــة، حيــث أنــه طبقــا لبنــود التســوية، وافقــت الحكومــة األمريكيــة علــى حــذف اســم الشــركة األم وكافــة فروعهــا وشــركاتها 
التابعــة مــن قائمــة الشــركات الموقوفــة علــى قاعــدة بيانــات نظــام إدارة التعاقــد System of Award Management (SAM) أو مــا ُعــرف ســابقًا 
بنظــام قائمــة الجهــات المســتبعدة Excluded Parties List System (EPLS). وبعــد ذلــًك، وافقــت المحكمــة علــى التنــازل المتبــادل عن الدعوى 

المدنيــة وقضــت بــرد مبلــغ 551 دوالر أميركــي وســداد مبلــغ تقديــر خــاص بقيمــة 125 دوالر أميركــي. ولــم تفــرض المحكمــة أي غرامــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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أ) عقد المورد الرئيسي (تتمة)
ــغ 8.4  ــرد مبل ــة (U.S Defense Logistics Agency – DLA) الشــركة األم ب ــاع اللوجيســتية األميركي ــة الدف ــت وكال ــر 2016، طالب فــي أكتوب
مالييــن دينــار كويتــي تقريبــًا إلــى الحكومــة األميركيــة فــي ادعــاء يتعلــق بـــ ”زيــادة ســعر الميــاه المعبئــة فــي قواريــر». وكانــت الحكومــة األميركيــة 
قــد ســددت إلــى الشــركة األم ثمــن الميــاه المعبئــة للقــوات المســلحة فــي أفغانســتان عــام 2005. وتدعــي الوكالــة األميركيــة بــأن الشــركة األم 
لــم تســتخدم األســعار الصحيحــة للميــاه والتــي قــد اشــترتها الشــركة االم مــن شــركة ســوبريم للخدمــات الغذائيــة والتــي ســعرت الميــاه بثمــن 
عالــي صوريــًا عنــد بيعهــا إلــى الشــركة األم. هــذا ولــم تقــدم حتــى اليــوم، الوكالــة األميركيــة أي دليــل بــأن الشــركة األم مشــاركة أو متواطئــة مــع 
شــركة ســوبريم أو كان لديهــا العلــم صراحــًة أو ضمنيــًا بغــش شــركة ســوبريم عنــد بيــع األخيــرة للميــاه إلــى الشــركة األم. فــي 1 مــارس 2017، 
أرســلت وكالــة الدفــاع اللوجيســتية األميركيــة كتابــًا هــددت فيــه بعمــل المقاصــة علــى مبالــغ مســتحقة بموجــب عقــود حكوميــة أميركيــة أخــرى. 
فــي 8 مــارس 2017، طلبــت الشــركة األم بإرجــاء المقاصــة اســتنادًا إلــى اختــالف األطــراف التعاقديــة.  فــي مايــو 2017، وبنــاًء علــى التســوية 
الشــاملة الموقعــة مــع وكالــة الدفــاع اللوجيســتية األميركيــة والتــي تغطــي عــدة مطالبــات اخــري متبادلــة اخــرى بيــن الطرفيــن كمــا هــو مذكــور 

أعــاله، تــم تســوية هــذا االدعــاء دون مســئولية علــى الشــركة.

(DCAA) ب) وكالة تدقيق عقود الدفاع األميركية
فــي العــام 2009 وفيمــا يتعلــق بعقــود رد التكاليــف، وجــدت وكالــة تدقيــق عقــود الدفــاع األميركيــة (DCAA) أن طلبــات رد التكاليــف بالنســبة 
إلــى بعــض التكاليــف المتكبــدة مــن الشــركة األم هــي غيــر صحيحــة وطلبــت رّد حوالــي 23 مليــون دينــار كويتــي مــن الشــركة األم. عــام 2011، 
اســتردت الحكومــة األميركيــة 4.7 مليــون دينــار كويتــي مــن هــذا المبلــغ مــن خــالل خصــم المبالــغ المســتحقة مــن مســتحقات عقــود الحكومــة 

األميركيــة األخــرى المبرمــة مــع شــركات مــن المجموعــة.   

فــي شــهر نوفمبــر 2010، تقدمــت الشــركة األم بطعــن فــي القضيــة لــدى محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش (ASBCA). وبتاريــخ 10 
ديســمبر 2014، حكمــت ASBCA بعــدم االختصــاص الموضوعــي فــي النظــر بالطعــن المقــدم مــن الشــركة األم.   

بتاريــخ 8 أبريــل 2015، تقدمــت الشــركة األم بطعــن علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش أمــام محكمــة 
االســتئناف الفدراليــة. وكجــزء مــن العقــد نفســه، أكــدت الشــركة األم مطالبتهــا بقيمــة 13 مليــون دينــار كويتــي عــن تكاليــف غيــر مســتردة. تــّم 
رفــض هــذه المطالبــة مــن قبــل محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش وتــم ضّمهــا مــع المطالبــة المذكــورة مــن حكومــة الواليــات المتحــدة 
بقيمــة 23 مليــون دينــار كويتــي. وال تــزال كال الدعوتيــن منظورتيــن حالًيــا أمــام محكمــة االســتئناف الفدراليــة. تقدمــت الشــركة األم بشــكوى 
منفصلــة أمــام محكمــة االســتئناف الفدراليــة بتاريــخ 7 أبريــل 2015 علــى أســاس اختصــاص قضائــي مختلــف مطالبــة بمبلــغ 13 مليــون دينــار 
كويتــي تــّم إجــراء مقاصــة علــى 4.7 مليــون دينــار كويتــي منهــا مــن قبــل حكومــة الواليــات المتحــدة كمــا هــو مذكــور آنفــا، فضــال عــن طلــب 
االقــرار بعــدم صحــة المطالبــة بمبلــغ 23 مليــون دينــار كويتــي مــن قبــل حكومــة الواليــات المتحــدة. بتاريــخ 10 مــارس 2016 قضــت الدائــرة 
االتحاديــة بمحكمــة االســتئناف بالواليــات المتحــدة «بإعــادة ملــف الدعــوى للمحكمــة األدنــى» هــي محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش 
(ASBCA) لغــرض تحديــد الطــرف الحقيقــي المســتفيد صاحــب المصلحــة. وعلــى الرغــم مــن أمــر اإلعــادة المذكــور، إال أن الدائــرة الفدراليــة 
بمحكمــة االســتئناف بالواليــات المتحــدة احتفظــت لنفســها بحــق االختصــاص القضائــي لنظــر االســتئناف. فــي 14 فبرايــر 2017، أصــدرت 
ــر علــى قراراهــا الســابق  ــة الطــرف ذات المصلحــة الفعلــي لــم تؤث ــأن هوي محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش قــرارًا قضــت بموجبــه ب
برفــض ادعــاءات الشــركة األم بشــأن عــدم االختصــاص. بعــد قــرار محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش فــي موضــوع تحديــد هويــة الطــرف 
ذو المصلحــة الفعلــي، تــم اســتكمال إجــراءات االســتئناف لــدى الدائــرة الفدراليــة بمحكمــة االســتئناف. وقدمــت الحكومــة مذكــرة بدفاعهــا فــي 
25 أبريــل 2017 وأودعــت الشــركة األم مذكــرة رد عليهــا بتاريــخ 9 مايــو 2017. وتــم عقــد جلســة مرافعــة شــفهية فــي 6 نوفمبــر 2017. ومــا 

زالــت الدعــوى منظــورة مــن قبــل الدائــرة الفدراليــة بمحكمــة االســتئناف. 

فــي 14 ســبتمبر 2016، قامــت الشــركة األم بتقديــم دعــوى وقائيــة بقيمــة تقــارب 47 مليــون دوالر أميركــي فــي حــال وجــود أي خلــل تقنــي 
فــي الدعــوى المقدمــة مــن الشــركة األم فــي أبريــل مــن العــام 2011. وفــي 14 نوفمبــر 2017 ، قامــت بــي دبليــو ســي بتقديــم دعــوى وقائيــة 
أمــام المحكمــة األميركيــة للمطالبــات الفدراليــة للطعــن علــى قــرار الحكومــة األميركيــة الضمنــي برفــض مطالبــة الشــركة األم المقدمــة فــي 

ســبتمبر 2016. وتــم وقــف النظــر فــي الدعــوى حتــى صــدور قــرار الدائــرة الفدراليــة بمحكمــة االســتئناف.

بالرغــم مــن عــدم التأكــد المحيــط لهــذه القضايــا، فلــم يتــم تســجيل مخصــص مــن قبــل اإلدارة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة. ولــم تتمكــن 
اشــركة االم (بعــد استشــارة مستشــار قانونــي خارجــي) مــن التعقيــب علــى النتائــج المحتملــة لهــذه القضايــا. 

59 58

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع وشركاتها التابعةالتقـريـر السنـوي     2017



البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة

أسس األعداد 
ــاس العقــارات االســتثمارية والموجــودات  ــة لتتضمــن قي ــة المعدل ــدأ التكلفــة التاريخي ــة المجمعــة علــى أســاس مب ــات المالي ــم إعــداد البيان ت
الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع و مشــتقات األدوات الماليــة وفقــًا 

ــة.  للقيمــة العادل

يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي الــذي يمثــل العملــة الرئيســية للشــركة األم، مــع تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف 
(ألــف دينــار كويتــي) مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك. 

بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

أسس التجميع
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة (الشــركات المســتثمر فيهــا التــي تخضــع لســيطرة 
المجموعــة) بمــا فــي ذلــك المنشــئات ذات االغــراض الخاصــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة، أو 
يكــون لهــا حقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن 

خــالل ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. تســيطر المجموعــة بشــكل محــدد علــى شــركة مســتثمر فيهــا فقــط إذا كانــت: 
لهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي لديهــا حقــوق حاليــة تمنحهــا القــدرة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة علــى • 

الشــركة المســتثمر فيهــا)
تتعرض لمخاطر، أو لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها• 
استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها• 

فــي حالــة امتــالك المجموعــة ألقــل مــن األغلبيــة فــي حقــوق التصويــت أو الحقــوق المماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ، تأخــذ المجموعــة 
الحقائــق والظــروف ذات الصلــة فــي االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت لهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بمــا فــي ذلــك 

مــا يلــي:
الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،• 
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى، و• 
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتمل الحصول عليها.• 

تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وقــوع تغيــرات فــي واحــد أو 
اكثــر مــن عوامــل الســيطرة الثالثــة. يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف تلــك 
ــرادات والمصروفــات  ــات واإلي ــم إدراج الموجــودات والمطلوب ــة. ويت ــك الشــركة التابع ــى تل ــة الســيطرة عل ــا تفقــد المجموع الســيطرة عندم
للشــركة التابعــة التــي تــم أقتناؤهــا أو بيعهــا خــالل الســنة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة اعتبــارا مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة 

حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة.

يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وبالحصــص غيــر المســيطرة 
حتــى وإن أدى ذلــك األمــر إلــى رصيــد عجــز للحصــص غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت علــى البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة 
لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية للشــركة التابعــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد كافــة الموجــودات 
والمطلوبــات المتعلقــة بالمعامــالت فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة 

بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة.

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

أسس التجميع (تتمة)
إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تســتبعد الموجــودات ذات الصلــة (بمــا فــي ذلــك الشــهرة)، والمطلوبــات، والحصص 
غيــر المســيطرة، والبنــود االخــرى مــن حقــوق الملكيــة، مــع تحقــق أي اربــاح او خســائر ناتجــة. كمــا يتــم إدراج أي اســتثمارات متبقيــة بالقيمــة 

العادلة. 

يتــم إدراج نتائــج الشــركات التابعــة التــي تــم اقتناؤهــا أو بيعهــا خــالل الســنة فــي بيــان الدخــل المجمــع مــن تاريــخ االقتنــاء أو حتــى تاريــخ بيعهــا، 
متــى كان ذلــك مناســبًا.

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي الســنة الســابقة باســتثناء 

تطبيــق معاييــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعدلــة التاليــة خــالل الســنة:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7 بيان التدفقات النقدية: مبادرة االفصاح
إن التعديــالت تتطلــب مــن ال تقديــم إفصاحــات حــول التغيــرات فــي مطلوباتهــا الناتجــة مــن أنشــطة التمويــل؛ بمــا فــي ذلــك كال مــن التغيــرات 
الناتجــة مــن التدفقــات النقديــة والتغييــرات غيــر النقديــة (مثــل أربــاح أو خســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة). علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تطبيــق 

هــذا المعيــار ليــس لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل: تحقق أصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة
توضــح التعديــالت أنــه يجــب علــى المنشــأة أن تــدرس مــا إذا كان قانــون الضرائــب يحــدد مصــادر االربــاح الخاضعــة للضرائــب والتــي يمكــن 
ــر المحققــة. كمــا تقــدم  ــة للخصــم المتعلقــة بالخســائر غي ــة القابل ــد عكــس الفــروق المؤقت مقابلهــا ان تقــوم الشــركة بإجــراء خصومــات عن
التعديــالت ارشــادات توضــح كيفيــة قيــام الشــركة بتحديــد األربــاح الخاضعــة للضرائــب فــي المســتقبل، وتوضــح الحــاالت التــي قــد تتضمــن 
فيهــا األربــاح الخاضعــة للضرائــب اســترداد بعــض الموجــودات لقــاء مقابــل أكثــر مــن القيمــة المدرجــة بالدفاتــر. قامــت المجموعــة بتطبيــق 

التعديــالت بأثــر رجعــي، إال أن تطبيقهــا ليــس لــه أي تأثيــر جوهــري علــى المركــز أو األداء المالــي للمجموعــة.

إن التعديــالت األخــرى علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي تســري للفتــرة الســنوية المحاســبية التــي تبــدأ اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2017 لــم 
يكــن لهــا أي تأثيــر مــادي علــى السياســات المحاســبية او المركــز او األداء المالــي للمجموعــة. 

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد 
إن المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة موضحــة أدنــاه. وتنــوي 

المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر -إذا لــزم االمــر- عنــد ســريانها.  

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية
ــر  ــار الدولــي للتقاري ــة (المعي ــة 9 - األدوات المالي ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــة للمعي ــة الصيغــة النهائي ــر المحاســبة الدولي أصــدر مجلــس معايي
الماليــة 9) فــي يوليــو 2014 الــذي يحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي االدوات الماليــة: التحقــق والقيــاس ويســري للفتــرات الســنوية التــي 
تبــدأ فــي او بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. باســتثناء محاســبة التغطيــة، يجــب التطبيــق بأثــر رجعــي إال ان عــرض المعلومات 

المقارنــة ليــس الزاميــا. بالنســبة لمحاســبة التغطيــة، تســري المتطلبــات بشــكل عــام فــي المســتقبل، مــع بعــض االســتثناءات المحــدودة. 

تخطــط المجموعــة لتطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2018. وســوف تســتفيد المجموعــة مــن 
االســتثناء الــذي يتيــح لهــا عــدم إعــادة ادراج المعلومــات الماليــة للفتــرات الســابقة فيمــا يتعلــق بالتصنيــف والقيــاس بمــا فــي ذلــك التغيــر فــي 
انخفــاض القيمــة. وســيتم تحقــق الفــروق فــي القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الناتــج مــن تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 فــي الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المرحلــة واالحتياطيــات كمــا فــي 1 ينايــر 2018. خــالل 2017، قامــت المجموعــة 
بإجــراء تقييــم تفصيلــي بأثــر كافــة الجوانــب الثــالث للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. يســتند هــذا التقييــم الــى المعلومــات المتاحــة حاليــا وقــد 
يخضــع للتغييــر نتيجــة توافــر معلومــات مؤيــدة ومعقولــة للمجموعــة فــي 2018 عندمــا تقــوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة 9. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية (تتمة)

أ) التصنيف والقياس 
ــن نمــوذج  ــى الجمــع بي ــاءا عل ــة والمشــتقات- بن ــة -باســتثناء أدوات حقــوق الملكي ــة الموجــودات المالي ــم كاف ــد تقيي ــار الجدي ــب المعي يتطل
ــاس ضمــن  ــات القي ــالدوات. ســيتم اســتبدال فئ ــة ل ــة التعاقدي أعمــال المنشــأة المســتخدم إلدارة الموجــودات، وســمات التدفقــات النقدي
معيــار المحاســبة الدولــي 39 بمــا يلــي: القيــاس وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، او بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى، أو بالتكلفــة المطفــأة. كمــا يتيــح المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 للمنشــآت االســتمرار فــي تصنيــف األدوات المؤهلــة 
للقيــاس وفقــا للتكلفــة المطفــأة او بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن األدوات المصنفــة كمدرجــة وفقــا للقيمــة 
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، بحيــث يكــون هــذا التصنيــف غيــر قابــل لإللغــاء. وفــي هــذه الحالــة، يســتبعد التصنيــف أو يــؤدي الــى 
انخفــاض جوهــري فــي فــروق القيــاس أو التحقــق. ويجــوز تصنيــف أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة ضمــن األدوات 
المدرجــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى، بحيــث يكــون هــذا التصنيــف غيــر قابــل لاللغــاء وعلــى إال يتــم إعــادة تصنيــف 

األربــاح او الخســائر الحقــا الــى بيــان الدخــل المجمــع.

ــار المحاســبة الدولــي 39 باســتثناء التعامــل مــع  ــر، تســتمر المحاســبة عــن المطلوبــات الماليــة كمــا هــي وفقــا لمتطلبــات معي إلــى حــد كبي
األربــاح او الخســائر الناتجــة مــن مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بشــأن المطلوبــات المصنفــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل األربــاح او الخســائر. تعــرض هــذه الحركــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى دون إعــادة تصنيفهــا الحقــا إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر مــا لــم 

تظهــر أي فــروق فــي المحاســبة عــن األربــاح أو الخســائر التــي قــد تنشــأ. 

ــة وإعــادة التصنيــف  ــرات فــي تصنيــف الموجــودات المالي ــة 9، تتوقــع المجموعــة بعــض التغيي ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــد تطبيــق المعي عن
المقابــل بيــن بنــود االربــاح المرحلــة واحتياطــي القيمــة العادلــة. ال تتوقــع المجموعــة تأثيــرًا جوهريــًا علــى حقــوق الملكيــة نتيجــة إعــادة التصنيف. 

ب) انخفاض القيمة 
ــر الماليــة 9 مــن المجموعــة تســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة لجميــع اســتثماراتها والقــروض والمدينيــن  ــار الدولــي للتقاري يتطلــب المعي
ســواء خــالل فتــرة 12 شــهر او علــى مــدى عمــر األداة. وســتقوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة كمــا ســتقوم بتســجيل خســائر االئتمــان 
المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة لجميــع االســتثمارات والمدينيــن التجارييــن واالرصــدة المدينــة األخــرى والتــي قامــت اإلدارة بتقييمهــا ولــن 

يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. 

ج) محاسبة التغطية
تــرى المجموعــة أن كافــة عالقــات التغطيــة القائمــة حاليــا والتــي يتــم تصنيفهــا كمعامــالت تغطيــة فعالــة ســوف تســتمر فــي التأهــل لمحاســبة 
التغطيــة ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. حيــث أن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 ال يغيــر مــن المبــادئ العامــة لكيفيــة محاســبة 
المنشــأة علــى معامــالت التغطيــة الفعالــة، كمــا أن تطبيــق متطلبــات التغطيــة ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 لــن يكــون لهــا تأثيــر 

جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. 

د) اإلفصاح 
ــر فــي طبيعــة وحجــم  ــرات فــي العــرض. ومــن المتوقــع أن تــؤدي إلــى تغيي ــد مــن متطلبــات اإلفصــاح وتغيي ــد المزي ــار الجدي يتضمــن المعي
إفصاحــات المجموعــة حــول أدواتهــا الماليــة الســيما فــي الســنة التــي ســيتم فيهــا تطبيــق المعيــار الجديــد. تضمــن تقييــم المجموعــة تحليــل 
لتحديــد الفجــوات فــي البيانــات مقابــل العمليــة الحاليــة وتعمــل المجموعــة علــى تنفيــذ التغيــرات فــي النظــام والضوابــط الرقابيــة التــي تراهــا 

ضروريــة للحصــول علــى البيانــات المطلوبــة. 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة) 
المعيار الدولي للتقارير المالية 15 اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء  

اصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2014 المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 اإليــرادات الناتجــة مــن عقــود مــع عمــالء فــي 
ــادئ  ــة 15 مب ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المبكــر. يطــرح المعي ــر 2018 مــع الســماح بالتطبي ــدأ فــي او بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الت ويســري للفت
تحقــق اإليــرادات والتــي تســري علــى كافــة العقــود مــع العمــالء. ومــع ذلــك، ســتظل إيــرادات الفوائــد واألتعــاب التــي تعتبــر جــزءا ال يتجــزأ مــن 
األدوات الماليــة وعقــود التأجيــر خــارج نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 وســتخضع للتنظيــم مــن خــالل المعاييــر األخــرى المعمــول 
بهــا (مثــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 عقــود التأجيــر). وســتكون هنــاك ضــرورة لتســجيل اإليــرادات 
طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 عنــد نقــل ملكيــة البضائــع والخدمــات فــي إطــار الحــدود التــي يتوقــع فيهــا ناقــل الملكيــة األحقيــة 
فــي البضائــع والخدمــات. كمــا يحــدد المعيــار مجموعــة شــاملة مــن متطلبــات اإلفصــاح المتعلقــة بطبيعــة وحــدود وتوقيــت اإليــرادات ومــا 
يقابلهــا مــن تدفقــات نقديــة مــع العمــالء. خــالل 2017، قامــت المجموعــة باجــراء تقييــم تفصيلــي ألثــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 

علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. وبنــاءا عليــه، ال تتوقــع المجموعــة أي تأثيــر جوهــري عنــد تطبيــق هــذا المعيــار. 

يســتند هــذا التقييــم الــى المعلومــات المتاحــة حاليــا، وقــد يخضــع للتغييــرات الناتجــة مــن توافــر معلومــات جديــدة مؤيــدة لــدى المجموعــة فــي 
الســنة الماليــة 2018 عندمــا تقــوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود التأجير
تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 فــي ينايــر 2017 ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود التأجيــر، وتفســير لجنــة 
تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 4- تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد تأجيــر، ولجنــة التفســيرات الدائمــة 15- عقــود التأجيــر 
التشــغيلي- الحوافــز، ولجنــة التفســيرات الدائمــة 27- تقييــم جوهــر المعامــالت التــي تتضمــن شــكل قانونــي لعقــد التأجيــر. يحــدد هــذا المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 مبــادئ التحقــق والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود التأجيــر، ويتطلــب مــن المســتأجر المحاســبة عــن كافــة 
عقــود التأجيــر وفقــا لنمــوذج الموازنــة الفــردي الــذي يماثــل النمــوذج المتبــع للمحاســبة عــن عقــود التأجيــر التمويلــي ضمــن معيــار المحاســبة 
ــل الحاســبات  ــر الموجــودات «منخفضــة القيمــة» (مث ــاءات التحقــق للمســتأجرين - عقــود تأجي ــن مــن إعف ــار اثني ــي 17. يتضمــن المعي الدول
الشــخصية) وعقــود التأجيــر قصيــرة االجــل (أي عقــود التأجيــر التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهر أو أقــل). فــي بدايــة تاريــخ عقــد التأجيــر، يقــوم المســتأجر 
بتســجيل التــزام بســداد مدفوعــات التأجيــر (التــزام التأجيــر) وتســجيل أصــل يمثــل األصــل المرتبــط بحــق االســتخدام خــالل فتــرة التأجيــر (األصــل 
المرتبــط بحــق االســتخدام). تســتوجب عقــود التأجيــر مــن المســتأجر تســجيل مصروفــات الفائــدة بصــورة مســتقلة ضمــن التــزام التأجيــر 

ومصروفــات االســتهالك علــى األصــل المرتبــط بحــق االســتخدام. 

كمــا يجــب علــى المســتأجر إعــادة قيــاس التــزام التأجيــر فــي حالــة وقــوع أحــداث معينــة (مثــل: التغيــر فــي مــدة االيجــار، أو التغيــر فــي مدفوعــات 
التأجيــر المســتقبلية الناتــج مــن المؤشــر أو النســبة المســتخدمة لتحديــد هــذه المدفوعــات). بشــكل عــام، يجــب علــى المســتأجر تســجيل المبلــغ 

الناتــج مــن إعــادة قيــاس التــزام التأجيــر كتعديــل فــي األصــل المرتبــط بحــق االســتخدام. 

ــار المحاســبة  ــة وفقــا لمعي ــف عــن طريقــة المحاســبة الحالي ــة 16 ال تختل ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــا للمعي إن طريقــة محاســبة المؤجــر وفق
الدولــي 17. حيــث يســتمر المؤجــر فــي تصنيــف كافــة عقــود التأجيــر باســتخدام نفــس مبــدأ التصنيــف الموضــح فــي معيــار المحاســبة الدولــي 

17 كمــا يميــز بيــن نوعيــن مــن عقــود التأجيــر: عقــود التأجيــر التشــغيلي والتمويلــي. 

كمــا يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 مــن المؤجــر والمســتأجر عــرض المزيــد مــن اإلفصاحــات بمــا يتجــاوز متطلبــات معيــار 
المحاســبة الدولــي 17. يســري المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد 1 ينايــر 2019. ويســمح بالتطبيــق 
المبكــر شــريطة ان تطبــق المنشــاة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15. ويجــوز للمســتأجر ان يختــار تطبيــق المعيــار بطريقــة التطبيــق الكامــل 
بأثــر رجعــي او التطبيــق المعــدل بأثــر رجعــي. وتتيــح االحــكام االنتقاليــة للمعيــار بعــض االعفــاءات. تقــوم المجموعــة بتقييــم اثــر المعيــار الدولــي 

للتقاريــر الماليــة 16 علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

دمج األعمال والشهرة 
يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االقتنــاء المحاســبية. تقــاس تكلفــة االقتنــاء وفقــًا إلجمالــى المقابــل المحــول، ويقــاس 
ــة دمــج أعمــال، يقــوم  ــكل عملي ــر مســيطرة فــي الشــركة المشــتراة. بالنســبة ل ــاء وقيمــة أي حصــص غي ــخ االقتن ــة فــي تاري بالقيمــة العادل
المشــتري بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة الحصــة فــي صافــي قيمــة الموجــودات 

المحــددة للشــركة المشــتراة. تــدرج تكاليــف االقتنــاء المتكبــدة فــي المصروفــات العموميــة واإلداريــة.

عندمــا تقــوم المجموعــة باقتنــاء شــركة، فإنهــا تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقــدرة لغــرض تحديــد التصنيــف المناســب 
وفقــًا للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ االقتنــاء. ويتضمــن ذلــك الفصــل بيــن المشــتقات 

الضمنيــة فــي العقــد األصلــي للشــركة المشــتراة.
 

إذا تــم تحقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل، فــإن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء لحصــة ملكيــة المشــتري المحتفــظ بهــا ســابقًا فــي الشــركة 
المشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ االقتنــاء مــن خــالل بيــان الدخــل المجمــع.

ــاء. إن التغيــرات الالحقــة فــي  إن أي مقابــل محتمــل يتــم تحويلــه مــن قبــل المشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االقتن
القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل الــذي مــن المقــدر أن يكــون أصــل أو التــزام، ســوف يتــم إدراجهــا وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 إمــا 
فــي بيــان الدخــل المجمــع أو كتغيــر فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. عنــد تصنيــف المقابــل المحتمــل كحقــوق ملكيــة، ال يعــاد قياســه حتــى 
يتــم تســويته نهائيــًا ضمــن حقــوق الملكيــة. وبالنســبة للحــاالت التــي ال يقــع فيهــا المقابــل المحتمــل ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 

39، يتــم قياســه وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة المناســب.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول والقيمــة المســجلة للحصــص غيــر المســيطرة عــن 
حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات المحــددة التــي تــم اقتناؤهــا والمطلوبــات المقــدرة. فــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي 
الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول، تعيــد المجموعــة تقييــم مــا إذا كانــت قــد قامــت بشــكل صحيــح بتحديــد كافــة 
الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا وكافــة المطلوبــات المقــدرة كمــا تراجــع اإلجــراءات المتبعــة فــي قيــاس المبالــغ التــي ســيتم إدراجهــا فــي تاريــخ 
االقتنــاء. وإذا كانــت نتيجــة إعــادة التقييــم ال تــزال تشــير إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا عــن إجمالــي المقابــل 

المحــول، يتــم عندئــذ إدراج الربــح فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة، يتــم 
توزيــع الشــهرة المكتســبة فــي دمــج األعمــال، مــن تاريــخ االقتنــاء، علــى كل وحــدة مــن وحــدات المجموعــة إلنتــاج النقــد التــي مــن المتوقــع أن 

تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص الموجــودات أو المطلوبــات األخــرى للشــركة المشــتراة إلــى هــذه الوحــدات.
 

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزءا مــن العمليــات بداخــل الوحــدة، يتــم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالعمليــات 
المســتبعدة بالقيمــة المدرجــة بالدفاتــر للعمليــات عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد العمليات. يتم قياس الشــهرة المســتبعدة 

فــي هــذه الحالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــات المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.

التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بناًء على تصنيفها كمتداولة / أو غير متداولة. 

يحدد األصل كمتداول عندما:
يكون من المتوقع تحقيقه أو تكون نية لبيعه أو إستهالكه في إطار دورة التشغيل العادية• 
يكون محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة• 
يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقارير المالية أو• 
يكــون فــي شــكل ارصــدة لــدى البنــوك ونقــد وودائــع مــا لــم يكــن غيــر مصــرح لــه بالتبــادل أو االســتخدام لتســوية التــزام لمــدة اثنــي عشــر • 

شــهًرا علــى األقــل بعــد فتــرة التقاريــر الماليــة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

التصنيف المتداول مقابل غير المتداول (تتمة)
يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كغير متداولة. 

يحدد االلتزام كالتزام متداول عندما:
يكون من المتوقع تسويته في إطار دورة التشغيل العادية،• 
يكون محتفًظا به لغرض المتاجرة،• 
يكون من المتوقع تسويته خالل اثني عشر شهًرا بعد فترة التقارير المالية، أو• 
ال يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهًرا بعد فترة التقارير المالية.• 

تقوم المجموعة بتصنيف كافة االلتزامات األخرى كغير متداولة.

يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضرائب اآلجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 

ممتلكات وآالت ومعدات
يتــم إدراج الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة، إن وجــد. 
تشــتمل التكلفــة المبدئيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى التكلفــة وأي تكاليــف مباشــرة تتطلبهــا عمليــة تجهيــز أحــد بنــود الممتلــكات 
ــدة بعــد تشــغيل  ــادة إدراج المصروفــات المتكب ــم ع ــح بهــا جاهــزًا للتشــغيل فــي موقعــه. يت ــم يصب ــي يت ــة الت ــى الحال واآلالت والمعــدات إل
ــرة التــي يتــم  ــان الدخــل المجمــع فــي الفت ــر المباشــرة، فــي بي ــة والمصروفــات غي ــكات واآلالت والمعــدات، مثــل اإلصــالح والصيان الممتل
خاللهــا تكبــد هــذه المصروفــات. فــي الحــاالت التــي يظهــر فيهــا بوضــوح أن المصروفــات قــد أدت إلــى زيــادة فــي المنافــع االقتصاديــة 
ــار األداء المحــدد  المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام إحــدى بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات إلــى حــد أعلــى مــن معي

ــكات واآلالت والمعــدات. ــى الممتل ــة عل ــم رســملة هــذه المصروفــات كتكلفــة إضافي ــه يت أساســًا، فإن

يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

15-30 سنةمباني وتحسينات• 
2-10 سنواتأدوات وآالت ومعدات • 
2-10 سنواتسيارات وسفن• 
3-5 سنواتأثاث وتجهيزات مكتبية• 

يتــم مراجعــة القيــم المدرجــة بالدفاتــر للممتلــكات واآلالت والمعــدات لغــرض تحديــد انخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي 
الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة المدرجــة بالدفاتــر قــد ال يمكــن اســتردادها. فــإذا مــا وجــد هــذا المؤشــر، أو فــي حالــة زيــادة القيمــة المدرجــة 
ــل القيمــة  ــي تمث ــا الممكــن اســتردادها، الت ــى قيمته ــم تخفيــض الموجــودات إل ــه يت ــغ المقــدر والممكــن اســترداده، فإن ــر عــن المبل بالدفات

العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة مــن االســتخدام أيهمــا أكبــر.

يتوقــف إدراج بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا يصبــح تحقيــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية مــن اســتخدامه 
أو اســتبعاده غيــر متوقــع. إن أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن اســتبعاد األصــل (تحتســب بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة المدرجــة 
بالدفاتــر لألصــل) تــدرج فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة اســتبعاد هــذا األصــل. يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق 

االســتهالك فــي كل ســنة ماليــة وتعديلهــا مســتقبليا، متــى كان ذلــك مناســبًا.

مشاريع قيد التنفيذ
يتــم إدراج المشــاريع قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــًا انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. إن التكاليــف هــي تلــك المصروفــات التــي تتكبدهــا المجموعــة 
والتــي تتعلــق مباشــرة بإنشــاء الموجــودات. عنــد اكتمــال تلــك الموجــودات يتــم تحويلهــا إمــا إلــى عقــارات اســتثمارية أو إلــى ممتلــكات وآالت 

ومعــدات وذلــك بنــاءا علــى نيــة اإلدارة مــن اســتخدام األصــل. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

عقارات استثمارية 
ــادة القيمــة الرأســمالية أو كالهمــا. يصنــف العقــار  تتضمــن العقــارات االســتثمارية العقــارات التامــة المحتفــظ بهــا الكتســاب إيجــارات أو زي
ــًا  ــارات االســتثمارية مبدئي ــم إدراج العق ــارات االســتثمارية. يت ــف العق ــار اســتثماري إذا اســتوفى تعري ــر كعق ــه بموجــب عقــد تأجي المحتفــظ ب

ــل المــادي المدفــوع بمــا فــي ذلــك كل التكاليــف المرتبطــة بالعقــار االســتثماري.  ــة للمقاب ــل القيمــة العادل بالتكلفــة والتــي تمث

بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم إعــادة قيــاس العقــارات ســنويًا وفقــًا للقيمــة العادلــة لــكل عقــار علــى حــده ويتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة 
عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع للفتــرة التــي وقــع فيهــا التغيــر. 

يتــم اســتبعاد العقــارات االســتثمارية عنــد البيــع أو توقفهــا نهائيــا عــن الخدمــة او عــدم توقــع تحقيــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا. 
يتــم إدراج أي أربــاح أو خســائر عنــد اســتبعاد أو بيــع العقــارات االســتثمارية فــي بيــان الدخــل المجمــع للفتــرة التــي تــم فيهــا االســتبعاد أو البيــع.

يتــم التحويــل إلــى أو مــن العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يحــدث تغيــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار 
يشــغله المالــك، فــإن التكلفــة المحــددة للعقــار المســتخدمة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام. إذا 
تحــول العقــار الــذي يشــغله المالــك الــى عقــار اســتثمارى، تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن ذلــك العقــار وفقــًا للسياســة الموضحــة تحــت بنــد 

الممتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام. 

قامت المجموعة بتصنيف بعض الموجودات المحتفظ بها بموجب تأجير تشغيلي طويل األجل كعقارات استثمارية.

موجودات غير ملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة التــي تــم اقتناؤهــا بصــورة مســتقلة مبدئيــا بالتكلفــة عنــد االقتنــاء. تتمثــل تكلفــة الموجــودات 
غيــر الملموســة التــي تــم اقتناؤهــا فــي عمليــة دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ االقتنــاء. بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم إدراج 
الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــا أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر متراكمــة مــن االنخفــاض فــي القيمــة. إن الموجــودات غيــر 
ــان الدخــل  ــم عكــس اإلنفــاق فــي بي ــل يت ــم رســملتها ب ــات الرأســمالية، ال يت ــر البرمجي ــف تطوي ــا، باســتثناء تكالي الملموســة المنتجــة داخلي

المجمــع فــي الســنة التــي يتــم فيهــا تكبدهــا.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتحديد ما إذا كانت محددة أو غير محددة.

إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة ويتــم تقييــم تلــك الموجــودات 
ــر  ــاء للموجــودات غي ــرة وأســلوب اإلطف ــة فت ــم مراجع ــه. يت ــد تنخفــض قيمت ــر ملمــوس ق ــى ان اصــل غي ــاك مؤشــر عل ــد فيمــا إذا هن للتأك
الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى األقــل. إن التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة أو النمــط 
المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية مــن الموجــودات يتــم المحاســبة عنهــا مــن خــالل تغييــر فتــرة أو أســلوب اإلطفــاء، 
حســبما هــو مالئــم، حيــث يتــم اعتبارهــا تغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم إدراج مصاريــف اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات 

األعمــار المحــددة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

مشاريع البناء – التملك - التحويل
يتم إطفاء مشاريع البناء – التملك - التحويل على مدى فترة العقود المنفصلة وتتراوح هذه الفترة بين 4 إلى 20 سنة.

قائمة العمالء
يتم إطفاء قائمة العمالء على 15 سنة والتي تم تحديدها لتكون فترة المنفعة االقتصادية المتوقعة من االحتفاظ بهذه القوائم.

ال يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة ولكــن يتــم اختبــار انخفــاض قيمتهــا ســنويا مــرة أو أكثــر إذا كان 
هنــاك أحــداث أو ظــروف تشــير إلــى انخفــاض فــي القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لتلــك الموجــودات وال يتــم إطفــاء مثــل تلــك الموجــودات ســواء 
علــى مســتوى فــردي أو علــى مســتوى وحــدة إنتــاج النقــد. يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للموجــودات غيــر الملموســة وغيــر محــددة األعمــار 
اإلنتاجيــة ســنويا للتأكــد عمــا إذا كان تقييــم األعمــار االقتصاديــة غيــر المحــددة مــازال مؤيــدًا. وإن لــم يكــن ذلــك فــإن التغيــر فــي تقييــم العمــر 

اإلنتاجــي مــن غيــر محــدد إلــى محــدد يتــم علــى أســاس مســتقبلي. 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

موجودات غير ملموسة (تتمة)
قائمة العمالء (تتمة)

يتــم قيــاس األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد األصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت االســتبعاد والقيمــة المدرجــة 
بالدفاتــر لألصــل ويتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع عنــد اســتبعاد األصــل.

العالمة التجارية
إن للعالمة التجارية فترة عمر إنتاجي غير محددة، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة مرة على األقل سنويا.

الشهرة
إن السياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة موثقة في بند السياسة المحاسبية «دمج األعمال والشهرة».

استثمار في شركات زميلة 
ــر الجوهــري القــدرة علــى المشــاركة فــي  ــًا. يمثــل التأثي ــرًا جوهري إن الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركة التــي تمــارس عليهــا المجموعــة تأثي
اتخــاذ قــرارات تتعلــق بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا دون ممارســة الســيطرة او الســيطرة المشــتركة علــى هــذه 

السياســات. 

إن االعتبــارات التــي تــم االســتناد اليهــا لتحديــد التأثيــر الجوهــري او الســيطرة المشــتركة تتماثــل مــع تلــك االعتبــارات الالزمــة لتحديــد ممارســة 
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة. يتــم المحاســبة عــن اســتثمارات المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة مــن خــالل تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة 

المحاســبية أو يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. 

أ) طريقة حقوق الملكية: 
وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يســجل االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة مبدئيــا بالتكلفــة. ويتــم تعديــل القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لالســتثمار 
ــدرج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة  ــاء. ت ــخ اإلقتن ــذ تاري ــة من ــرات فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميل لتتضمــن التغي

ــر لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو يتــم اختبارهــا بصــورة فرديــة لتحديــد انخفــاض القيمــة. الزميلــة ضمــن القيمــة المدرجــة بالدفات

يعكــس بيــان الدخــل المجمــع حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة. كمــا أن أي تغييــر فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى لهــذه 
الشــركات المســتثمر يســجل مباشــرة كجــزء مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى للمجموعــة. عــالوة علــى ذلــك، فــي حالــة وجــود تغييــر مســجل 
مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة شــركة زميلــة، تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا فــي أي تغيــرات، متــى أمكــن ذلــك، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق 
الملكيــة المجمــع. إن األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الزميلــة يتــم اســتبعادها بمقــدار حصــة 

المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة. 

يتــم إدراج حصــة المجموعــة مــن مجمــل أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة فــي بدايــة بيــان الدخــل المجمــع فــي كبنــد مســتقل عــن أربــاح 
التشــغيل، وتمثــل الربــح أو الخســارة بعــد الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة.

ــر للمجموعــة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء التعديــالت لتتماشــى السياســات  ــرة التقاري ــات الماليــة للشــركة الزميلــة لنفــس فت يتــم إعــداد البيان
المحاســبية مــع تلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة. بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري 
تحقيــق خســارة قيمــة الســتثماراتها فــي الشــركة الزميلــة. تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل بيــان مالــي مجمــع بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل 
ــغ  ــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب مبل ــه. فــإذا مــا وجــد ذلــك الدلي ــة قــد انخفضــت قيمت موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميل
االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة وقيمتهــا المدرجــة بالدفاتــر؛ ويتــم إدراج الخســائر فــي بيــان 

الدخــل المجمــع. 

ــم إدراج  ــة. يت ــه العادل ــه بقيمت ــاس وإدراج أي اســتثمار محتفــظ ب ــة، تقــوم المجموعــة بقي ــى الشــركة الزميل ــر الجوهــري عل ــد فقــدان التأثي عن
أي فــروق بيــن القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان التأثيــر الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة لالســتثمار 

ــان الدخــل المجمــع. المتبقــي ومتحصــالت البيــع ضمــن بي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

استثمار في شركات زميلة (تتمة)
ب) القياس بالقيمة العادلة 

ــار  ــة. يســمح معي ــة محتفــظ بهــا مــن خــالل منشــأة ذات رأســمال مشــترك، يقــاس بالقيمــة العادل إن اســتثمار المجموعــة فــي شــركة زميل
المحاســبة الدولــي 28 «االســتثمار فــي شــركات زميلــة» تطبيــق هــذه المعالجــة، حيــث التــي تتيــح احتســاب االســتثمارات المحتفــظ بهــا مــن 
خــالل منشــآت ذات رأس مــال مشــترك بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح او الخســائر وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 «األدوات الماليــة: 

التحقــق والقيــاس»، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة التغييــر.

الموجودات والمطلوبات المالية
تتضمــن الموجــودات الماليــة لــدى للمجموعــة «موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر»، و»موجــودات ماليــة 
متاحــة للبيــع»، و»قــرض لشــركة زميلــة»، و»قــرض الــى طــرف ذي عالقــة»، و»مدينــون تجاريــون» و»موجــودات متداولــة أخــرى» و»وأرصــدة 
ــدة»،  ــة لــدى المجموعــة «قــروض تحمــل فائ ــات المالي ــة» بينمــا تتضمــن المطلوب لــدى البنــوك ونقــد وودائــع» و»مشــتقات األدوات المالي

و»دائنــون تجاريــون وأرصــدة دائنــة أخــرى». تحــدد المجموعــة تصنيــف موجوداتهــا الماليــة عنــد التحقــق المبدئــي. 

تقــوم المجموعــة بتســجيل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي التاريــخ الــذي تصبــح المجموعــة فيــه طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة لتلــك 
ــات  ــخ المتاجــرة المحاســبية. وال تســتبعد المطلوب ــة باســتخدام طريقــة تاري ــة للموجــودات المالي ــات الشــراء االعتيادي األدوات. تتحقــق عملي

الماليــة مــا لــم يقــم أحــد األطــراف بــأداء التزامــه أو أن يكــون العقــد عقــد مشــتقات.  

يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة (ســعر المعاملــة) زائــدًا – إذا كان األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي غيــر 
مصنــف كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر - تكاليــف المعاملــة التــي تتعلــق مباشــرة باقتنــاء أصــل مالــي. يتــم تســجيل 
تكاليــف المعاملــة علــى االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر كمصــروف مباشــرة فــي حيــن يتــم إطفــاء هــذه 

التكاليــف علــى أدوات الديــن األخــرى. 

الموجودات المالية 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تتضمــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان االربــاح او الخســائر الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ألغــراض 
المتاجــرة، والموجــودات الماليــة المصنفــة عنــد التحقــق المبدئــي كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح او الخســائر، واالســتثمار فــى 
شــركات زميلــة التــى تتــم مــن خــالل منشــآت ذات رأســمال مشــترك. ويتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كـــ «محتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة»، 
ــة مــن خــالل  ــة كمدرجــة بالقيمــة العادل ــع أو إعــادة الشــراء فــي المســتقبل القريــب. تصنــف الموجــودات المالي ــم اقتناؤهــا بغــرض البي إذا ت
االربــاح او الخســائر فــي حالــة إدارة هــذه الموجــودات وتقييــم أدائهــا اســتنادًا إلــى القيمــة العادلــة الموثــوق منهــا وفقــًا إلســتراتيجية االســتثمار 
الموثقــة. وتســجل الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة 

العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

موجودات مالية متاحة للبيع
ــن أو  ــروض ومديني ــة كق ــر مصنف ــع أو غي ــة للبي ــة كمتاح ــر مشــتقة مصنف ــة غي ــودات مالي ــع هــي موج ــة للبي ــة المتاح ــودات المالي إن الموج
محتفــظ بهــا للمتاجــرة. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة مــع إدراج األربــاح والخســائر 
غيــر المحققــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى وذلــك حتــى يتــم اســتبعاد االســتثمار. وفــي هــذا الوقــت، تــدرج األربــاح أو الخســائر المتراكمــة 
المســجلة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع، أو تحــدد بصفتهــا موجــودات ماليــة انخفضــت قيمتهــا وعندئــذ تــدرج 
الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقًا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن بيــان الدخــل المجمــع. تــدرج الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع 
ــر عــن  ــة بصــورة موثــوق منهــا بالتكلفــة ناقصــًا خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. يتــم رفــع التقاري التــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادل

الفائــدة المكتســبة أثنــاء االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع كإيــرادات فوائــد باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعليــة. 

قرض إلى شركة زميلة وطرف ذي عالقة 
إن القــرض إلــى شــركة زميلــة والــى طــرف ذي عالقــة هــو أحــد الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو يمكــن تحديدهــا وهــي 
غيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس هــذه الموجــودات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 

معــدل الفائــدة الفعليــة ناقصــَا انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
مدينون تجاريون 

ــون  ــر الدي ــم تقدي ــا. يت ــغ مشــكوك فــي تحصيله ــل أي مبال ــي ناقصــًا مخصــص مقاب ــورة األصل ــغ الفات ــون بمبل ــون التجاري ــم إدراج المدين يت
ــد تكبدهــا. ــون المعدومــة عن ــر محتمــل. تشــطب الدي ــغ بالكامــل أمــرًا غي ــل المبل المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يعــد تحصي

موجودات متداولة أخرى
يتم إدراج الموجودات المتداولة األخرى بالقيمة العادلة، ناقصًا انخفاض القيمة، إن وجد.

أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع 
تتكــون االرصــدة لــدى البنــوك والنقــد والودائــع فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع مــن النقــد لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق والودائــع قصيــرة 

األجــل ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة ثالثــة أشــهر أو أقــل.

يتكون النقد والنقد المعادل، لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع، من النقد والودائع قصيرة األجل كما هو معرف أعاله.

المطلوبات المالية 
قروض تحمل فائدة 

يتــم تســجيل جميــع القــروض التــي تحمــل فائــدة ضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع بمبالغهــا األصليــة. تظهــر األقســاط المســتحقة خــالل 
ســنة واحــدة كمطلوبــات متداولــة. تحمــل الفائــدة كمصروفــات عنــد اســتحقاقها فــي بيــان الدخــل المجمــع مــع إدراج المبالــغ غيــر المدفوعــة 

فــي المصروفــات المســتحقة ضمــن ”دائنــون تجاريــون وأرصــدة دائنــة أخــرى“. 

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
يتــم تســجيل المطلوبــات كمبالــغ ســتدفع فــي المســتقبل مقابــل بضائــع أو خدمــات تــم تســلمها، ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن قبــل المــورد 

أو لــم تصــدر.

عدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية
يتم استبعاد األصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة او ما ينطبق عليه ذلك) عندما:

ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛• 
تحتفــظ المجموعــة بالحــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ولكــن تتحمــل التــزام بســداد التدفقــات النقديــة بالكامــل دون تأخيــر • 

مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيبــات «القبــض والدفــع»؛ أو 
تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل وإمــا أن (أ) تقــوم بتحويــل كافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة • 

لألصــل أو (ب) لــم تقــم بتحويــل او االحتقــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى األصــل. 

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة أو الدخــول فــي ترتيبــات قبــض ودفــع ولــم تقــم بتحويــل أو 
ــة فــي  ــد بمقــدار اســتمرار المجموع ــم تســجيل األصــل الجدي ــى األصــل، يت ــل الســيطرة عل ــا األصــل أو تحوي االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزاي

الســيطرة فــي األصــل. 

فــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــَا بتســجيل االلتــزام ذات الصلــة. ويتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام المرتبــط بــه علــى أســاس 
يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.

يتــم قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــول بالقيمــة المدرجــة بالدفاتــر األصليــة لذلــك األصــل أو الحــد 
األقصــى للمقابــل المســتلم الــذي قــد ينبغــي علــى المجموعــة ســداده أيهمــا أقــل.

يتم استبعاد التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة) 
عدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، أو بتعديــل شــروط االلتــزام المالــي الحالــي بشــكل 
جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كاســتبعاد لاللتــزام األصلــي وتحقــق اللتــزام جديــد، ويتــم إدراج الفــرق بيــن القيــم المدرجــة 

بالدفاتــر فــي بيــان الدخــل المجمــع.

المقاصة
يتــم إجــراء المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع إذا وإذا فقــط كان هنــاك 
حــق قانونــي ملــزم بإجــراء عمليــة المقاصــة علــى المبالــغ المدرجــة وهنــاك نيــة لتســوية علــى أســاس الصافــي أو اثبــات الموجــودات وتســوية 

االلتزامــات فــي آن واحــد. 

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التغطية
التحقق المبدئي والقياس الالحق 

تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة مثــل عقــود مبادلــة العمــالت األجنبيــة اآلجلــة ومبــادالت أســعار الفائــدة واتفاقيــات األســعار 
ــًا بالقيمــة  اآلجلــة لتغطيــة مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر معــدالت الفائــدة علــى التوالــي. يتــم إدراج مشــتقات األدوات الماليــة مبدئي
العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد األداة الماليــة المشــتقة؛ ويعــاد قياســها الحقــًا وفقــًا للقيمــة العادلــة. تــدرج المشــتقات كموجــودات ماليــة عندمــا 

تكــون القيمــة العادلــة موجبــة وكمطلوبــات ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســالبة. 

تســجل فــي بيــان الدخــل المجمــع أي أربــاح أو خســائر ناتجــة خــالل الســنة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات غيــر المؤهلــة لمحاســبة 
التغطيــة والجــزء غيــر الفعــال ألداة التغطيــة الفعالــة. 

إن القيمــة العادلــة لعقــود العمــالت اآلجلــة هــي الفــرق بيــن معــدالت تحويــل العمــالت األجنبيــة اآلجلــة ومعــدل الســوق. تســتند تحويــالت 
ــة. تتحــدد القيمــة  ــة للعقــود ذات معلومــات االســتحقاق المماثل ــة الحالي ــل العمــالت األجنبي ــة إلــى معــدالت تحوي ــة اآلجل العمــالت األجنبي
العادلــة لعقــود مبــادالت معــدالت الفائــدة بالرجــوع إلــى قيــم الســوق لــألدوات المماثلــة. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للخيــارات باســتخدام 

نمــوذج تســعير الخيــارات.

ألغراض محاسبة التغطية تصنف معامالت التغطية إلى فئتين: 
معامــالت تغطيــة القيمــة العادلــة التــي توفــر تغطيــة مخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لموجــودات أو مطلوبــات محققــة أو التــزام • 

نهائــي غيــر محقــق (باســتثناء مخاطــر العمــالت األجنبيــة)؛ أو  
معامــالت تغطيــة التدفقــات النقديــة التــي توفــر تغطيــة للتقلــب فــي التدفقــات النقديــة التــي إمــا أن ترجــع إلــى مخاطــرة معينــة ترتبــط • 

بموجــودات أو مطلوبــات محققــة أو بمعاملــة متوقعــة أو مخاطــر العمــالت األجنبيــة ضمــن التــزام تــام غيــر محقــق؛ أو
معامالت التغطية لصافي االستثمارات في العمليات األجنبية.• 

فــي بدايــة عالقــة التغطيــة، تقــوم المجموعــة رســميا بتصنيــف وتوثيــق عالقــة التغطيــة التــي تنــوي المجموعــة تطبيــق محاســبة التغطيــة 
عليهــا وأهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجية تنفيــذ التغطيــة. يتضمــن التوثيــق تحديــد أداة التغطيــة وبنــد أو معاملــة التغطيــة وطبيعــة المخاطــر 
ــد  ــة لبن ــرات فــي القيمــة العادل ــث مقاصــة التعــرض للتغي ــة مــن حي ــة أداة التغطي ــم فعالي ــا وأســلوب المنشــأة فــي تقيي ــم تغطيته ــي يت الت
ــث  ــرة مــن حي ــة كبي ــة هــذه ذات فاعلي ــة. مــن المتوقــع أن تكــون معامــالت التغطي ــة الخاصــة بمخاطــر التغطي ــة أو التدفقــات النقدي التغطي
مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة ويتــم تقييمهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية للتأكــد مــن ارتفــاع معــدل فعاليتهــا 

مــن خــالل فتــرات التقاريــر الماليــة التــي يتــم خاللهــا تحديــد معامــالت التغطيــة. 

يتم المحاسبة عن معامالت التغطية التي ينطبق عليها المعايير المحددة لمحاسبة التغطية على النحو التالي: 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

تغطية القيمة العادلة 
يتــم إدراج التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألداة التغطيــة المشــتقة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم تســجيل التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد الخاضع 

للتغطيــة الخــاص بمخاطــر التغطيــة كجــزء مــن القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للبنــد الخاضــع للتغطيــة ويتــم إدراجــه أيضــًا فــي بيــان الدخــل المجمع. 

بالنســبة لمعامــالت تغطيــة القيمــة العادلــة المتعلقــة بالبنــود المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إطفــاء تعديــل القيمــة المدرجــة بالدفاتــر مــن 
خــالل بيــان الدخــل المجمــع علــى مــدى فتــرة االســتحقاق المتبقيــة. وقــد يبــدأ اإلطفــاء فــور حــدوث التعديــل وال يبــدأ بعــد توقــف التعديــالت 

فــي بنــود التغطيــة نتيجــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقــة بالمخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا.

في حالة عدم تحقق التغطية، يتم إدراج القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في بيان الدخل المجمع. 

عنــد تصنيــف التــزام نهائــي غيــر محقــق كبنــد تغطيــة، يتــم إدراج التغيــرات المتراكمــة الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام النهائــي الخــاص 
بمخاطــر التغطيــة كأصــل أو التــزام مــع أدراج األربــاح أو الخســائر المتعلقــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

تغطيات التدفقات النقدية
يتــم إدراج الجــزء الفعــال مــن األربــاح أو الخســائر ألداة التغطيــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، بينمــا يــدرج أي جــزء غيــر فعــال علــى الفــور فــي 
بيــان الدخــل المجمــع. ويتــم تحويــل المبالــغ المدرجــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع عندمــا تؤثــر المعاملــة المغطــاة 
علــى بيــان الدخــل المجمــع؛ علــى ســبيل المثــال عنــد تحقــق اإليــرادات الماليــة أو المصروفــات الماليــة المغطــاة أو عنــد حــدوث بيــع متوقــع. 
عندمــا يمثــل البنــد المغطــى تكلفــة موجــودات غيــر ماليــة أو مطلوبــات غيــر ماليــة، يتــم تحويــل المبالــغ المســجلة فــي اإليــرادات الشــاملة 
األخــرى إلــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر المبدئيــة للموجــودات أو المطلوبــات غيــر الماليــة. إذا لــم يعــد باالمــكان حــدوث المعاملــة المتوقعــة 
أو االلتــزام النهائــي، يتــم تحويــل المبالــغ المســجلة ســابقًا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع. إذا انتهــت صالحيــة أداة 
التغطيــة أو تــم بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها بــدون إحــالل أو تجديــد، أو عنــد إلغــاء تصنيفهــا كأداة تغطيــة، فــإن المبالــغ المســجلة ســابقًا فــي 

اإليــرادات الشــاملة األخــرى تبقــى فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى وقــت حــدوث المعاملــة المتوقعــة أو التــزام الشــركة. 

تغطيات صافي االستثمار
إن تغطيــات صافــي االســتثمار فــي العمليــات األجنبيــة، بمــا فــي ذلــك تغطيــة البنــود النقديــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا كجــزء مــن صافــي 
االســتثمار، يتــم المحاســبة عنهــا بطريقــة مماثلــة لتغطيــات التدفقــات النقديــة. تــدرج األربــاح أو الخســائر مــن أداة التغطيــة المتعلــق بالجــزء 
الفعــال مــن التغطيــة مباشــرًة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، بينمــا تــدرج أي أربــاح أو خســائر تتعلــق بالجــزء غيــر الفعــال فــي بيــان الدخــل 
المجمــع. عنــد اســتبعاد العمليــات األجنبيــة، يتــم تحويــل القيمــة المتراكمــة ألي مــن هــذه األربــاح أو الخســائر المدرجــة مباشــرًة فــي اإليــرادات 

الشــاملة األخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع.

ــى اســتثماراتها فــي الشــركات  ــة عل ــل العمــالت األجنبي ــة التعــرض لمخاطــر تحوي ــدة لتغطي ــي تحمــل فائ ــة القــروض الت تســتخدم المجموع
ــل، انظــر إيضــاح 19.  ــد مــن التفاصي ــة. للمزي التابعــة الخارجي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

القيمة العادلة
ــة  ــاح او الخســائر والموجــودات المالي ــة مــن خــالل االرب ــة بالقيمــة العادل ــل الموجــودات المالي ــة مث تقــوم المجموعــة بقيــاس األدوات المالي

ــة بتاريــخ كل بيــان مالــي مجمــع. ــر الماليــة مثــل العقــارات االســتثمارية وفقــا للقيمــة العادل المتاحــة للبيــع، والموجــودات غي

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر المســتلم مــن بيــع أصــل أو المدفــوع لتســوية التــزام مــا فــي معامــالت منتظمــة بيــن اطــراف فــي الســوق 
فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع األصــل أو تســوية االلتــزام إمــا فــي:

البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو• 
في السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام عند غياب السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.• 

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام افتراضــات مــن الممكــن للمشــاركين فــي الســوق اســتخدامها عنــد تســعير األصــل 
أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيعملون علــى تحقيــق مصالحهــم االقتصاديــة المثلــى.

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــالل اســتخدام 
األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوي لــه، أو مــن خــالل بيعــه إلــي مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل 

مســتوي لــه.

ــادة اســتخدام المدخــالت  تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم تتناســب مــع الظــروف وتتــاح لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزي
ــر المعروضــة. المعروضــة ذات الصلــة إلــى الحــد األقصــى والحــد مــن اســتخدام المدخــالت غي

تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ضمــن الجــدول 
الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمبيــن كمــا يلــي، اســتنادًا إلــي أقــل مســتوي مــن المدخــالت والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة 

ككل: 
المستوى 1: األسعار السوق (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المطابقة؛• 
المســتوى 2: أســاليب تقييــم تكــون بهــا أقــل مســتوي مــن المدخــالت التــي تعــد جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ملحوظــة بشــكل مباشــر • 

أو غيــر مباشــر.
المستوى 3: أساليب تكون بها أقل مستوي من المدخالت لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة. • 

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى اســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا اذا كانــت التحويــالت 
قــد حدثــت بيــن مســتويات الجــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (اســتنادًا إلــى أقــل مســتوي مــن المدخــالت والتــى لهــا تاثيــر 

جوهــرى علــى القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي. 

ــارات االســتثمارية والموجــودات  ــل العق ــرر مث ــة المتك ــاس القيمــة العادل ــاس كال مــن قي ــة السياســات واالجــراءات لقي تحــدد ادارة المجموع
الماليــة غيــر المســعرة المتاحــة للبيــع؛ وبالنســبة للقيــاس غيــر المتكــرر مثــل الموجــودات المحتفــظ بهــا للتوزيــع فــي العمليــات الموقوفــة.  

يقــوم مقيمــون خارجيــون باالشــتراك فــي عمليــة تقييــم العقــارات االســتثمارية للمجموعــة. وتتخــذ االدارة قــرار إشــراك المقيميــن الخارجييــن 
ــة بالســوق وحســن الســمعة واالســتقاللية ومــدى تحقــق  ــة والمعرف ــات القانوني ــار المتطلب ــر االختي ــى اســاس ســنوي. وتتضمــن معايي عل
المعاييــر المهنيــة. وتتخــذ االدارة قرارهــا بعــد مناقشــات مــع المقيميــن الخارجييــن للمجموعــة لتحديــد مدخــالت وتقنيــات التقييــم المســتخدمة 

فــي كل حالــة. 

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــالدوات الماليــة غيــر المســعرة بالرجــوع الــى القيمــة الســوقية الســتثمار مماثــل، او اســتنادا الــى التدفقــات النقديــة 
المخصومــة، او نمــاذج تقييــم مناســبة أخــرى، او الــى اســعار الوســطاء. 

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

القيمة العادلة (تتمة)
تقــوم االدارة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة بتحليــل التحــركات فــي قيــم الموجــودات والمطلوبــات التــي تتطلــب السياســات المحاســبية 
للمجموعــة اعــادة قياســها او اعــادة تقييمهــا. ولغــرض هــذا التحليــل، تتحقــق االدارة مــن اهــم المدخــالت التــي تــم تطبيقهــا فــي احــدث عمليــة 

تقييــم مــن خــالل الموافقــة علــى المعلومــات المســتخدمة فــي احتســاب تقييــم العقــود وغيرهــا مــن المســتندات ذات الصلــة. 

كمــا تقــوم االدارة بالتعــاون مــع المقيميــن الخارجييــن للمجموعــة بمقارنــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل اصــل والتــزام مقابــل المصــارد 
الخارجيــة ذات الصلــة لتحديــد مــا اذا كان التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي مســتوى معقــول. 

الغــراض افصاحــات القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى اســاس وطبيعــة االصــل او االلتــزام والســمات 
او المخاطــر المرتبطــة بــه ومســتوى التوزيــع الهرمــي للقيمــة العادلــة الموضــح أعــاله. 

مخزون 
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. إن التكاليــف هــي تلــك المصروفــات المتكبــدة حتــى يصــل كل 
منتــج إلــى مكانــه وحالتــه الراهنــة ويتــم تحديدهــا علــى أســاس المتوســط المرجــح. يســتند صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا إلــى ســعر البيــع 

المقــدر فــي ســياق العمــل العــادي ناقصــًا أي تكاليــف إضافيــة أخــرى مــن المتوقــع تكبدهــا عنــد اإلتمــام والبيــع. 

انخفاض القيمة
الموجودات المالية

يتــم بتاريــخ كل بيــان مالــي مجمــع إجــراء تقييــم لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــى علــى أن أصــل مالــي محــدد قــد تنخفــض قيمته. 
تنخفــض قيمــة أصــل مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة فقــط إذا مــا توفــر دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث 
واحــد أو أكثــر بعــد التحقــق المبدئــي لألصــل («حــدث خســارة» متكبــدة) ويكــون لحــدث (أحــداث) الخســارة تأثيــر محتمــل علــى التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة التــي يمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. 

ــرة أو  ــة االنخفــاض فــي القيمــة عالمــات تشــير إلــى أن المقتــرض أو مجموعــة المقترضيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة كبي قــد تتضمــن أدل
عجــز أو إهمــال أو عــدم التــزام بمدفوعــات الفائــدة أو المبلــغ األصلــي أو احتمــال التعــرض لخطــر اإلفــالس أو االضطرابــات الماليــة األخــرى 
وعندمــا تشــير بيانــات المراقبــة إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية مثــل التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة التــي 
ترتبــط بحــدوث حــاالت التعثــر. إذا مــا توفــر هــذا الدليــل يتــم تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتحــدد االنخفــاض 

فــي القيمــة كمــا يلــي: 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل الفرق بين القيمة المدرجة بالدفاتر والقيمة العادلة.• 
بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، فــإن انخفــاض القيمــة يســتند إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة • 

باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة األصلــي.
بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة، فــإن انخفــاض القيمــة هــو الفــرق بيــن التكلفــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية • 

المخصومــة بمعــدل عائــد الســوق الحالــي ألصــل مالــي مماثــل.

ــد حــدوث انخفــاض يمكــن  ــة االنخفــاض فــي القيمــة لبعــض مجموعــات الموجــودات عن ــن مخصــص لتغطي ــم تكوي ــك، يت ــى ذل إضافــة إل
ــدرة.  ــة المســتقبلية المق ــات النقدي قياســه فــي التدفق

إن خســائر انخفــاض القيمــة مــن االســتثمارات فــي أســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع ال يتــم ردهــا مــن خــالل بيــان الدخــل المجمــع، ويتــم إدراج 
الزيــادات فــي قيمتهــا العادلــة بعــد انخفــاض القيمــة مباشــرًة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى. بالنســبة ألدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع، 
فــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة ألداة الديــن فــي ســنة الحقــة وكان مــن الممكــن ربــط هــذه الزيــادة بصــورة موضوعيــة بحــدث وقــع بعــد تســجيل 

خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع، يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مــن خــالل بيــان الدخــل المجمــع. 
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كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

انخفاض القيمة (تتمة) 
الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لموجــودات المجموعــة غيــر الماليــة، باســتثناء العقــارات االســتثمارية والمخــزون فــي تاريــخ كل بيــان 
مالــى مجمــع الختبــار مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر المبلــغ الممكــن 
اســترداده لألصــل. بالنســبة للشــهرة والموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة أو غيــر المتاحــة بعــد لالســتخدام، يتــم 

تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده كل ســنة فــي الوقــت نفســه. 
  

إن المبلــغ الممكــن اســترداده ألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد هــو القيمــة مــن االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى إتمــام البيــع 
أيهمــا أكبــر. عنــد تقييــم القيمــة مــن االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل 
ــة للنقــد والمخاطــر المرتبطــة بأصــل  ــة الســائدة فــي الســوق للقيمــة الزمني خصــم قبــل الضرائــب ويعكــس هــذا المعــدل التقييمــات الحالي
ــاج التدفقــات النقديــة  ــار االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات إلــى أصغــر مجموعــة موجــودات تــؤدي إلــى إنت مــا. لغــرض اختب
مــن االســتخدام المســتمر والتــى تكــون مســتقلة بشــكل كبيــر عــن تلــك التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو مجموعــات 

الموجــودات األخــرى («وحــدة إنتــاج النقــد»). 

ألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة، فــإن الشــهرة التــي تــم اقتناؤهــا فــي دمــج األعمــال مــن تاريــخ االقتنــاء يتــم توزيعهــا علــى كل وحــدة مــن 
وحــدات إنتــاج النقــد بالمجموعــة أو مجموعــات وحــدات إنتــاج النقــد المتوقــع أن تســتفيد مــن نمــاذج الدمــج بصــرف النظــر عــن تخصيــص 

ــات األخــرى للمجموعــة لتلــك الوحــدات أو مجموعــات الوحــدات. الموجــودات والمطلوب

إن كل وحدة أو مجموعة وحدات تتوزع عليها الشهرة: 
تمثل المستوى األدنى ضمن المجموعة الذي تتم مراقبة الشهرة من خالله ألغراض اإلدارة الداخلية؛ و• 
ال تزيد عن شريحة تستند إلى صيغة تقرير المجموعة التي يتم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 8: القطاع التشغيلي.• 

ال يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالشــهرة. فيمــا يتعلــق بالموجــودات األخــرى، يتــم تقييــم خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
المســجلة فــي الفتــرات الســابقة فــي تاريــخ كل بيــان مالــي مجمــع لتحديــد أي مؤشــر علــى انخفــاض الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم رد خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة فــي تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم رد خســارة االنخفــاض 
فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز معــه صافــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لألصــل، بعــد االســتهالك أواإلطفــاء، القيمــة المدرجــة 

بالدفاتــر التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا مــا لــم يتــم تحقــق خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. 

يتــم إدراج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد لهــذا األصــل المبلــغ المقــدر 
الممكــن اســترداده. تــدرج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ضمــن بيــان الدخــل المجمــع. يتــم توزيــع خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة 
فيمــا يتعلــق بوحــدات إنتــاج النقــد أوًال لتخفيــض القيمــة المدرجــة بالدفاتــر أليــة شــهرة موزعــة علــى الوحــدات ثــم لتخفيــض القيمــة المدرجــة 

بالدفاتــر للموجــودات األخــرى التــي تنتمــي للوحــدة (مجموعــة الوحــدات) علــى أســاس نســبي. 

أسهم الخزينة
تتمثــل أســهم الخزينــة فــي األســهم التــي تصدرهــا الشــركة األم التــي تــم إعــادة إقتنائهــا الحقــًا مــن قبــل المجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا 
أو إلغاؤهــا حتــى اآلن. يتــم المحاســبة عــن أســهم الخزينــة بطريقــة التكلفــة حيــث يتــم إدراج تكلفــة األســهم التــي تــم اقتناءهــا فــي حســاب 
أســهم خزينــة ضمــن حقــوق الملكيــة. عنــد إعــادة إصــدار أســهم الخزينــة؛ يتــم قيــد األربــاح الناتجــة فــي حســاب منفصــل غيــر قابــل للتوزيــع فــي 
حقــوق الملكيــة كمــا يتــم تحميــل أي خســائر محققــة علــى نفــس الحســاب فــي حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك الحســاب، ويتــم تحميــل الخســائر 
اإلضافيــة علــى األربــاح المرحلــة ومــن ثــم إلــى االحتياطــي االجبــاري. تســتخدم األربــاح المحققــة الحقــًا مــن بيــع أســهم الخزينــة أوال لمقابلــة 
الخســائر المؤقتــة المســجلة ســابقًا فــي االحتياطيــات واألربــاح المرحلــة واحتياطــي أســهم الخزينــة. ال يتــم دفــع أيــة توزيعــات أربــاح نقديــة عــن 
أســهم الخزينــة. ويــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم الخزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم بــدون التأثيــر 

علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) 

ترجمة عمالت أجنبية 
تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتهــا الوظيفيــة الخاصــة بهــا ويتــم قيــاس البنــود الــواردة فــي البيانــات الماليــة لــكل شــركة بتلــك العملــة 
الوظيفيــة. تســجل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة مبدئيــا بالعملــة الوظيفيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل 
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة للعملــة الوظيفيــة بتاريــخ كل بيــان مالــي مجمــع تؤخــذ 
ــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا كتغطيــة لصافــي  ــان الدخــل المجمــع باســتثناء الفــروق علــى القــروض بالعمــالت األجنبي كافــة الفــروق إلــى بي

االســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة. 
 

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تواريــخ المعامــالت 
المبدئيــة. وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــًا للقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا 
فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. فــي حالــة الموجــودات غيــر النقديــة التــي يتــم إدراج التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي 
اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــالت األجنبيــة مباشــرًة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وفــي حالــة للموجــودات غيــر 
النقديــة التــي يتــم إدراج التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل المجمــع، يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــالت األجنبيــة مباشــرًة 

فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

ــار كويتــي)  ــر النقديــة للعمليــات األجنبيــة إلــى عملــة العــرض (دين يتــم ترجمــة الموجــودات (التــي تتضمــن شــهرة) والمطلوبــات النقديــة وغي
للشــركة األم بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. يتــم ترجمــة نتائــج التشــغيل الخاصــة بتلــك العمليــات بمتوســط 
ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة لفتــرة عمليــات الشــركات الخارجيــة. يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــالت األجنبيــة الناتجــة فــي بنــد منفصــل 
ــغ  ــإن المبل ــة، ف ــات الخارجي ــع العملي ــد بي ــة. عن ــات الخارجي ــع العملي ــم بي ــى يت ــة) حت ــة (احتياطــي ترجمــة عمــالت أجنبي ضمــن حقــوق الملكي

المتراكــم المؤجــل المــدرج فــي حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق بعمليــة أجنبيــة محــددة يتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

المخصصات
يتــم إدراج المخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو اســتداللي نتيجــة لحــدث ســابق و مــن المرجــح أن يتطلــب 
ذلــك تدفقــًا صــادرًا للمــوارد التــي تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام. ويتــم مراجعــة 
المخصصــات فــي تاريــخ كل تقريــر مالــى وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي. وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريــًا، فــإن المبلــغ 

المقيــد كمخصــص هــو القيمــة الحاليــة للمصروفــات المتوقعــة المطلوبــة لتســوية االلتــزام.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يحــق للموظفيــن الوافديــن والوطنييــن الحصــول علــى مكافــأة نهايــة الخدمــة بموجــب قانــون العمــل الكويتــي واســتنادا الــى فتــرات الخدمــة 
المتراكمــة للموظــف وطبقــا آلخــر مرتــب ومزايــا تــم الحصــول عليهــا. يتــم احتســاب مخصــص لهــذا االلتــزام غيــر الممــول الــذي يمثــل خطــة 
المزايــا المحــددة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 19- مزايــا الموظفيــن، وذلــك مــن خــالل احتســاب االلتــزام المتوقــع فــي حالــة انهــاء عمــل 

جميــع الموظفيــن فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
إضافــة الــى مــا تقــدم، فــإن حقــوق التقاعــد والحقــوق االجتماعيــة األخــرى الخاصــة بالموظفيــن الكويتييــن يتــم تغطيتهــا حســب أنظمــة 
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والتــي يتــم بموجبهــا تحصيــل اشــتراكات شــهرية مــن الشــركة والعامليــن علــى أســاس نســبة مئويــة 
ثابتــة مــن الرواتــب. إن حصــة المجموعــة مــن المســاهمات فــي هــذا النظــام وهــو نظــام تقاعــدي ذو مســاهمات محــددة وفقــًا لمعيــار 

ــان الدخــل المجمــع للســنة التــي تتعلــق بهــا. المحاســبة الدولــي 19 – يتــم تحميلهــا فــي بي

المستوى الدولي
ــن  ــن الكويتيي ــن بخــالف الموظفي ــر مــن الموظفي ــدد كبي ــة المحــددة يغطــي ع ــدد مــن برامــج المعاشــات التقاعدي ــة ع ــدى المجموع يوجــد ل
والوافديــن العامليــن بدولــة الكويــت. يتــم تقديــم مزايــا التقاعــد علــى أســاس التعويضــات كمــا هــو مذكــور فــي قوانيــن العمــل المحليــة أو عقــود 
التوظيــف. إن سياســة المجموعــة هــي تمويــل بعــض هــذه البرامــج وفقــًا للممارســات والمســاهمات المحليــة طبقــًا للتقييمــات اإلكتواريــة 

المســتقلة.

تحدد تكلفة تقديم مزايا التقاعد في اطار خطة المزايا باستخدام طريقة وحدات االئتمان المتوقعة. 

إن عمليــات اعــادة القيــاس التــي تتألــف مــن االربــاح والخســائر االكتواريــة واثــر حــدود االصــل باســتثناء صافــي الفوائــد والعوائــد علــى موجــودات 
ــات  ــى «االحتياطي ــة او الخصــم ال ــي المجمــع مــع االضاف ــز المال ــان المرك ــي بي ــورا ف ــا ف ــم إدراجه ــد)، يت ــي الفوائ الخطــة (مــع اســتبعاد صاف
األخــرى» مــن خــالل بيــان االيــرادات الشــاملة فــي فتــرة حدوثهــا. وال يتــم اعــادة تصنيــف عمليــات إعــادة القيــاس الــى بيــان الدخــل المجمــع فــي 

الفتــرات الالحقــة. 

يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في بيان الدخل المجمع في: 
تاريخ تعديل الخطة او تقليصها، أو • 
تاريخ تحقق تكاليف إعادة الهيكلة من قبل المجموعة أيهما أقرب. • 

يتــم احتســاب صافــي الفوائــد مــن خــالل تطبيــق ســعر الخصــم علــى اصــول او التزامــات المزايــا المحــددة. وتســجل المجموعــة التغيــرات التاليــة 
علــى صافــي التزامــات الفوائــد المحــددة تحــت بنــد «مرتبــات ومزايــا الموظفيــن» فــي بيــان الدخــل المجمــع: 

تكاليــف الخدمــات التــي تتألــف مــن تكاليــف الخدمــات الحاليــة وتكاليــف الخدمــات الســابقة واالربــاح والخســائر لتقليــص الخطــة • 
الروتينيــة. والتســويات غيــر 

صافي ايرادات او مصروفات الفائدة.• 

عقود التأجير
إن تحديــد مــا إذا كان العقــد يشــتمل علــى تأجيــر يعتمــد علــى جوهــر العقــد ويتطلــب تقديــر مــا إذا كان إنجــاز العقــد يعتمــد علــى اســتخدام أصــل 

معيــن أو مجموعــة موجــودات معينــة ونقــل العقــد للحــق فــي اســتخدام تلــك الموجــودات. 

المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر التــي تحتفــظ فيهــا المجموعــة بكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة األصــل كعقــود تأجيــر تشــغيلي. يتــم إضافــة التكاليــف 
المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة فــي التفــاوض علــى عقــد التأجيــر التشــغيلي إلــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للموجــودات المؤجــرة ويتــم تســجيلها 

علــى مــدى فتــرة التأجيــر علــى نفــس أســاس إيــرادات التأجيــر. 

المجموعة كمستأجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود تأجيــر تشــغيلي عنــد احتفــاظ المؤجــر بكافــة مخاطــر ومزايــا الموجــودات المؤجــرة. يتــم تســجيل مدفوعــات 

عقــود التأجيــر التشــغيلي كمصروفــات فــي بيــان الدخــل المجمــع علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة التأجيــر.

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

عقود التأجير (تتمة)
قــد يتــم تصنيــف العقــار المحتفــظ بــه مــن قبــل المجموعــة بموجــب عقــد التأجيــر التشــغيلي ويتــم المحاســبة عنــه كعقــار اســتثماري عندمــا يفي 
العقــار بتعريــف العقــار االســتثماري ويتــم تقييــم كل عقــار علــى حــدة بنــاًء علــى رغبــة اإلدارة. يتــم تحديــد التكلفــة المبدئيــة للعقــار االســتثماري 
المحتفــظ بــه مــن قبــل المجموعــة بموجــب عقــد التأجيــر التشــغيلي والمصنــف كعقــار اســتثماري بالقيمــة العادلــة للعقــار أو القيمــة الحاليــة 

للحــد األدنــى لدفعــات لعقــود التأجيــر أيهمــا أقــل ويتــم إدراج مبلــغ معــادل كمطلوبــات. 

تحقق اإليرادات 
تتحقــق اإليــرادات إلــى حــد الــذي تصبــح فيــه المنافــع االقتصاديــة للمجموعــة متوقعــة ويمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. ويجــب االلتــزام 

بمعاييــر التحقــق التاليــة قبــل تســجيل اإليــرادات: 

اإليرادات اللوجستية
تتكــون اإليــرادات اللوجســتية بصــورة رئيســية مــن إدارة المخــزون وخدمــات إنجــاز األوامــر والنقــل. يتــم قيــاس اإليــرادات اللوجســتية بالقيمــة 

العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق مقابــل البضاعــة والخدمــات ويتــم تســجيلها عنــد إتمــام الخدمــات.

إيرادات الشحن والمناولة وإيرادات المشروعات
تكتســب المجموعــة إيــرادات الشــحن والمناولــة عــن طريــق شــراء مســاحة للنقــل مــن مقدمــي خدمــات النقــل الجــوي أو البحــري أو البــري ومــن 

ثــم إعــادة بيعهــا بيعهــا إلــى العمــالء. تتحقــق اإليــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــات بالرجــوع إلــى مرحلــة إتمــام الخدمــات.

إيرادات التأجير
يتم المحاسبة عن إيرادات التأجير الناتجة من العقارات االستثمارية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة التأجير .

إيرادات الفوائد
تتحقــق إيــرادات الفوائــد عنــد اســتحقاقها باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي يمثــل معــدل خصــم المســتلمات النقديــة المقــدرة 

خــالل العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة إلــى صافــي القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للموجــودات الماليــة.

إيرادات توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم الدفعات.

الضرائب 
ضريبة دعم العمالة الوطنية 

تحتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــًا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر الماليــة رقــم 24 لســنة 2006 بواقــع 
2.5% مــن ربــح الســنة الخاضــع للضريبــة. وفقــًا للقانــون، يتــم خصــم الدخــل مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة مــن 

الشــركات المدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة. 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وفقــًا لطريقــة االحتســاب المعدلــة وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت 

للتقــدم العلمــي الــذي ينــص علــى أن المحــول إلــى االحتياطــي االجبــاري يجــب اقتطاعــه مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصــة.

الزكاة 
ــزكاة بنســبة 1% مــن ربــح الســنة الخاضــع للضريبــة وفقــًا لقــرار وزارة الماليــة رقــم 58 لعــام 2007. وفقــًا للقانــون،  يتــم احتســاب حصــة ال
يتــم خصــم الدخــل مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق 

الماليــة والخاضعــة للــزكاة مــن ربــح الســنة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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البيانات المالية المجمعة

3-  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الضرائب (تتمة)
الضرائب على الشركات التابعة الخارجية

تخضــع بعــض الشــركات التابعــة للشــركة األم لضرائــب الدخــل فــي الــدول األجنبيــة المختلفــة، ويتــم احتســاب مخصــص لهــذه الضرائــب علــى 
أســاس األربــاح الخاضعــة للضرائــب بالمعــدالت الحاليــة وفقــًا للتشــريعات الماليــة فــي البلــد الــذي تعمــل فيهــا كل شــركة تابعــة.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة لإليــرادات 
والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. ومــع ذلــك فــإن عــدم 
التأكــد مــن االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن ينتــج عنهــا تعديــل مــادي علــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر لألصــل أو االلتــزام المتأثــر فــي الفتــرات 

المستقبلية. 

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة بتطبيــق األحــكام التاليــة بصــرف النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن تقديــرات أخــرى 
والتــي لهــا األثــر األكبــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:

تصنيف الموجودات المالية 
يتعيــن علــى اإلدارة اتخــاذ قــرار بشــأن اقتنــاء اســتثمار معيــن ســواء كان يجــب تصنيفــه كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع أو موجــودات ماليــة 

مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. 

إن تصنيــف الموجــودات الماليــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر يعتمــد علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة ألداء هــذه 
الموجــودات الماليــة. عندمــا تكــون القيــم العادلــة لتلــك الموجــودات الماليــة متاحــة وموثوقــة ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة كجــزء 
مــن بيــان الدخــل المجمــع فــي حســابات اإلدارة، فــإن هــذه االســتثمارات تصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. تصنــف كافــة 

االســتثمارات األخــرى كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع.

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
ــر أو متواصــل  ــاك انخفــاض كبي ــا إذا كان هن ــع كاســتثمارات انخفضــت قيمته ــة المتاحــة للبي ــة الموجــودات المالي تقــوم المجموعــة بمعامل
فــي القيمــة العادلــة بمــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عنــد ظهــور دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة. إن عمليــة تحديــد االنخفــاض «الكبيــر» أو 

«المتواصــل» تتطلــب درجــة كبيــرة مــن الحكــم.

التزامات تأجير تشغيلي – المجموعة كمؤجر 
قامــت المجموعــة بالدخــول فــي عقــود تأجيــر عقــار تجــاري على محفظتها العقارية االســتثمارية. بناء على شــروط وبنود الترتيبــات، قررت المجموعة 

إلــى أنهــا تحتفــظ بجميــع المخاطــر والمزايــا الجوهريــة لهــذه العقــارات ومــن ثم تقوم بالمحاســبة عن هــذه العقود كعقود تأجير تشــغيلي. 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم اقتناؤها 
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة كنتيجة دمج األعمال يتطلب اتخاذ أحكام جوهرية. 

االلتزامات المحتملة 
ال يتــم ادراج الموجــودات المتضمنــة والمطلوبــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال 

تدفــق المنافــع االقتصاديــة الداخلــة أو الخارجــة علــى الترتيــب مســتبعدًا والــذي يتطلــب احكامــا جوهريــة.  

تجميع المنشئات التي تمتلك فيها المجموعة اقل من اغلبية حقوق التصويت 
ــة)- بالرغــم مــن انهــا تملــك اقــل مــن 50% مــن  ــي – شــركة مســاهمة (مقفل ــو ظب ــي اب تعتقــد المجموعــة انهــا تســيطر علــى شــركة اجيليت
حقــوق التصويــت ويرجــع ذلــك الــى ان المجموعــة تقــوم بــادارة ومراقبــة عمليــات المنشــأة، وتتطلــب جميــع القــرارات التشــغيلية واالســتراتيجية 

موافقــة المجموعــة عليهــا. 

وفي ضوء هذه الحقائق والظروف، قررت االدارة ان المجموعة تسيطر فعليا على هذه المنشأة.
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التقديرات واالفتراضات 
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب المســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ التقريــر 
المالــي والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة قــد تــؤدي إلــى تعديــل مــادي علــى القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للموجــودات والمطلوبــات خــالل 

الســنة الماليــة الالحقــة:

انخفاض قيمة الشهرة و الموجودات الغير ملموسة (ذات األعمار غير المحددة)
تقــوم المجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنويًا بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة و الموجــودات الغيــر ملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة قــد 
انخفضــت قيمتهــا. ويتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة مــن االســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا تلــك الموجــودات. كمــا أن تقديــر 
القيمــة مــن االســتخدام يتطلــب مــن المجموعــة عمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار 
معــدل الخصــم المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. بلغــت القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للشــهرة والموجــودات غيــر 
الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة 258,268 ألــف دينــار كويتــي و 4,721 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 
(2016: 245,989 ألــف دينــار كويتــي و 4,721 ألــف دينــار كويتــي) علــى التوالــي. تــم تقديــم المزيــد مــن التفاصيــل فــي اإليضاحــات رقــم 8 و9.

تقييم العقارات االستثمارية
تقــوم المجموعــة بــإدراج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم تحديــد 
القيمــة العادلــة بنــاءا علــى تحليــل مقــارن يســتند إلــى تقييــم تــم إجــراءاه مــن قبــل مقيــم عقــاري مســتقل باســتخدام قيــم المعامــالت الفعليــة 
ــى أســاس  ــة المخصومــة، وعل ــة، والتدفقــات النقدي ــل أطــراف أخــرى لعقــارات لهــا موقــع وظــروف مماثل ــم إجراؤهــا مؤخــرًا مــن قب ــي ت الت

معرفــة وخبــرة المقيــم العقــاري.

قياس القيمة العادلة لالدوات المالية 
إذا لــم تتمكــن المجموعــة مــن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بنــاءا فــي 
أســعار الســوق المعلنــة فــي ســوق نشــط، فأنــه يتــم قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام اســاليب التقييــم المختلفــة لقيــاس القيمــة العادلــة 
لهــا ومــن بينهــا نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة. حيــث يتــم أخــذ المدخــالت لتطبيــق هــذه النمــاذج مــن أســواق نشــطة إن أمكــن. وفــي 
حالــة عــدم إمكانيــة ذلــك، يجــب االعتمــاد علــى مســتوى مــن االحــكام لتحديــد القيــم العادلــة. وتراعــي هــذه األحــكام اعتبــارات المدخــالت مثــل 
مخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان والتقلبــات. وقــد تؤثــر التغيــرات فــي االفتراضــات بشــأن هــذه العوامــل علــى القيمــة العادلــة المســجلة 

لــالدوات الماليــة. يرجــى مراجعــة االيضــاح 30 للمزيــد مــن االفصاحــات. 

التقاعد ومزايا ما بعد التوظيف
يتــم تحديــد تكلفــة خطــط مزايــا التقاعــد والمزايــا الطبيــة األخــرى فيمــا بعــد التوظيــف والقيمــة الحاليــة اللتزامــات التقاعــد باســتخدام أســلوب 
التقييــم االكتــواري. يتضمــن التقييــم االكتــواري وضــع افتراضــات متنوعــة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل وتتضمــن هــذه 
االفتراضــات تحديــد معــدل الخصــم، والزيــادة المســتقبلية فــي الرواتــب، ومعــدل الوفيــات، والزيــادة المســتقبلية فــي مزايــا التقاعــد. ونظــرا 
للتعقيــدات المرتبطــة بعمليــة التقييــم وطبيعتهــا طويلــة االجــل؛ فــإن التزامــات المزايــا المحــددة تتســم بالحساســية الشــديدة تجــاه التغيــرات 

فــي هــذه االفتراضــات. ويتــم مراجعــة هــذه االفتراضــات فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
التقاعد ومزايا ما بعد التوظيف (تتمة)

عنــد تحديــد معــدل الخصــم المناســب، تأخــذ االدارة فــي اعتبارهــا اســعار الفائــدة علــى ســندات الشــركات المســجلة بعمــالت تماثــل العمــالت 
المســجل بهــا التزامــات مزايــا مــا بعــد التوظيــف؛ وقيــاس الجــدارة االئتمانيــة للســندات بحيــث ال تقــل عــن معــدل ”AA“ أو أكثــر باالســتعانة 
بمؤسســة تقييــم معتمــدة عالميــا، ويتــم االســتدالل عليهــا -وفــق الحاجــة- مقابــل منحنــى العائــد لغــرض التوافــق مــع األجــل المحــدد التزامــات 
خطــط المزايــا. كمــا يتــم مراجعــة الســندات ذات الصلــة مــن حيــث مســتوى الجــودة؛ حيــث تســتبعد الســندات ذات الهامــش االئتمانــي المرتفــع 

مــن تحليــل الســندات الــذي يتــم بنــاءا عليــه تحديــد معــدل الخصــم اخــذا فــي االعتبــار انهــا ال تمثــل ســندات الشــركات عاليــة الجــودة. 

يقــدر معــدل الوفيــات علــى بيانــات الوفيــات المتاحــة والمعلنــة لــدول معينــة. وتعتمــد الزيــادات فــي الرواتــب والمزايــا التقاعديــة علــى معــدالت 
التضخــم المســتقبلية المتوقعــة فــي هــذه الــدول. 

لمزيد من التفاصيل حول التزامات المزايا المحددة، يرجى مراجعة االيضاح رقم 18. 

انخفاض قيمة المدينين التجاريين 
ــًا. ويتــم عمــل  ــر ممكن ــغ بالكامــل أمــرًا غي ــل المبل ــون عندمــا يعــد تحصي ــغ الممكــن تحصيلهــا مــن المدينــون التجاري ــر للمبال يتــم عمــل تقدي
هــذا التقديــر بالنســبة للمبالــغ الجوهريــة علــى أســاس فــردي، يتــم بصــورة مجمعــة تقييــم المبالــغ غيــر الجوهريــة والتــي مــر اســتحقاقها دون 

تحصيلهــا، ويتــم تطبيــق مخصــص تبعــًا لطــول فتــرة التأخــر اســتنادًا إلــى معــدالت االســترداد التاريخيــة.

تقييم المخزون 
ــر  ــم عمــل تقدي ــم ام متقــادم يت ــح المخــزون قدي ــم إدراج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. عندمــا يصب يت
لصافــي قيمتــه الممكــن تحقيقهــا. يتــم عمــل هــذا التقديــر بالنســبة لــكل مبلــغ مــن المبالــغ الجوهريــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم المبالــغ 
غيــر الجوهريــة بصــورة منفصلــة، ولكــن قديمــة او متقادمــة، وذلــك بصــورة مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص تبعــًا لنــوع المخــزون ودرجــة القــدم 

أو التقــادم اســتنادًا إلــى أســعار البيــع المتوقعــة.

4-  معلومات المجموعة

فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة:
نسبة الملكية (%) كما في 31 ديسمبر

بلد التأسيس20172016اسم الشركة

دولة الكويت%100.00%100.00شركة بى دبليو سى للنقليات ذ.م.م.  
دولة الكويت%100.00%100.00شركة أجيليتى دى.جى.إس لوجيستيك سرفيسيز ش.م.ك.م.

دولة الكويت%100.00%100.00شركة الخليج للتموين للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. *
دولة الكويت%66.48%66.48شركة المعادن والصناعات التحويلية (المعادن) ش.م.ك.ع. *

دولة الكويت%60.60%60.60شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستيمز ش.م.ك.م. *
دولة الكويت%95.00%95.00شركة ناشيونال لخدمات الطيران ذ.م.م. *

دولة الكويت%92.63%92.63شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع*
دولة الكويت-       %100.00شركة اجيليتي جي أي ال الدارة االعمال ذ.م.م.

دولة الكويت-       %100.00شركة اجيليتي جي أي ال للمخازن وإدارة مخزون الغير ذ.م.م.
ساحل العاج -       %100.00ناس ايفوري اس ايه *

اإلمارات العربية المتحدة%80.00%65.12تراي ستار للنقليات شركة ذات مسئولية محدودة – («تريسار»)
اإلمارات العربية المتحدة%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيك شركة ذات مسؤلية محدودة

اإلمارات العربية المتحدة%49.00%49.00أجيلتي أبو ظبي - شركة مساهمة عامة - (إيضاح 3)
اإلمارات العربية المتحدة-       %100.00اجيليتي ديستركت بارك اف زد أي 

الواليات المتحدة األمريكية%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيك كورب
الواليات المتحدة األمريكية%100.00%100.00أجيليتي بروجيكت لوجيستيكس إنك.

المملكة العربية السعودية%100.00%100.00شركة أجيليتي شركة ذات مسؤلية محدودة 
المملكة العربية السعودية-     %100.00أجيليتي لوجيستيك بارك 

الهند %100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس برايفت ليميتد 
ألمانيا %100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس جى إم بى أتش 

هونج كونج%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس ليميتد
هولندا %100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس انترناشيونال بي في  

سنغافورة %100.00%100.00أجيليتي إنترناشونال لوجيستيكس بى تى إى ليمتد
سنغافورة %100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس هولدنجز بى تى إى ليمتد 

المملكة المتحدة%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس ليمتد 
البرازيل%100.00%100.00اجيليتي دو برازيل لوجستيكا انترناشيونال إس إيه

أستراليا%100.00%100.00أجيليتي بروجيكت لوجيستيكس بي تي واي ليمتد
بابوا غينيا الجديدة%100.00%100.00أجيليتي ليمتد

الصين%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس (شنغهاي) ليمتد 
سويسرا%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيكس أيه جي 

إسبانيا%100.00%100.00أجيليتي أسبانيا أس أيه
السويد%100.00%100.00أجيليتي أيه بي

تايالند%100.00%100.00أجيليتي كومباني ليمتد

إن األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة الموضحــة أعــاله هــي تقديــم الخدمــات اللوجيســتية والخدمــات المتعلقــة بهــا باســتثناء الشــركات 
التابعــة المميــزة بوجــود عالمــة (*) بجانبهــا والتــي يتمثــل النشــاط الرئيســي لهــا فــي البنيــة االساســية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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4-  معلومات المجموعة (تتمة)

الشركات التابعة الهامة والمملوكة جزئيًا
أن شــركة تــراي ســتار هــي الشــركة التابعــة الوحيــدة التــي لــدى المجموعــة فيهــا حصــص غيــر مســيطرة ذات أهميــة. فيمــا يلــي ملخــص 

للمعلومــات الماليــة لشــركة تــراي ســتار. إن هــذه المعلومــات تســتند إلــى المبالــغ قبــل االســتبعادات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة.

20172016
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

ملخص بيان الدخل:
105,658102,224اإليرادات

──────────────────
12,15310,845ربح السنة

══════════════════
2,1791,239الخاص بالحصص غير المسيطرة

──────────────────

ملخص بيان المركز المالي:
225,703184,252إجمالي الموجودات 
(114,607)(122,389)إجمالي المطلوبات 

──────────────────
103,31469,645إجمالي حقوق الملكية

══════════════════
33,82313,776أرصدة متراكمة للحصص غير المسيطرة

──────────────────
ملخص معلومات التدفقات النقدية:

23,96915,600تشغيل
(43,673)(17,991)استثمار
21,01021,365تمويل

──────────────────
(6,708)26,988صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

══════════════════

الزيادة في الحصص غير المسيطرة
خــالل الســنة، تــم تخفيــف حصــة الملكيــة الفعالــة للمجموعــة فــي مجموعــة تــراي ســتار مــن 80.00% الــى 65.12% نتيجــة لزيــادة رأســمال 

مجموعــة تــراي ســتار.

بعــد التغيــر فــي ملكيــة مجموعــة تــراي ســتار دون فقــد الســيطرة، قامــت المجموعــة بتســجيل ربــح بمبلــغ 7,260 الــف دينــار كويتــي ضمــن 
احتياطيــات آخــرى فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع. 

5-  ممتلكات وآالت ومعدات  
أراضي ومباني

وتحسينات

أدوات

وأالت ومعدات

سيارات 

وسفن

أثاث 

المجموعومعدات مكتبية
ألفألفألفألفألف

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفة:

166,32185,066154,40893,984499,779كما في 1 يناير 2017
12,3297,11518,1965,94943,589اإلضافات

5,150   -     -     -  5,150المحول من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح 6) 
7,538   -     -     -  7,538المحول من موجودات غير متداولة أخرى

3044,2522646405,460الناتج من اقتناء شركات تابعة (ايضاح 31)
(2,718)(1,166)   -     -  (1,552)شطب 

(4,874)(774)(3,018)(342)(740)االستبعادات
(7,631)1,373(2,252)(495)(6,257)فروق تحويل عمالت أجنبية 

───────────────────────────────────
183,09395,596167,598100,006546,293كما في 31 ديسمبر 2017

───────────────────────────────────
االستهالك: 

(247,782)(75,562)(44,319)(58,712)(69,189)كما في 1 يناير 2017
(29,844)(7,383)(9,430)(5,813)(7,218)المحمل للسنة 

1,1662,718   -     -  1,552شطب
2631322,9107734,078االستبعادات 

(4,250)(392)(238)(3,441)(179)الناتج من اقتناء شركات تابعة (إيضاح 31)
5,622(93)2,4941,2561,965فروق تحويل عمالت أجنبية 

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

───────────────────────────────────
صافي القيمة المدرجة بالدفاتر: 

110,81629,018118,48618,515276,835كما في 31 ديسمبر 2017
═══════════════════════════════════

أراضي ومباني

وتحسينات

أدوات

وأالت ومعدات

سيارات 

وسفن

أثاث 

المجموعومعدات مكتبية
ألفألفألفألفألف

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفة:

175,27491,62667,03087,550421,480كما في 1 يناير 2016
7,8511,07836,21013,73258,871اإلضافات

23,974   -23,974   -   -  المحول من مشاريع قيد التنفيذ (إيضاح 6) 
27,762   -27,762   -   -الناتج من اقتناء شركات تابعة  

(16,703)   -   -(4,102)(12,601)المحول الى موجودات غير متداولة أخرى (إيضاح 15) 
(8,135)(5,771)(145)(1,829)(390)االستبعادات

(7,470)(1,527)(423)(1,707)(3,813)فروق تحويل عمالت أجنبية 
───────────────────────────────────

166,32185,066154,40893,984499,779كما في 31 ديسمبر 2016
───────────────────────────────────

االستهالك: 
(237,731)(75,867)(41,241)(59,063)(61,560)كما في 1 يناير 2016

(28,092)(6,729)(3,214)(5,166)(12,983)المحمل للسنة 
5,822   -   -3,5332,289المحول الى موجودات غير متداولة أخرى (إيضاح 15)

3281,793655,6857,871االستبعادات
1,4931,435711,3494,348فروق تحويل عمالت أجنبية 

───────────────────────────────────
(247,782)(75,562)(44,319)(58,712)(69,189)كما في 31 ديسمبر 2016

───────────────────────────────────
صافي القيمة المدرجة بالدفاتر: 

97,13226,354110,08918,422251,997كما في 31 ديسمبر 2016
═══════════════════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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6-  مشاريع قيد التنفيذ 

تشــتمل المشــاريع قيــد التنفيــذ علــى تكلفــة الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا وتحــت اإلنشــاء والتــي ال تكــون متاحــة لالســتخدام فــي تاريــخ 
ــات المجموعــة. ــد إنجازهــا لعملي ــة المجمعــة. ســوف يتــم اســتخدام هــذه الموجــودات عن ــات المالي البيان

   
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

16,50134,267كما في 1 يناير 
18,9306,435إضافات

(23,974)(5,150)المحول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات (ايضاح 5)
(8)(200)المحول الى عقار استثماري (ايضاح 7)

(219)(16)فروق تحويل عمالت أجنبية  
────────────────────

30,06516,501كما في 31 ديسمبر 
════════════════════

7-  عقارات استثمارية 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

268,686261,474كما في 1 يناير 
2,1922,061اإلضافات  

2008المحول من مشروعات قيد التنفيذ (ايضاح 6)
12,7675,143التغير في القيمة العادلة 

──────────────────

283,845268,686كما في 31 ديسمبر
══════════════════

قامــت المجموعــة بتصنيــف بعــض العقــارات التجاريــة بمبلــغ 281,398 ألــف دينــار كويتــي (2016: 266,080 ألــف دينــار كويتــي) المحتفــظ بهــا 
بموجــب عقــود تأجيــر تشــغيلي طويلــة األجــل كعقــارات اســتثمارية. تقــع جميــع العقــارات االســتثمارية فــي دولــة الكويــت.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016 مــن قبــل مقيميــن مســتقلين لديهــم 
المؤهــالت المالئمــة وخبــرة حديثــة فــي مجــال تقييــم العقــارات فــي مواقــع ذات صلــة. تــم تحديــد القيــم العادلــة بنــاء علــى طريقــة الســوق. 
وعنــد تقديــر القيــم العادلــة للعقــارات، تــم االعتبــار بــأن االســتخدام الحالــي للعقــارات هــو االســتخدام االمثــل واالفضــل لهــا. لــم يتــم اجــراء أي 
تغييــر علــى أليــات التقييــم خــالل الســنة. ويتــم قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ضمــن المســتوى الثالــث مــن الجــدول الهرمــي 

للقيمــة العادلــة. 

إن االفتراض الجوهري المستخدم في تحديد القيمة العادلة هو سعر السوق (لكل متر مربع). 

بموجــب طريقــة الســوق، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة اســتناًدا إلــى معامــالت مماثلــة. تســتند طريقــة الســوق إلــى مبــدأ االســتبدال بحيــث ال 
يقــوم المشــتري المرتقــب بســداد أي مبالــغ للعقــار تزيــد عــن تكلفــة شــراء عقــار بديــل مماثــل. ووحــدة المقارنــة المطبقــة مــن قبــل المجموعــة 

هــي الســعر لــكل متــر مربــع.

إن ارتفــاع او انخفــاض ســعر الســوق المقــدر بنســبة 5% (للمتــر المربــع) ســوف يــؤدي الــى ارتفــاع او انخفــاض قيمــة العقــارات االســتثمارية 
بمبلــغ 14,192 ألــف دينــار كويتــي (2016: 13,434 الــف دينــار كويتــي). 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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8-  موجودات غير ملموسة  
مشاريع البناء والتملك 

(BOT) والتحويل
ألف

دينار كويتي

قوائم العمالء 
ألف

دينار كويتي 

العالمة التجارية 
ألف

دينار كويتي 

المجموع 
ألف

دينار كويتي 
التكلفة:

38,5277,2714,72150,519كما في 1 يناير 2017
────────────────────────────────────

38,5277,2714,72150,519كما في 31 ديسمبر 2017
────────────────────────────────────

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

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

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

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر: 
20,1121,1114,72125,944كما في 31 ديسمبر 2017 

════════════════════════════════════

مشاريع البناء والتملك 
(BOT) والتحويل

ألف
دينار كويتي

قوائم العمالء 
ألف

دينار كويتي 

العالمة التجارية 
ألف

دينار كويتي 

المجموع 
ألف

دينار كويتي 
التكلفة:

38,5277,2714,72150,519كما في 1 يناير 2016
────────────────────────────────────

38,5277,2714,72150,519كما في 31 ديسمبر 2016
────────────────────────────────────

اإلطفاء المتراكم:
(16,524)    -(5,164)(11,360)كما في 1 يناير 2016

(4,017)    -(498)(3,519)المحمل للسنة 
────────────────────────────────────

(20,541)    -(5,662)(14,879)كما في 31 ديسمبر 2016
────────────────────────────────────

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر: 
23,6481,6094,72129,978كما في 31 ديسمبر 2016 

════════════════════════════════════

تم اقتناء الموجودات غير الملموسة من خالل دمج أعمال في سنوات سابقة. 

تمثــل مشــاريع البنــاء والتملــك والتحويــل التكاليــف المتكبــدة إلنشــاء مواقــف انتظــار الســيارات والمجمــع التجــاري بمطــار الكويــت الدولــي 
ومطــار الشــيخ ســعد مجمــع ديســكفري التجــاري وأتعــاب االمتيــازات المتكبــدة لتقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة فــي ســاحل العــاج علــى 

أســاس البنــاء والتملــك والتحويــل.

مــن المفتــرض أن تكــون العالمــة التجاريــة ذات عمــر انتاجــي غيــر محــدد ويتــم اختبارهــا لغــرض تحديــد انخفــاض القيمــة فــي تاريــخ البيانــات 
الماليــة المجمعــة، تــرى اإلدارة عــدم وجــود انخفــاض فــي القيمــة (2016: ال شــيء).

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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البيانات المالية المجمعة

9- الشهرة 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 
التكلفة:

273,207271,861كما في 1 يناير 
    -10,185إضافات (إيضاح 31)

2,0941,346فروق تحويل عمالت أجنبية
────────────────────

285,486273,207كما في 31 ديسمبر
────────────────────

انخفاض القيمة:
(27,218)(27,218)كما في 1 يناير و31 ديسمبر 

────────────────────
258,268245,989صافي القيمة المدرجة بالدفاتر 

════════════════════

يتم توزيع الشهرة التي تم اقتناؤها من خالل عمليات دمج األعمال على وحدات إنتاج النقد كما يلي:

القيمة المدرجة بالدفاتر للشهرة

وحدات إنتاج النقد:

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

225,728225,568الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة 
32,54020,421البنية التحتية

────────────────────
258,268245,989المجموع

════════════════════

لقــد تــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده لوحــدات إنتــاج النقــد بنــاء علــى احتســاب القيمــة مــن االســتخدام باســتخدام توقعــات التدفقــات 
النقديــة المبنيــة علــى الموازنــات الماليــة لعــام 2017 والمعتمــدة مــن قبــل اإلدارة وبفــرض أن متوســط معــدل نمــو ســنوي بنســبة %5.3 
(2016: 5.6%) لألربــع ســنوات القادمــة والــذي يقــع ضمــن نطــاق معــدل النمــو الحالــي قصيــر األجــل لقطــاع الخدمــات اللوجســتية. إن معــدل 
الخصــم قبــل الضريبــة المطبــق علــى توقعــات التدفقــات النقديـــة هــو 10% (2016: 10%) والتدفقــات النقديــة إلــى مــا بعــد فتــرة 5 ســنوات 
تــم اســتقراؤها باســتخدام معــدل نمــو بنســبة 3% (2016: 3%). كنتيجــة لهــذه الممارســة، انتهــت اإلدارة إلــى عــدم ضــرورة احتســاب مخصــص 

لالنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة من االستخدام
إن احتساب القيمة من االستخدام ذو حساسية لالفتراضات التالية:

اإليرادات• 
الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء • 
معدالت الخصم، و• 
معدل النمو المستخدم الستقراء التدفقات النقدية فيما بعد فترة الموازنة• 

الحساسية للتغيرات في االفتراضات 
فيمــا يتعلــق بتقييــم القيمــة اثنــاء االســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد، تــرى اإلدارة عــدم وجــود أي تغيــر محتمــل بصــورة معقولــة فــي أي مــن 

االفتراضــات الرئيســية أعــاله قــد يتســبب فــي زيــادة القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للوحــدة بصــورة جوهريــة عــن قيمتهــا الممكــن اســتردادها. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

10-  استثمار في شركات زميلة

فيما يلي الحركة في القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار في الشركات الزميلة خالل السنة:

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

51,16747,622في بداية السنة
863 -إضافة 

4,2954,446حصة في النتائج
(1,548)(1,698)توزيعات أرباح مستلمة

(216)591تعديالت تحويل عمالت أجنبية
──────────────────

54,35551,167في نهاية السنة
══════════════════

قررت المجموعة أن شركة الخليج للمخازن ش.م.ق («شركة الخليج للمخازن») هي الشركة الزميلة الجوهرية للمجموعة.

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي
ملخص بيان المركز المالي لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق :

75,01985,629موجودات متداولة
234,845228,870موجودات غير متداولة

(43,488)(49,455)مطلوبات متداولة
(143,889)(131,514)مطلوبات غير متداولة

────────────
137,895127,122حقوق الملكية

════════════
21.59%21.59%نسبة ملكية المجموعة

────────────
29,77127,690حصة المجموعة في حقوق ملكية شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

20,34520,345الشهرة 
──────────

50,11648,035القيمة المدرجة بالدفاتر لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق
4,2393,132القيمة المدرجة بالدفاتر لشركات زميلة أخرى

────────────
54,35551,167

════════════

ملخص بيان الدخل لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق:
78,52171,411اإليرادات

════════════

17,50818,393ربح السنة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق
════════════

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة فــي شــركة الخليــج للمخــازن ش.م.ق وهــي شــركة مدرجــة فــي ســوق 
قطــر لــألوراق الماليــة 46,196 ألــف دينــار كويتــي (2016: 54,241 ألــف دينــار كويتــي).
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البيانات المالية المجمعة

11-  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

108,425109,881استثمار في شركة زميلة – خارج الكويت 
أسهم:

18636-      في الكويت
────────────────

108,611109,917
════════════════

قامــت المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2011 (مــن خــالل شــركتها التابعــة المملوكــة بالكامــل، والتــي تمثــل منشــأة ذات 
رأســمال مشــترك) باالشــتراك مــع شــركة فرانــس تيليكــوم باقتنــاء حصــة ملكيــة بنســبة 44% مــن كــورك تيليكــوم ذ.م.م. («كــورك تيليكــوم»)، 
شــركة ذات مســؤلية محــدودة تــم تأسيســها فــي العــراق، عــن طريــق الشــركة المشــتركة المملوكــة بنســبة 54% مــن قبــل المجموعــة ونســبة 

46% مــن قبــل فرانــس تيليكــوم. نتيجــة لذلــك، تمتلــك المجموعــة حصــة غيــر مباشــرة بنســبة 23.7% فــي شــركة كــورك تيليكــوم. 

تــم تصنيــف االســتثمار فــي كــورك تيليكــوم كاســتثمار فــي شــركة زميلــة حيــث تمــارس المجموعــة تأثيــرا ملموســا علــى السياســات الماليــة 
ــل  ــة محتفــظ بهــا كجــزء مــن المحفظــة االســتثمارية للشــركة التــي تمث والتشــغيلية لشــركة كــورك تيليكــوم. وحيــث أن هــذه الشــركة الزميل
ــار المحاســبة الدولــي 28  ــة. يســمح معي ــي المجمــع بالقيمــة العادل ــان المركــز المال ــم إدراجهــا فــي بي منشــأة ذات رأســمال مشــترك فقــد ت
«االســتثمار فــي شــركات زميلــة وشــركات المحاصــة» بهــذه المعالجــة والتــي تســمح بالمحاســبة عــن االســتثمارات المحتفــظ بهــا مــن قبــل 
منشــأت ذات رأســمال مشــترك بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 مــع إدراج التغيــرات فــي 

القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة التغيــر.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت قيمــة القــرض الــذي يحمــل فائــدة والمقــدم مــن قبــل المجموعــة إلــى شــركة كــورك تيليكــوم بمبلــغ 
ــي) (إيضــاح 27). ــار كويت ــف دين ــي (2016: 35,569 أل ــار كويت ــف دين 35,098 أل

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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11-  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)

استثمار كوريك 
فــي فبرايــر 2017، قدمــت الشــركة األم طلــب تحكيــم ضــد حكومــة جمهوريــة العــراق اســتنادًا إلــى المــادة 36 مــن اتفاقيــة تســوية منازعــات 
ــة الكويــت  ــة بيــن حكومــة دول ــة الثنائي ــى المــادة 10 مــن االتفاقي ــة اإلكســيد») وإل ــدول األخــرى («اتفاقي ــي ال ــدول ومواطن ــن ال االســتثمار بي
وحكومــة جمهوريــة العــراق بشــأن الترويــج والحمايــة المتبادلــة لالســتثمارات («االتفاقيــة الثنائيــة لعــام 2015»). ويتعلــق طلــب التحكيــم 
بمجموعــة مــن التصرفــات واالمتنــاع عــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن جانــب حكومــة جمهوريــة العــراق بمــا فيهــا هيئتهــا الرقابيــة التابعــة لهــا وهــي 
هيئــة األعــالم واالتصــاالت، فيمــا يتعلــق بقــرار مزعــوم صــدوره مــن قبــل هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت بإبطــال موافقتهــا الكتابيــة المســبقة 
الصــادرة بشــأن اســتثمار الشــركة األم فــي شــركة كــورك تيليكــوم. وتتعلــق مطالبــات الشــركة األم فــي طلــب التحكيــم، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
علــى إخفــاق الحكومــة العراقيــة فــي معاملــة اســتثمار الشــركة األم بقيمــة 380 مليــون دوالر أميركــي بشــكل عــادل ومنصــف، وإخفاقهــا فــي 
إخطارهــا بمــا يتــم اتخــاذه مــن إجــراءات وحرمانهــا مــن حــق الدفــاع، وأيضــا المصــادرة غيــر المباشــرة لالســتثمار بالمخالفــة ألحــكام االتفاقيــة 
الثنائيــة لعــام 2015. فــي 24 فبرايــر 2017، تــم قيــد طلــب التحكيــم مــن الشــركة األم رســميًا لــدى مركــز تســوية منازعــات االســتثمار. وتــم 
تشــكيل هيئــة التحكيــم رســميًا فــي 20 ديســمبر 2017. وهيئــة التحكيــم تقــوم حاليــًا بتحديــد جــدول زمنــي لباقــي إجــراءات التحكيــم. كمــا وأنــه 

ال يمكــن فــي الوقــت الحالــي تقييــم االثــر المالــي المتوقــع حيــث مــا يــزال النــزاع قائمــا دون حســمه قانونــا وعــدم اتضــاح االمــور.

ــراق»)  ــوم الع ــراق المحــدودة («شــركة تيليك ــوم الع ــوم، قامــت شــركة تيليك ــورك تيليك ــاله بشــأن شــركة ك ــورة أع ــات المذك بمــوازاة المطالب
(التــي تملــك الشــركة األم بشــكل غيــر مباشــر فــي رأســمالها حصــة 54%) ببــدء إجــراءات تحكيــم ضــد كل مــن شــركة كــورك الدوليــة (لــإلدارة) 
المحــدودة («كــورك الدوليــة») والســيد/ ســروان صابــر مصطفــى. وقــد نشــأ النــزاع بســبب مبالــغ مســتحقة مــن كــورك الدوليــة بكفالــة الســيد 
ســروان صابــر مصطفــى بموجــب اتفاقيــة اكتتــاب تتعلــق باســتثمار الشــركة األم فــي شــركة كــورك تيليكــوم. وُيقــدر المبلــغ المتنــازع عليــه بمــا 
يقــارب 75 مليــون دوالر أميركــي (بخــالف الفوائــد). وقــد تــم تشــكيل هيئــة التحكيــم فــي 2 فبرايــر 2018 والتــي ســوف تصــدر القواعــد اإلجرائيــة 

والجــدول الزمنــي لنظــر التحكيــم فــي أقــرب فرصــة.

وفــي ســياق منفصــل، فــي 5 ســبتمبر 2017، قامــت شــركة مــودرن العالميــة للتجــارة العامــة لمــواد ومعــدات البنــاء والعقــارات ذ.م.م (شــركة 
تابعــة مملوكــة بالكامــل مــن الشــركة األم) ببــدء إجــراءات تحكيــم ضــد شــركة كــورك تيليكــوم بشــأن إخــالل كــورك تيليكــوم فــي ســداد رســوم 
الخدمــات المســتحقة لشــركة مــودرن العالميــة بموجــب اتفاقيــة خدمــات. وُيقــدر المبلــغ المتنــازع عليــه بمــا يقــارب 3.4 مليــون دوالر أميركــي 

(بخــالف الفوائــد). ويتــم حاليــًا تشــكيل هيئــة التحكيــم علــى أن تبــدأ إجــراءات التحكيــم فــي أقــرب فرصــة.

فــي مطالبــة مقابلــة، تهــدد كــورك الدوليــة بإقامــة دعــوى ضــد تيليكــوم العــراق بشــأن إخــالالت مدعــي قيــام تيليكــوم العــراق بهــا بشــأن أأحــكام 
التمويــل الــواردة فــي اتفاقيــة المســاهمين المبرمــة بيــن األطــراف بشــأن شــركة كــورك تيليكــوم. وُيقــدر المبلــغ المتنــازع عليــه بمــا يقــارب 120 

مليــون دوالر أميركــي. ولكــن لــم يتــم البــدء بــأي إجــراءات ضــد تيليكــوم العــراق حتــى تاريخــه.

وبنــاءا عليــه، عجــزت إدارة المجموعــة عــن تحديــد القيمــة العادلــة لهــذا االســتثمار واســترداد قيمــة القــرض الــذي يحمــل فائــدة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016. وبالتالــي تــم إدراج االســتثمار بالقيمــة العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 بمبلــغ 359 مليــون دوالر 

أمريكــي بمــا يعــادل مبلــغ 108,425 ألــف دينــار كويتــي (2016: 109,881 ألــف دينــار كويتــي).
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12-  موجودات مالية متاحة للبيع 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 
أسهم غير مسعرة: 

8,85117,873-           في الكويت 
13,81817,624-           خارج الكويت

────────────────

22,66935,497
════════════════

تــم إدراج بعــض األســهم غيــر المســعرة بمبلــغ 18,362 ألــف دينــار كويتــي (2016: 30,047 ألــف دينــار كويتــي) بالتكلفــة ناقًصــا االنخفــاض 
فــي القيمــة بســبب طبيعــة تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا وعــدم توفــر أســاليب أخــرى مالئمــة للوصــول إلــى قيمــة 

عادلــة موثــوق بهــا لهــذه االســتثمارات. 

قامــت اإلدارة بإجــراء مراجعــة لألســهم غيــر المســعرة لتقييــم مــا إذا كان قــد حــدث انخفــاض فــي قيمــة هــذه االســتثمارات. بنــاءا علــى هــذا 
التقييــم، تــم تســجيل انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 6,300 الــف دينــار كويتــي فــي بيــان الدخــل المجمــع (2016: ال شــيء).

13-  مخزون 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

16,73614,629بضاعة بغرض البيع مرة أخرى

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

16,49714,390
════════════════════

يتضمن المخزون بشكل أساسي بنود محتفظ بها لتسليمها لعمالء الخدمات اللوجستية كجزء من عقود تقديم الخدمات اللوجستية.

ــار كويتــي) ويســجل هــذا المبلــغ  ــار كويتــي (2016: 694 ألــف دين تــم خــالل الســنة إدراج المخصــص كمصروفــات بمبلــغ ال شــيء الــف دين
ضمــن تكلفــة اإليــرادات فــي بيــان الدخــل المجمــع.

14-  مدينون تجاريون 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

357,055297,362إجمالي المدينين التجاريين 
(56,216)(53,078)مخصص االنخفاض في القيمة  

────────────────────
303,977241,146

════════════════════

إن القيمــة المدرجــة بالدفاتــر للمدينيــن التجارييــن تقريبــًا تقابــل قيمتهــا العادلــة. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 بلــغ رصيــد االنخفــاض فــي قيمــة 
المدينيــن التجارييــن 53,078 ألــف دينــار كويتــي (2016: 56,216 ألــف دينــار كويتــي) وقــد تــم احتســاب مخصــص لــه بالكامــل. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

14-  مدينون تجاريون (تتمة)

إن الحركة في مخصص انخفاض قيمة المدينين التجاريين كانت كما يلي: 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

56,21660,190كما في 1 يناير 
1,1022,137المحمل للسنة (إيضاح 22)

(6,218)(3,842)مبالغ مشطوبة  
107(398)أخرى (بما في ذلك فروق تحويل عمالت أجنبية)

────────────────────

53,07856,216كما في 31 ديسمبر 
════════════════════

كما في 31 ديسمبر كان تحليل تقادم أرصدة المدينين التجاريين غير منخفضة القيمة كما يلي:  

 المجموعمتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة
غير متأخرة وغير 
أقل من 30 يوًما منخفضة القيمة

 60-30
يوًما 

 90-60
يوًما

 120-90
أكثر من 120 يوًمايوًما 

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

2017202,60348,96817,9048,8019,30816,393303,977
2016170,03834,27310,6897,0725,32613,748241,146

ــرة الســابقة. ليــس مــن سياســة  ــاء علــى الخب إن أرصــدة المدينيــن التجاريــن التــي لــم تنخفــض قيمتهــا مــن المتوقــع اســتردادها بالكامــل بن
ــة.  ــر مضمون المجموعــة الحصــول علــى ضمــان علــى المدينيــن وعلــى ذلــك فإنهــا غي

15-  موجودات متداولة أخرى 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

26,55224,061مصروفات مدفوعة مقدمًا 
12,83321,440دفعات مقدًما لموردين

10,881-موجودات محتفظ بها لغرض البيع (إيضاح 5)
10,09210,092مطالبات متنازع عليها (إيضاح 26 «ب») 

10,1088,852تأمينات 
7,9453,361أرصدة مدينة متنوعة

4,0793,417إيرادات مستحقة 
2,8041,851أعمال قيد التنفيذ 

1,7591,594مطالبات مستحقة متنوعة
1,1691,388مدينو موظفين 

6,9846,788أخرى
────────────────────

84,32593,725
════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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16- أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

104,94677,774نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
20,7449,466ودائع قصيرة األجل 

──────────────────

125,69087,240النقد والنقد المعادل
7,065    - ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن 3 شهور

──────────────────

125,69094,305
══════════════════

إن الودائــع قصيــرة األجــل (ذات فتــرة اســتحقاق أصليــة تصــل لمــدة ثالثــة أشــهر) مودعــة لفتــرات متنوعــة تتــراوح بيــن يــوم واحــد وثالثــة أشــهر 
ويعتمــد ذلــك علــى متطلبــات النقــد الفوريــة للمجموعــة وتكتســب فائــدة طبقــًا لمعــدالت فائــدة الودائــع قصيــرة األجــل ذات الصلــة. تكتســب 
الودائــع محــددة األجــل (ودائــع ذات فتــرة اســتحقاق أصليــة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر) فائــدة تتــراوح مــن ال شــئ% ســنويًا (2016: 2.03% إلــى 

2.5% ســنويًا).

17-  رأس المال واالحتياطيات وتوزيعات األرباح 

أ)  رأس المال
المبلغ عدد االسهم 

201720162017 2016
الف 

دينار كويتي
الف 

دينار كويتي
راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بقيمة 

1001,333,028,7781,211,844,344133,303121,185 فلس للسهم 
═══════════════════════════════════════════

ب) عالوة إصدار أسهم
إن عالوة إصدار األسهم غير متاحة للتوزيع.

ج) احتياطي اجباري 
وفقــا لقانــون الشــركات والتعديــالت الالحقــة لــه وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم، يجــب تحويــل 10% علــى األقــل مــن ربــح 
الســنة قبــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة الــى االحتياطــي االجبــاري. يجــوز للجمعيــة العموميــة للشــركة األم أن تقــرر وقــف هــذا 
التحويــل عندمــا يتجــاوز االحتياطــي 50% مــن رأس المــال المصــدر. يجــوز اســتخدام االحتياطــي فقــط إلطفــاء الخســائر او لدفــع أربــاح بنســبة 
ــات  ــغ نتيجــة لعــدم توافــر االحتياطي ــن هــذا المبل ــة بتأمي ــاح المرحل 5% مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األرب
القابلــة للتوزيــع. ويجــب رد أي مبالــغ مخصومــة مــن االحتياطــي عندمــا تســمح أربــاح الســنوات التاليــة بذلــك مــا لــم يتجــاوز االحتياطــي %50 

مــن رأس المــال المصــدر. 

د)  أسهم خزينة 
20172016

74,831,66761,638,142عدد أسهم الخزينة 
════════════════════

5.09%5.61%النسبة المئوية لألسهم المصدرة
════════════════════

60,01538,216القيمة السوقية باأللف دينار الكويتي
════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

17-  رأس المال واالحتياطيات وتوزيعات األرباح (تتمة)

هـ)  توزيعات األرباح
ــو 2017 باعتمــاد  ــة للشــركة األم فــي 24 ماي ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــة الســنوية واجتمــاع الجمعي ــة العمومي قــام المســاهمون فــي الجمعي
البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، والموافقــة علــى اصــدار توزيعــات أربــاح نقديــة بمبلــغ 15 فلــس للســهم 

(2015: 30 فلــس للســهم) وأســهم منحــة بنســبة 10% (2015: ال شــيء). 

فــي 20 فبرايــر 2018، أقتــرح مجلــس إدارة الشــركة االم بتوزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ 15 فلــس للســهم (2016: 15 فلــس للســهم) وأســهم 
منحــة بنســبة 15% (2016: 10%) للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. يخضــع هــذا االقتــراح لموافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة 

ــة الســنوية للشــركة االم.  العمومي

و)  إيرادات شاملة أخرى
فيما يلي تحليل للتغيرات في اإليرادات الشاملة األخرى حسب نوع االحتياطي ضمن حقوق الملكية:

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطي 
التغطية

احتياطي 
إعادة تقييم 
االستثمارات

احتياطيات 
اخرى

حصص غير 
المجموعمسيطرة 

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

 :2017
موجودات مالية متاحة للبيع: 

 - صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
444    -    -444    -    -المالية المتاحة للبيع

40    -    -    -40    -ربح تغطية صافي االستثمارات (إيضاح 19) 
219    -    -    -219    -ربح تغطية التدفقات النقدية

(3,543)2,314    -    -    -(5,857)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
3,748    -3,748    -    -    -خسائر إعادة قياس لبرامج المزايا المحددة (إيضاح 18)

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

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

احتياطي تحويل 
العمالت 

األجنبية
احتياطي 
التغطية

احتياطي 
إعادة تقييم 
احتياطيات اخرىاالستثمارات

حصص غير 
المجموعمسيطرة 

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

 :2016
موجودات مالية متاحة للبيع: 

 - صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
542   -    -542    -    -المالية المتاحة للبيع

104   -    -    -104    -ربح تغطية صافي االستثمارات (إيضاح 19) 
320   -    -    -320    -ربح تغطية التدفقات النقدية

(10,317)(2,532)    -    -    -(7,785)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
(4,218)   -(4,218)    -    -    -خسائر إعادة قياس لبرامج المزايا المحددة (إيضاح 18)

──────────────────────────────────────────
(7,785)424542(4,218)(2,532)(13,569)

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

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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البيانات المالية المجمعة

18-  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

23,43528,137برامج مزايا محددة
21,99618,164برامج مزايا أخرى

──────────────────
45,43146,301كما في 31 ديسمبر

══════════════════

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسجل في بيان المركز المالي المجمع:

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

46,30141,294كما في 1 يناير
9,2579,802المحمل خالل السنة

(7,818)(8,402)المدفوع خالل السنة 
4,218(3,748)(خسائر) أرباح اكتوارية تتعلق ببرامج المزايا المحددة

(1,195)2,023اخرى (بما في ذلك فروق تحويل عمالت أجنبية)
──────────────────

45,43146,301كما في 31 ديسمبر
══════════════════

تتحمــل المجموعــة المســئولية عــن برامــج المزايــا المحــددة لموظفــي الشــركات التابعــة التــي تــم اقتناؤهــا فــي الســنوات الســابقة. تخضــع هــذه 
البرامــج لقوانيــن التوظيــف لــدى الــدول المعنيــة. ويعتمــد مســتوى المزايــا المقــدم علــى طــول مــدة خدمــة الموظــف وراتبــه فــي ســن التقاعــد 

كمــا يتطلــب -فــي بعــض الحــاالت- تقديــم مســاهمات إلــى صناديــق مــدارة بشــكل منفصــل.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

ظفين (تتمة)
ص مكافأة نهاية الخدمة للمو

ص
مخ

 -18

ي: 
ي كالتال

ت البرامج ه
ي التزام برامج المزايا المحددة والقيمة العادلة لموجودا

ت ف
إن التغيرا

2017
ت المحملة على بيان الدخل 

شا
تكلفة المعا

شاملة األخرى
ت ال

س محققة في اإليرادا
سائر) إعادة قيا

أرباح (خ

1 يناير
2017 

تكلفة الخدمة
صافي الفائدة

ف)/ 
(تكالي

مزايا ما بعد 
ف

التوظي
اإلجمالي 

الفرعي
المزايا 

المدفوعة

العائد على 
ت 

موجودا
البرامج*

ت 
التغيرا

اإلكتوارية 
الناتجة من 

ت 
ضا

االفترا
الديموغرافية

ت 
التغيرا

اإلكتوارية 
الناتجة من 

ت 
ضا

االفترا
المالية

ت 
تعديال
الخبرة

اإلجمالي 
الفرعي

ت 
ساهما

الم
من قبل 

ب العمل
صاح

اخرى 
ضمن 

(وتت
فروق تحويل 

ت اجنبية)
عمال

سمبر 
31 دي
2017

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

التزام برامج المزايا 
المحددة

(114,440)
(1,054)

(1,445)
2,221

(278)
6,506

-
697

286
(385)

598
-    

(8,011)
(115,625)

القيمة العادلة 
ت البرامج

لموجودا
86,303

-    
1,145

-
1,145

(5,981)
3,150

-    
-    

-    
3,150

1,978
5,595

92,190
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
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─
─
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─
─
─
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─

─
─
─
─
─

ي التزام 
صاف

المزايا
(28,137)

(1,054)
(300)

2,221
867

525
3,150

697
286

(385)
3,748

1,978
(2,416)

(23,435)
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ت المالية المجمعة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2017
ي 31 دي

كما ف
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البيانات المالية المجمعة

ظفين (تتمة)
ص مكافأة نهاية الخدمة للمو

ص
18-  مخ

2016
ت المحملة على بيان الدخل 

شا
تكلفة المعا

ى
شاملة األخر

ت ال
س محققة في اإليرادا

سائر) إعادة قيا
أرباح (خ

1 يناير
2016 

تكلفة الخدمة
صافي الفائدة

اإلجمالي 
الفرعي

المزايا 
المدفوعة

العائد على 
ت 

موجودا
البرامج*

ت 
التغيرا

اإلكتوارية الناتجة 
ت 

ضا
من االفترا

الديموغرافية

ت 
التغيرا

اإلكتوارية الناتجة 
ت 

ضا
من االفترا

المالية
ت 

تعديال
الخبرة

اإلجمالي الفرعي

ت 
ساهما

الم
ب 

صاح
من قبل 

العمل

ضمن 
ى (وتت

اخر
ق تحويل 

فرو
ت اجنبية)

عمال
سمبر 

31 دي
2016

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي
ف 

أل
دينار كويتي

ف 
أل

دينار كويتي

التزام برامج المزايا 
المحددة

(116,798)
(1,305)

(1,952)
(3,257)

5,260
-   

313
(10,453)

1,393
(8,747)

-   
9,102

(114,440)
القيمة العادلة 

ت البرامج
لموجودا

90,926
-   

1,522
1,522

(4,789)
4,530

-   
-   

-   
4,529

2,007
(7,892)

86,303
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ي التزام 
صاف

المزايا
(25,872)

(1,305)
(430)

(1,735)
471

4,530
313

(10,453)
1,393

(4,218)
2,007

1,210
(28,137)
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ي الفائدة.
صاف

ي 
ستثناء المبلغ المدرج ف

* با

ت المالية المجمعة 
ت حول البيانا

ضاحا
إي

سمبر 2017
ي 31 دي

كما ف

18-  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

بلــغ العائــد الفعلــي لموجــودات البرامــج للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 قيمــة 4,295 ألــف دينــار كويتــي (2016: 6,052 ألــف دينــار 
كويتــي).

فيما يلي الفئات الرئيسية إلجمالي موجودات البرامج وفًقا للقيمة العادلة:

20172016
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

استثمارات مسعرة
36,21836,146-       اسهم 
28,18825,355-       سندات

استثمارات غير مسعرة
15,69314,648-       عقارات 

5,0543,709-       وثائق تأمين 
7,0376,445-       أخرى 

──────────────────

92,19086,303
══════════════════

فيمــا يلــي االفتراضــات اإلكتواريــة الرئيســية المســتخدمة للبرامــج المشــار إليهــا أعــاله والتــي تشــكل أكثــر البنــود جوهريــة فيمــا يتعلــق بالتــزام 
مكافــأة نهايــة للخدمــة للموظفيــن:

         20172016

%2.08%2.15معدل الخصم في 31 ديسمبر
%2.00%2.87المعدل المتوقع لزيادة مكافأة الموظفين

%2.12%1.43الزيادة المستقبلية في تكاليف التقاعد
2421العمر المتوقع للمتقاعدين عند عمر 65 (سنة) 

فيمــا يلــي تحليــل الحساســية الكمــي لالفتراضــات الهامــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و 31 ديســمبر 2016. تــم تحديــد تحليــل الحساســية 
أعــاله اســتنادًا إلــى طريقــة تقديــر التأثيــر علــى صافــي التزامــات المزايــا المحــددة كنتيجــة للتغيــرات المعقولــة فــي االفتراضــات الرئيســية التــي 

تحــدث فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة.

التأثير على صافي التزامات
المزايا المحددة

20172016
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

معدل الخصم
(15,194)(12,953)-      زيادة بنسبة %1
16,18518,595-      نقص بنسبة %1

المعدل المتوقع لزيادة مكافأة الموظفين
388494-      زيادة بنسبة %1

(488)(384)-      نقص بنسبة %1
الزيادة المستقبلية المتوقعة في تكاليف التقاعد 

11,38212,705-      زيادة بنسبة %1
(5,594)(5,533)-      نقص بنسبة %1

العمر المتوقع 
4,5314,578-      زيادة بمعدل عام واحد

(4,606)(4,538)-      نقص بمعدل عام واحد

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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18-  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

ــا المحــددة موضحــة  إن المســاهمات المتوقــع تقديمهــا مــن قبــل صاحــب العمــل فــي الســنوات القادمــة بالنســبة اللتزامــات برامــج المزاي
أدنــاه: 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

2,6092,399خالل فترة 12 شهًرا القادمة
10,0789,257ما بين 2 و5 سنوات

9,76010,137ما بين 5 و10 سنوات
14,73714,441بعد 10 سنوات

──────────────────
37,18436,234

══════════════════

إن المتوسط المحدد اللتزامات برامج المزايا المحددة في نهاية فترة التقارير المالية هو 14 سنة (2016: 15 سنة).

19-  قروض تحمل فائدة  
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 
قرض محدد األجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك محلي ويستحق السداد على أقساط 

16,30916,528سنوية تبدأ من ديسمبر 2011 .
قرض محدد األجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك محلي ويستحق السداد على أقساط 

11,50015,500سنوية تبدأ من أبريل 2013 
قرض محدد األجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك اجنبي ويستحق السداد على أقساط 

51,19454,160شهرية تبدأ من مايو 2016
قرض محدد األجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك اجنبي ويستحق السداد على أقساط 

25,87819,441شهرية تبدأ من مارس 2016
قرض دوار بشروط ملزمة بعمالت متنوعة تم الحصول عليها من قبل مجموعة بنوك يستحق في 

73,9963,061ابريل 2020
40,05830,713قروض أخرى   

──────────────────
218,935139,403

══════════════════

التسهيالت بشروط
إن القــرض بشــروط هــو أحــد التســهيالت التــي يكــون فيهــا المقــرض ملــزم قانونــًا بتوفيــر األمــوال وفقــًا اللتــزام المجموعــة ببنــود اتفاقيــة 

القــرض. ســيتم تحميــل أتعــاب االلتــزام عــادًة علــى المجموعــة بخصــوص أي جــزء غيــر مســحوب مــن التســهيل.

التسهيالت بدون بشروط
إن القــرض بــدون شــروط هــو أحــد التســهيالت التــى يكــون فيهــا المقــرض غيــر ملــزم قانونــًا بتوفيــر األمــوال ولذلــك تســتحق التســهيالت 

الســداد عنــد الطلــب.

إن القــروض ذات معــدالت الفائــدة المتغيــرة بمبلــغ 134,620 ألــف دينــار كويتــي (2016: 50,702 ألــف دينــار كويتــي) تكتســب هامــش يتــراوح 
مــن 0.2% إلــى 4.8% ســنويًا (2016: 0.8% إلــى 4.8% ســنويًا) فــوق المعــدالت القياســية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

19-  قروض تحمل فائدة (تتمة)

يوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغير المتداولة (تم تحليلها حسب العملة) اللتزامات المجموعة بالنسبة للقروض: 

الجزء المتداول
ألف

دينار كويتي

الجزء غير المتداول
ألف

دينار كويتي

المجموع
ألف

دينار كويتي 

103,66071,180174,840دوالر أمريكي  
11,6807,50019,180دينار كويتي

6,791    -6,791دوالر هونج كونج 
2,7831,2174,000درهم اماراتي 

3,9493,949    -دوالر سنغافوري 
7,9272,24810,175أخرى 

───────────────────────────

132,84186,094218,935في 31 ديسمبر 2017
═══════════════════════════

52,49286,911139,403في 31 ديسمبر 2016
═══════════════════════════

تتضمــن القــروض التــي تحمــل فائــدة قــروض بمبلــغ 104,597 ألــف دينــار كويتــي (2016: 88,923 ألــف دينــار كويتــي) تحتفــظ بهــا الشــركات 
التابعــة فــي المجموعــة. إن المدينيــن التجارييــن وبعــض الموجــودات األخــرى للشــركات التابعــة المعنيــة مرهونــة كضمــان لقــاء هــذه القــروض. 
ــار كويتــي)، وهــو مضمــون  ــار كويتــي (2016: 15,500 ألــف دين كمــا تتضمــن القــروض التــي تحمــل فائــدة قرضــًا بمبلــغ 11,500 ألــف دين

برهــن أســهم فــي شــركة تابعــة.

تغطية صافي االستثمارات في عمليات أجنبية
تتضمــن القــروض التــي تحمــل فائــدة فــي 31 ديســمبر 2017 قــروض بالــدوالر األمريكــي (أداة تغطيــة) بمبلــغ 54,000 ألــف دوالر أمريكــي، 
والتــي تــم تصنيفهــا كتغطيــة لصافــي االســتثمارات فــي شــركات تابعــة أجنبيــة (عملتهــا الرئيســية هــي الــدوالر األمريكــي) وتســتخدم لتغطيــة 
تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن هــذه االســتثمارات. يتــم تحويــل األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن إعــادة تحويــل القــروض 
التــي تحمــل فائــدة إلــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى لمقاصــة أي أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن تحويــل صافــي االســتثمارات فــي هــذه الشــركات 
التابعــة. خــالل الســنة، تــم إدارج اربــاح تحويــل العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن أداة التغطيــة بمبلــغ 40 ألــف دينــار كويتــي (2016: 104 ألــف 

دينــار كويتــي) مباشــرًة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى (احتياطــي التغطيــة).

20-  مطلوبات غير متداولة أخرى
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

2,3983,118الجزء غير المتداول من التزامات تأجير
10,6163,633مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 27)

7,5175,018مطلوبات أخرى
────────────────────

20,53111,769
════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

99 98

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع وشركاتها التابعةالتقـريـر السنـوي     2017



البيانات المالية المجمعة

21-  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

202,141199,124دائنون تجاريون
92,76087,590مصروفات مستحقة 

47,51341,822مصروفات مستحقة تتعلق بموظفين
15,27815,390ضريبة دعم العمالة الوطنية مستحقة 
4,3324,216ضرائب على الشركات التابعة األجنبية 

5,4415,459زكاة مستحقة
1,3591,714حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستحقة 

1,103641الجزء قصير األجل من التزامات تأجير
603361مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 27) 

140140مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
41,42032,364مطلوبات أخرى

────────────────────
412,090388,821

════════════════════

إن أرصــدة الدائنيــن التجارييــن بأكملهــا هــي ذات طبيعــة قصيــرة األجــل وال تحمــل فائــدة ويتــم ســدادها عــادة علــى فتــرات تتــراوح مــن 30 إلــى 
60 يومــًا. والقيمــة المدرجــة بالدفاتــر للمطلوبــات تقابــل بشــكل كبيــر القيمــة العادلــة.

22-  مصروفات عمومية وإدارية 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

186,109179,822رواتب
28,17723,104مزايا موظفين

28,90926,943إيجار  
30,91731,647أتعاب مهنية 

19,39219,185إصالحات وصيانة 
11,2099,723إدارة مرافق 

5,8566,048اتصاالت 
7,3336,987سفر 

3,8204,128تأمين 
2,7442,385مستلزمات مكتبية

1,1022,137مخصص االنخفاض في قيمة مدينين تجاريين (إيضاح 14) 
1,4771,434رسوم بنكية 

1,6281,392دعاية 
21,84114,934مصروفات أخرى 

────────────────────
350,514329,869

════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

23-  ضرائب 
2017

ألف
دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي 

1,7931,546ضريبة دعم العمالة الوطنية 
717618حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

717618الزكاة
7,4256,671الضرائب على الشركات التابعة األجنبية

──────────────────
10,6529,453

══════════════════

إن الضرائب المؤجلة الناتجة من شركات خارجية ليست ذات أهمية للبيانات المالية المجمعة. 

24-  ربحية السهم األساسية والمخففة

إن ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة يتــم احتســابها بقســمة ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم القائمــة خــالل الســنة:

 

2017
ألف

دينار كويتي

(معاد ادراجه)*
2016

ألف
دينار كويتي

68,51059,053ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم
══════════════════════

سهم سهم 
1,333,028,7781,333,028,778المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة

(67,807,781)(73,797,505)المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
──────────────────────

1,259,231,2731,265,220,997المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
══════════════════════

46.67 فلس54.41 فلسربحية السهم األساسية والمخففة – الخاصة بمساهمي الشركة األم
══════════════════════

* تــم إعــادة إدراج ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة للفتــرة المقارنــة المعروضــة بحيــث تعكــس تعديــل إصــدار اســهم منحــة الحقــا إلصــدار 
اســهم المنحــة (إيضــاح 17). 

حيث إنه ليس هناك أي أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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25-  مشتقات األدوات المالية 

إن المشــتقات هــي أدوات ماليــة تتحــدد قيمتهــا بالرجــوع إلــى أســعار الفائــدة األساســية أو أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة أو المؤشــرات 
ــة التــي ســيتم  ــغ التدفقــات النقدي ــد مبال ــغ التــي يطبــق عليهــا نســبة أو ســعر لتحدي ــة فقــط المبال ــغ االســمية األصلي ــل المبال األخــرى. تمث
ــاألدوات  ــة المتعلقــة بمخاطــر الســوق أو االئتمــان لتلــك األدوات. تتعامــل المجموعــة ب ــح أو الخســارة المحتمل ــل الرب تبادلهــا، وهــي ال تمث

ــة. ــل العمــالت األجنبي ــدة ومراكــز تحوي ــة إلدارة مخاطــر أســعار الفائ المشــتقة التالي

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
يتــم تصنيــف المشــتقات المســتخدمة لغــرض التغطيــة ولكنهــا ال تفــي بالمعاييــر المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة كـــ «مشــتقات محتفــظ بهــا 

للمتاجــرة». 

عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
إن عقــود تبــادل العمــالت األجنبيــة اآلجلــة هــي اتفاقيــات لشــراء أو بيــع عمــالت بســعر محــدد وفــي تاريــخ محــدد فــي المســتقبل بهــدف إدارة 

مراكــز العمــالت األجنبيــة.

مبادالت أسعار الفائدة 
ــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة بيــن طرفيــن مقابليــن لتبــادل مدفوعــات فوائــد اســتنادًا إلــى مبلــغ أساســي  إن مبــادالت أســعار الفائــدة هــي عب

ــدة.  ــات التــي تحمــل فائ ــدة علــى الموجــودات والمطلوب ــة بهــدف إدارة مخاطــر معــدالت الفائ ــرة زمنيــة معين محــدد لفت

يوضــح الجــدول التالــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة المســجلة كموجــودات أو مطلوبــات مــع قيمتهــا االســمية التــي تــم تحليلهــا 
حســب شــروط اســتحقاقها. إن القيمــة االســمية المســجلة باإلجمالــي هــي المبلــغ األساســي لــألداة المشــتقة وهــي األســاس الــذي يتــم 
علــى أساســه قيــاس قيمــة المشــتقات. تبيــن القيمــة االســمية حجــم المعامــالت القائمــة فــي نهايــة الســنة وال تبيــن ال مخاطــر الســوق وال 

مخاطــر االئتمــان.

المبالغ االسمية حسب فترة 
االستحقاق

القيمة العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
القيمة االسميةالسالبة

خالل 
سنة واحدة

من سنة إلى 
خمس سنوات

2017
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

    -2,8322,832    -153عقود عمالت أجنبية آجلة 

مشتقات محتفظ بها لتغطية تدفقات نقدية:
15,783    -15,783    -219مبادالت اسعار الفائدة

─────────────────────────────────────────────
372-    18,6152,83215,783

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

2016
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

    -4,7964,796(60)    -عقود عمالت أجنبية آجلة 

مشتقات محتفظ بها لتغطية تدفقات نقدية:
17,510    -17,510    -320مبادالت اسعار الفائدة

─────────────────────────────────────────────
320(60)22,3064,79617,510

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

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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26-  التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

 

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

123,149123,638خطابات ضمان 
29,64835,230التزامات تأجير تشغيلي

115,80622,534التزامات رأسمالية (مالحظة أدناه)*
──────────────────

268,603181,402
══════════════════

فيما يلي الحد األدنى لدفعات التأجير الدائنة المستقبلية بموجب تأجير تشغيلي غير قابل لإللغاء كما في 31 ديسمبر: 

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

5,7899,062 خالل سنة واحدة 
21,90622,492 بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات 

1,9533,676 أكثر من خمس سنوات
──────────────────

29,64835,230
══════════════════

ــار كويتــي) صــادرة مــن احــد  ــار كويتــي (2016: 31,405 ألــف دين ــة بمبلــغ 31,405 ألــف دين ــات ضمــان كفــاالت مصرفي ــد خطاب يتضمــن بن
البنــوك بالنيابــة عــن الشــركة التابعــة «شــركة جلوبــل كليرنــج هــاوس سســتمز ش.م.ك.(مقفلــة)» لصالــح اإلدارة العامــة للجمــارك فــي دولــة 

الكويــت، تــم إصــدار تلــك الكفــاالت مــن البنــك علــى أســاس عــدم العــودة للمجموعــة. 

ــب النشــاء  ــة) وطــرف ذي عالقــة جــزء مــن ترتي * إن المجموعــة (الشــركة االم وشــركتها التابعــة: شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجوي
وتطويــر مجمــع تجــاري فــي االمــارات العربيــة المتحــدة («المشــروع»). لــدى المجموعــة حاليــا حصــة ملكيــة بنســبة %13.35 (2016: %13.35) 
كمــا قدمــت تســهيالت قــروض بفوائــد الــى المشــروع (إيضــاح 27). إن االلتزامــات التــي تتحلمهــا المجموعــة تجــاه المزيــد مــن االســتثمارات 
فــي المشــروع تبلــغ 97,330 الــف دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. إضافــة الــى مــا تقــدم، قدمــت الشــركة االم ضمانــات تكافليــة 

للمشــروع بمبلــغ 63,700 الــف دينــار كويتــي كمــا تتولــى مســئولية انجــاز المجمــع فــي االطــار الزمنــي المتفــق عليــه. 
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البيانات المالية المجمعة

26-  التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية (تتمة)

مطالبات قانونية

أ) تحقيقات – حول قطاع الشحن 
فــي أغســطس 2010، قامــت هيئــة المنافســة فــي البرازيــل بفتــح تحقيــق حــول أنشــطة قطــاع الشــحن والــذي طــال الشــركة األم. وحاولــت 
هيئــة المنافســة فــي البرازيــل إخطــار الشــركة األم مــن خــالل شــركتها البرازيليــة التابعــة. ولكــن الشــركة األم رفضــت إعتبــار اإلخطــار صحيحــا إال 
أن هيئــة المنافســة فــي البرازيــل ذكــرت فــي إحــدى تصريحاتهــا العامــة أنــه قــد تــم إخطــار الشــركة األم حســب األصــول. فأقامــت الشــركة األم 
قضيــة أمــام المحكمــة البرازيليــة بتاريــخ 18 فبرايــر 2014، طلبــت فيهــا اعتبــار اإلخطــار باطــًال. وصــدر حكــم عــن المحكمــة بــرد طلــب الشــركة 
األم وتــم الطعــن علــى الحكــم أمــام محكمــة االســتئناف بتاريــخ 2 يونيــو 2015. وفــي أبريــل 2017، أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة تســوية مــع 
هيئــة المنافســة فــي البرازيــل التــي وافقــت بموجبهــا الشــركة األم علــى ســداد غرامــة ماليــة بقيمــة 2,250,432 ريــال برازيلــي (يســاوي تقريبــًا 
213,554 دينــار كويتــي) مقابــل إقفــال ملــف القضيــة مــع هيئــة المنافســة فــي البرازيــل. وقامــت الشــركة األم بســحب الدعــوى المقدمــة أمــام 
المحاكــم البرازيليــة لالعتــراض علــى إجــراءات اإلخطــار. وافقــت هيئــة المنافســة فــي البرازيــل علــى بنــود التســوية بشــكل رســمي فــي 19 ابريــل 

2017 وقــد تــم تســجيل المبلــغ فــى بيــان الدخــل المرحلــى الشــامل المجمــع.

ب) تسييل كفالة
صــدر قــرار عــن اإلدارة العامــة للجمــارك بدولــة الكويــت بتســييل جــزء بمبلــغ 10,092 ألــف دينــار كويتــي مــن الكفالــة المصرفيــة المقدمــة مــن 
ــح اإلدارة العامــة  ــال كليرنــج») ، وهــي شــركة تابعــة للشــركة األم، لصال ــة) («جلوب ــال كليرنــج هــاوس سيســتمز ش.م.ك. (مقفل شــركة جلوب
للجمــارك فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد. طبًقــا لهــذا القــرار، قامــت اإلدارة العامــة للجمــارك بتســييل الكفالــة المذكــورة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2007. 

وقــد تقدمــت شــركة جلوبــال كليرنــج بالطعــن علــى القــرار المذكــور أعــاله أمــام محكمــة أول درجــة، وقــد أصــدرت محكمــة أول درجــة حكمهــا 
ــار كويتــي كتعويــض مقابــل عــدم الوفــاء  ــال كليرنــج ، وألزمــت اإلدارة العامــة للجمــارك بســداد مبلــغ 58,927 ألــف دين لصالــح شــركة جلوب
بالتزاماتهــا بموجــب العقــد، ومبلــغ 9,138 ألــف دينــار كويتــي الســترداد مبلــغ الكفالــة التــي تــم تســييلها ســابقًا، باإلضافــة إلــى احتســاب فائــدة 

بنســبة 7% ســنويًا علــى هــذه المبالــغ مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــا.

ــادة قيمــة التعويــض. كمــا  ــة زي ــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة االســتئناف، طالب ــج بالطعــن باالســتئناف عل ــال كليرن ــم قامــت شــركة جلوب ث
تقدمــت اإلدارة العامــة للجمــارك بالطعــن رقــم 1955 / 2014 إداري 4 أمــام محكمــة االســتئناف. وأصــدرت محكمــة االســتئناف فــي 13 
ســبتمبر 2015 حكمهــا بتأييــد الحكــم الصــادر عــن محكمــة أول درجــة. ثــم قامــت كل مــن الشــركة واإلدارة العامــة للجمــارك بالطعــن علــى هــذا 
الحكــم أمــام محكمــة التمييــز بالطعنيــن رقمــي 1480 ، 1487 لســنة 2015 تمييــز إداري/1، وبتاريــخ 15 مــارس 2017 قضــت محكمــة التمييــز 
ــه جلســة 19 مــارس 2018 للمناقشــة  ــراء ومحــدد ل ــراء وزارة العــدل ومــا زال ملــف الدعــوى متــداول أمــام إدارة الخب ــة الطعــن إلدارة خب بإحال

تمهيــدًا إلعــداد تقريــر مــن لجنــة الخبــراء الخماســية.

كمــا قامــت الشــركة برفــع دعــوى قضائيــة ضــد اإلدارة العامــة للجمــارك وتقدمــت ضمــن إحــدى مطالبتهــا بطلــب لمحكمــة االســتئناف بوقــف 
اإلدارة العامــة للجمــارك مــن تســييل الكفــاالت البنكيــة المتبقيــة المقدمــة مــن شــركة جلوبــال كليرنــج. وأصــدرت محكمــة االســتئناف حكمــا 
لصالــح شــركة جلوبــال كليرنــج بوقــف تســييل الكفــاالت البنكيــة التــي ال تــزال بحــوزة اإلدارة العامــة للجمــارك، وتقدمــت هــذه األخيــرة بالطعــن 

بالتمييــز علــى حكــم االســتئناف القاضــي بوقــف تســييل الكفــاالت وقضــى بإلغائــه مــن محكمــة التمييــز.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، يوجــد نزاعــات قانونيــة بيــن الشــركة واإلدارة العامــة للجمــارك وقــام كال الطرفيــن برفــع دعــاوى قضائيــة ودعــاوى 
مقابلــة مختلفــة منظــورة حالًيــا أمــام المحاكــم. ويــرى المستشــار القانونــي الداخلــي للمجموعــة أنــه لــن يكــون لهــذه القضايــا تأثيــر مــادي ســلبي 

علــى البيانــات الماليــة المرحليــة الشــاملة المجمعــة للمجموعــة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

26-  التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية (تتمة)

مطالبات قانونية (تتمة)

ج) قضايا شركة كي جي إل 
خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2012، تــم رفــع دعــاوى مدنيــة علــى الشــركة األم وبعــض شــركاتها التابعــة مــن قبــل شــركة رابطــة 
الكويــت والخليــج للنقــل («كــي جــي إل») وشــركاتها التابعــة فــي ثالثــة دوائــر قضائيــة مختلفــة فــي الواليــات المتحــدة وذلــك بشــأن أمــور تتعلــق 
بالتشــهير والتدخــل فــي عقــود شــركة كــي جــي إل مــع حكومــة الواليــات المتحــدة مــن قبــل موظــف ســابق فــي الشــركة األم. قامــت الشــركة 
األم برفــع دعــاوى لرفــض الشــكاوى كمــا قامــت شــركة كــي جــي إل بتقديــم شــكاوى معدلــة. ونتيجــة لذلــك، قــررت المحكمــة فــي قضيتيــن 

منهــم، حــق الشــركة األم فــي رفــض الدعــوى.  

فــي 21 أغســطس 2015 قدمــت الشــركة األم طلبــًا إلجــراءات مســتعجلة وفــي 8 ديســمبر 2015 قــررت المحكمــة رفــض طلــب الشــركة األم 
ورفــض طلــب كــي جــي ال بشــأن إلــزام الشــركة األام بالكشــف عــن أدلــة اعتبرتهــا األخيــرة أساســية فــي دعــم مطالباتهــا.  

فــي 28 نوفمبــر 2017 أصــدرت المحكمــة أمــرًا حــددت بموجبــه تاريــخ التدقيــق فــي األدلــة والمحاكمــة. بموجــب هــذا القــرار، يجــب االنتهــاء 
مــن تدقيــق األدلــة خطيــًا فــي 2 فبرايــر 2018 واالنتهــاء مــن إقــرار تدقيــق األدلــة فــي 30 أبريــل 2018. مــن المتوقــع أن تبــدأ المحاكمــة بتاريــخ 

13 أغســطس 2018. 

د) قضية االدعاءات الخاطئة لميلر 
فــي قضيــة بعنــوان (الواليــات المتحــدة األميركيــة الموظــف الســابق جــون ميلــر ضــد شــركة المخــازن العموميــة ش.م.ك.ع، أجيليتــي و بــي 
دبليــو ســي، أقــام الموظــف الســابق لــدى الشــركة األم، جــون ميلــر، دعــوى ضــد الشــركة وفــق اإلجــراءات الســرية أمــام المحكمــة الجزئيــة 
األميركيــة فــي المقاطعــة المركزيــة فــي كاليفورنيــا اســتنادًا إلــى أحــكام قانــون االدعــاءات الخاطئــة األميركــي 31، الجــزء 3729 ومــا يليــه وذلــك 
فــي 3 مايــو 2010. وزعــم ميلــر فــي دعــواه أن الشــركة األم خالفــت القانــون مــن خــالل زيــادة قيمــة التكاليــف غيــر المباشــرة مــا أدى إلــى زيــادة 
التكلفــة علــى الحكومــة األميركيــة فــي 3 عقــود. وقــد حــاول المدعــي إعــالن الشــركة األم مــن خــالل شــركاتها التابعــة األميركيــة ومقرهــا فــي 
كاليفورنيــا. وأصــرت الشــركة األم علــى اعتبــار محــاوالت اإلعــالن غيــر نافــذة. وقــررت المحكمــة الجزئيــة األميركيــة أن اإلعــالن تــم بشــكل صحيــح 
واســتأنفت الشــركة األم هــذا القــرار. واعتبــرت محكمــة االســتئناف أن تحليــل المزيــد مــن الوقائــع مطلــوب للتمكــن مــن تحديــد مــا إذا كان 
اإلعــالن نافــذًا أم ال. ولكــن المدعــي امتنــع عــن متابعــة البحــث فــي أي وقائــع وحــاول إعــالن الشــركة األم مــن خــالل إجــراءات معاهــدة الهــاي. 
وطلــب ميلــر مؤخــرًا إصــدار أمــر زاعمــًا أن كافــة محاوالتــه بــاءت بالفشــل وطالبــًا مــن المحكمــة األميركيــة الترخيــص باســتخدام وســائل إعالنــات 

بديلــة. وافقــت المحكمــة االميركيــة علــى ذلــك وقــام المدعــي بإعــالن الشــركة األم عــن طريــق الوســيلة البديلــة المحــددة. 

ــب مــن  ــول الطل ــم قب ــى الشــركة. وقــد ت ــة دون مســؤولية عل ــاري عــن القضي ــازل االختي ــًا للتن وفــي 27 ســبتمبر 2017، قــدم المدعــي طلب
ــة.  ــة األميركي المحكمــة الجزئي

باإلضافــة إلــى مــا تقــدم فــإن المجموعــة طــرف فــى العديــد مــن مطالبــات ودعــاوى قضائيــة غيــر جوهريــة. هــذا ويــرى المستشــار القانونــي 
الداخلــي للمجموعــة بــأن هــذه المطالبــات والدعــاوى لــن يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري ســلبي علــى البيانــات الماليــة المرحليــة الشــاملة المجمعــة.
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27-  معامالت مع أطراف ذات عالقة

تمثــل األطــراف ذات عالقــة المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة وشــركات يســيطرون عليهــا أو يمارســون 
عليهــا تأثيــرًا جوهــري. يتــم اعتمــاد سياســات تســعير وشــروط هــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة المجموعــة.

إن المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة هي كما يلي:

مساهمون 
رئيسيون

أطراف أخرى 
المجموعذات عالقة

2017
ألف

 دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي
بيان الدخل المجمع

908908    -اإليرادات 
(447)(380)(67)مصروفات عمومية وإدارية 

2,615   -2,615إيرادات فوائد
(154)(154)    -تكاليف تمويل 

بيان المركز المالي المجمع :
8,449   -8,449موجودات غير متداولة أخرى 

3561,7522,108مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
61,525   -61,525قرض الى طرف ذي عالقة 

35,09835,098    -قرض الى شركة زميلة (إيضاح 11)
2211,19711,219مبالغ مستحقة الى اطراف ذات عالقة (ايضاحي 20 و 21)

مساهمون 
رئيسيون

أطراف أخرى 
المجموعذات عالقة

2016
ألف

 دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي
بيان الدخل المجمع

908908   -اإليرادات 
1,331   -1,331إيرادات فوائد

(447)(378)(69)مصروفات عمومية وإدارية 
544544   -إيرادات متنوعة 
(284)(284)   -تكاليف تمويل 

بيان المركز المالي المجمع :
8,449   -8,449موجودات مالية متاحة للبيع

1031,0671,170مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
20,339   -20,339قرض إلى طرف ذي عالقة 

35,56935,569   -قرض إلى شركة زميلة (إيضاح 11)
3613,6333,994مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاحي 20 و 21)

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

يتضمــن القــرض الــى طــرف ذي عالقــة مبلــغ 30,022 الــف دينــار كويتــي ويمثــل المبالــغ المدفوعــة مقدمــا مــن قبــل شــركة تابعــة للمجموعــة 
ــة األمــارات العربيــة المتحــدة («المشــروع»). ويحمــل هــذا المبلــغ فائــدة متغيــرة، ويمكــن تحويلــه إلــى  ــر مجمــع تجــاري فــي دول ــاء وتطوي لبن

حقــوق ملكيــة فــي المشــروع عنــد إتمــام انشــاءه ويخضــع ذلــك لتحقيــق أهــداف تشــغيلية معينــة للمشــروع.

إن جزًء من المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة يحمل فائدة بنسبة 6.5% سنويا (2016: 6.5% سنويا). 
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27-  معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (التنفيذيين) وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة كانت كما يلي:

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

3,8433,561مزايا قصيرة األجل
══════════════

ــار كويتــي (2016: 1,950 الــف  ــا بمبلــغ 2,246 ألــف دين ــة الممنوحــة لموظفــي اإلدارة العلي ــرة األجــل المنــح التقديري ــا قصي تتضمــن المزاي
دينــار كويتــي).

28-  معلومات القطاعات التشغيلية

تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية لوحــدات األعمــال الخاصــة بهــا بصــورة منفصلــة بغــرض اتخــاذ قــرارات بشــأن توزيــع المــوارد وتقييــم 
األداء. يتــم تقييــم أداء القطــاع اســتنادًا إلــى أربــاح أو خســائر القطــاع ويتــم قياســه بصــورة متوافقــة مــع األربــاح أو الخســائر التشــغيلية فــي 

بيــان الدخــل المجمــع.

ألغــراض إعــداد التقاريــر مــن قبــل اإلدارة، يتــم تنظيــم المجموعــة فــي وحــدات أعمــال حســب منتجاتهــم وخدماتهــم التــي يقومــون بتقديمهــا 
وهنــاك قطاعيــن رئيســيين همــا:

 
الخدمات اللوجستية والخدمات المتعلقة بها:• 

يقــدم قطــاع الخدمــات اللوجيســتية والخدمــات المتعلقــة بهــا بتقديــم خدمــات لوجيســتية شــاملة للعمــالء تتضمــن الشــحن والنقــل وخدمــات 
العقــود اللوجســتية واإلمــدادات الخاصــة بالمشــروعات والمعــارض واألحــداث الهامــة. 

البنية التحتية• 
يقــوم قطــاع البنيــة التحتيــة بتقديــم خدمــات أخــرى تشــمل الخدمــات الصناعيــة والعقاريــة وخدمــات المطــارات ومناولــة الطائــرات علــى األرض 

وخدمــات التنظيــف واالستشــارات الجمركيــة والملكيــة الخاصــة وتدويــر النفايــات. 
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28-  معلومات القطاعات التشغيلية (تتمة)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
الخدمات اللوجيستية  

والخدمات المتعلقة بها
البنية 
التحتية

تعديالت 
المجموعواستبعادات 

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

اإليرادات
1,407,033    -1,060,598346,435عمالء خارجيين 

    -(12,751)96711,784ما بين القطاعات
─────────────────────────────────────

1,407,033(12,751)1,061,565358,219إجمالي اإليرادات
═════════════════════════════════════

النتائج 
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومكافأة أعضاء 

135,223(19,412)33,751120,884مجلس اإلدارة 
(29,844)استهالك

(4,034)إطفاء
─────────────────────────────────────

101,345الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
3,302إيرادات فوائد

(11,577)تكاليف تمويل
─────────

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(1,063,258)938,218830,388إجمالي المطلوبات 

════════════════════════════════════

افصاحات أخرى: 
258,268    -225,72832,540الشهرة (ايضاح 9) 

25,944    -5,89920,045موجودات غير ملموسة (ايضاح 8)
(64,711)(366)(46,223)(18,122)إنفاق رأسمالي  

12,767    -12,767    -التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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28-  معلومات القطاعات التشغيلية (تتمة)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

الخدمات اللوجيستية  
والخدمات

المتعلقة بها
البنية 
التحتية

تعديالت 
المجموعواستبعادات 

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

ألف 
دينار كويتي

اإليرادات
1,234,047    -927,497306,550عمالء خارجيين 

    -(12,204)87811,326ما بين القطاعات
────────────────────────────────────

1,234,047(12,204)928,375317,876إجمالي اإليرادات
════════════════════════════════════

النتائج 
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

115,176(11,124)32,01694,284ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
(28,092)استهالك

(4,017)إطفاء
────────────────────────────────────

األرباح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 
83,067اإلدارة

2,066إيرادات فوائد
(7,922)تكاليف تمويل

─────────
77,211األرباح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

(9,593)ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
─────────

67,618ربح السنة
═════════

1,544,037(108,796)693,717959,116إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════

594,795(778,294)605,945767,144إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════

افصاحات أخرى: 
245,989     -225,56820,421الشهرة (ايضاح 9) 

29,978     -6,33023,648موجودات غير ملموسة (ايضاح 8)
(67,367)(2,302)(55,872)(9,193)إنفاق رأسمالي  

5,143    -5,143    -التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

يتــم اســتبعاد ارصــدة المعامــالت بيــن القطاعــات عنــد التجميــع وتظهــر ضمــن «تعديــالت ومســتبعدات». يتــم ادارة تمويــل المجموعــة (بمــا 
فــي ذلــك تكاليــف التمويــل وإيــرادات التمويــل) وضرائــب الدخــل بصــورة مجمعــة وال يتــم توزيعــه علــى القطاعــات التشــغيلية.

يتكون اإلنفاق الرأسمالي من اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات والمشروعات قيد التنفيذ والعقارات االستثمارية. 
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28-  معلومات القطاعات التشغيلية (تتمة)

القطاعات الجغرافية 
تعرض الجداول التالية معلومات تتعلق بالقطاعات الجغرافية للمجموعة:

 20172016

اإليرادات من العمالء الخارجيين 
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي

384,455322,321الشرق األوسط
351,066302,612أوروبا
339,834308,149آسيا 
236,081200,982أمريكا

95,59799,983أفريقيا
────────────────────

1,407,0331,234,047
════════════════════

تستند اإليرادات أعاله إلى الموقع الجغرافي للشركات التابعة.

 20172016
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
موجودات غير متداولة 

667,452588,391الشرق األوسط
175,854161,418آسيا 
44,76143,857أوروبا
27,75728,006أمريكا

35,31028,164أفريقيا
61,68254,054غير محدد 

────────────────────
1,012,816903,890

════════════════════

ــذ والعقــارات االســتثمارية  ــد التنفي ــة لهــذا الغــرض مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات والمشــروعات قي ــر المتداول تتكــون الموجــودات غب
والموجــودات غيــر الملموســة والشــهرة والموجــودات غيــر المتداولــة األخــرى وقــرض الــى طــرف ذي عالقــة وقــرض إلــى شــركة زميلــة.
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29 -  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 
  

تتعــرض المجموعــة للمخاطــر نتيجــة اســتخدام األدوات الماليــة وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــالل عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة المســتمرة 
وفقــًا لقيــود المخاطــر والضوابــط األخــرى. إن هــذه الطريقــة فــي إدارة المخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار المجموعــة فــي تحقيــق األربــاح. 
تتضمــن المطلوبــات الماليــة األساســية لــدى المجموعــة، باســتثناء المشــتقات، القــروض ذات معــدالت الفائدة والدائنيــن التجاريين واألرصدة 
الدائنــة األخــرى. إن الغــرض الرئيســي للمطلوبــات الماليــة هــو توفيــر التمويــل الــالزم لعمليــات المجموعــة. لــدى المجموعــة أيضــًا توزيعــات 
أربــاح مســتحقة. تتكــون الموجــودات الماليــة لــدى المجموعــة مــن المدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة األخــرى والنقــد والودائــع قصيــرة 
األجــل. كمــا تحتفــظ المجموعــة بموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر وموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع وقــرض إلــى 

شــركة زميلــة واطــراف ذات عالقــة وتدخــل فــي معامــالت المشــتقات. 

ــى أن أنشــطة  ــد لمجلــس إدارة الشــركة األم عل ــى سياســات إدارة المخاطــر والتاكي ــا للمجموعــة بالمراجعــة والموافقــة عل تقــوم االدارة العلي
إدارة المخاطــر الماليــة بالمجموعــة تتــم وفقــًا لسياســات وإجــراءات مناســبة وأنــه تــم تحديــد وقيــاس وإدارة المخاطــر الماليــة وفقــًا لسياســات 
المجموعــة فــي إدارة المخاطــر وقدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر. إن كافــة أنشــطة المشــتقات ألغــراض إدارة المخاطــر تتــم مــن قبــل فــرق عمــل 
ــداول المشــتقات ألغــراض  ــم ت ــه المناســب. تقتضــي سياســة المجموعــة أال يت ــرات والتوجي ــة والخب ــع بالمهــارات المطلوب متخصصــة تتمت

المضاربــة.

فيمــا يلــي المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فــي ســياق األعمــال والعمليــات التــي تقــوم بهــا والوســائل والهيــكل التنظيمــي 
الــذي تطبقــه المجموعــة فــي ســعيها نحــو اإلدارة اإلســتراتيجية لهــذه المخاطــر لزيــادة القيمــة التــي يحصــل عليهــا المســاهم كمــا هــو مبيــن 

أدنــاه:

تخفيض المخاطر
كجــزء مــن اإلدارة الشــاملة للمخاطــر، تســتخدم المجموعــة وفقــًا لمــا هــو مالئــم، المشــتقات أو األدوات األخــرى إلدارة االنكشــافات الناتجــة 
عــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة أو العمــالت األجنبيــة و مخاطــر األســهم ومخاطــر االئتمــان واالنكشــاف الناتــج عــن المعامــالت المســتقبلية. 

تركزات المخاطر الزائدة
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة، أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو عندمــا 
يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة ممــا قــد يجعــل قدرتهــم علــى مواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف 
االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. تشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال 

بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.

مــن أجــل تجنــب التركــزات الزائــدة والمخاطــر الناتجــة منهــا، تقــوم المجموعــة بمراقبــة تلــك التركــزات والمخاطــر علــى أســاس مســتمر. يتــم 
مراقبــة وإدارة تركــزات مخاطــر االئتمــان المحــددة طبقــًا لذلــك. ال يوجــد تركــزات جوهريــة محــددة لمخاطــر االئتمــان.

ــث تنقســم  ــة هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق، حي ــة للمجموع ــن األدوات المالي ــة ع إن المخاطــر الرئيســية الناتج
ــة ومخاطــر أســعار األســهم.  ــدة ومخاطــر العمــالت األجنبي ــى مخاطــر أســعار الفائ ــرة إل األخي

 
مخاطر االئتمان 

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتزامــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع عميــل ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
خســائر ماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية (بصــورة رئيســية علــى المدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدنيــة 
األخــرى) وكذلــك مــن أنشــطة التمويــل لديهــا، بمــا فــي ذلــك الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ومعامــالت تحويــل العمــالت األجنبية 

واألدوات الماليــة األخــرى. تتعــرض المجموعــة أيضــًا إلــى مخاطــر االئتمــان علــى قرضهــا إلــى شــركة زميلــة وقــرض إلــى طــرف ذي عالقــة. 

تــدار مخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن العمــالء مــن قبــل كل وحــدة أعمــال وفقــًا لسياســات وإجــراءات المجموعــة المتعلقــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان 
الناتجــة عــن العمــالء. يتــم تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للعمــالء علــى أســاس مســتمر.. يتــم مراقبــة أرصــدة المدينيــن القائمــة للعمــالء بشــكل 

دوري ويتــم المتابعــة لهــا. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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مخاطر االئتمان (تتمة)
تــدار مخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن قبــل إدارة الخزينة بالمجموعــة وفقًا لسياســات المجموعة. 
ــة مــن خــالل اإلخفــاق  يتــم اســتثمار الفوائــض الماليــة فقــط مــع أطــراف مقابلــة معتمــدة لتقليــل تركــز المخاطــر وتخفيــف الخســائر المالي
المحتمــل للطــرف المقابــل. إن أقصــى حــد لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بالنســبة لبنــود بيــان المركــز المالــي فــي 31 ديســمبر 2017 

و2016 يعــادل القيمــة المدرجــة بالدفاتــر فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. 

مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي مجمل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالية قبل تخفيف تلك المخاطر:

2017
ألف

دينار كويتي

2016
ألف

دينار كويتي

125,69094,305أرصدة لدى البنوك 
303,977241,146مدينون تجاريون 

35,09835,569قرض إلى شركة زميلة *
61,52520,339قرض إلى طرف ذي عالقة

53,19860,856موجودات أخرى 
────────────────────

579,488452,215
════════════════════

* لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد إمكانية استرداد القرض لشركة زميلة (إيضاح 11).

مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. وللحــد مــن هــذه المخاطــر، قامــت اإلدارة 

بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار، ومراقبــة الســيولة علــى أســاس دوري.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. 

المطلوبات المالية  
أقل من 

شهر
من شهر 

إلى ثالثة أشهر
من ثالثة إلى 

اثني عشر شهرًا

من سنة 
إلى خمس 

المجموعسنوات
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
ألف 

دينار كويتي
 2017

17,8109,30222,797201,443251,352قروض تحمل فائدة 
412,090-34,34068,680309,070دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

8,361--8,361-توزيعات أرباح مستحقة 
20,53120,531---مطلوبات اخرى غير متداولة 

────────────────────────────────────────
52,15086,343331,867221,974692,334إجمالي المطلوبات المالية  

════════════════════════════════════════
 2016

973,41146,850111,937162,295قروض تحمل فائدة 
388,821-32,40264,804291,615دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

8,501--8,501-توزيعات أرباح مستحقة 
11,76911,769---مطلوبات اخرى غير متداولة 

────────────────────────────────────────
32,49976,716338,465123,706571,386إجمالي المطلوبات المالية  

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

مخاطر السوق 
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة نتيجــة التغيــرات أســعار الســوق. تتكــون 
ــل مخاطــر أســعار  ــة ومخاطــر األســعار األخــرى مث ــدة ومخاطــر العمــالت األجنبي ــواع هــي: مخاطــر أســعار الفائ ــة أن مخاطــر الســوق مــن ثالث
األســهم. تتضمــن األدوات الماليــة التــي تأثــرت بمخاطــر الســوق األرصــدة لــدى البنــوك والمدينيــن التجارييــن بالعمــالت األجنبيــة والودائــع 
والموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والقــرض إلــى شــركة زميلــة 
وطــرف ذي عالقــة والقــروض التــي تحمــل فائــدة والدائنيــن التجارييــن بالعمــالت االجنبيــة ومشــتقات األدوات الماليــة. إن تحليــل الحساســية 

فــي األقســام التاليــة يتعلــق بالمركــز كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 و2016.

تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع الموجــودات بصــورة محــددة مســبقًا علــى فئــات متعــددة للموجــودات وتنويــع 
الموجــودات بالنســبة للتوزيــع الجغرافــي والتركــز فــي قطاعــات األعمــال والتقييــم المســتمر لظــروف الســوق واتجاهاته وتقديــر اإلدارة للتغيرات 

طويلــة وقصيــرة األجــل فــي القيمــة العادلــة.

مخاطر أسعار الفائدة
ــرات فــي أســعار  ــة بســبب التغي ــة المســتقبلية لــألداة المالي ــة أو الدفقــات النقدي ــر القيمــة العادل ــدة هــي مخاطــر تغي إن مخاطــر أســعار الفائ
الفائــدة بالســوق. إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق تتعلــق بصــورة رئيســية بالتزامــات الديــون للمجموعــة 

التــي تحمــل أســعار فائــدة متغيــرة. 

تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل محافــظ متوازنــة مــن القــروض والســلف ذات أســعار الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة. كمــا تديــر 
المجموعــة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل الدخــول فــي مبــادالت أســعار الفائــدة والتــي توافــق المجموعــة ضمنهــا علــى مبادلــة الفــرق بيــن 
المبالــغ ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة والتــي يتــم احتســابها بالرجــوع إلــى قيمــة اســمية أصليــة متفــق عليهــا، وذلــك علــى فتــرات 

زمنيــة فاصلــة محــددة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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الحساسية ألسعار الفائدة 
اســتنادًا إلــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة المحتفــظ بهــا فــي نهايــة الســنة تــم تقديــر أن الحركــة بعــدد 50 نقطــة أساســية فــي 
ســعر الفائــدة، مــع االحتفــاظ بكافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة ســتؤثر بشــكل مكافــئ علــى أربــاح المجموعــة قبــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء 

مجلــس اإلدارة كمــا يلــي:

الحركة بعدد 50 نقطة أساسية
التأثير على بيان الدخل المجمع

2017
ألف 

دينار كويتي

2016
ألف 

دينار كويتي

+895+ 552

مخاطر العمالت األجنبية 
إن مخاطــر العمــالت هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف 
األجنبــي. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، بصــورة رئيســية علــى األنشــطة التشــغيلية والتمويليــة 
للمجموعــة (عندمــا يتــم حســاب االيــرادات والمصروفــات والقــروض بعمــالت غيــر الدينــار الكويتــي) ، وصافــي اســتثمارات المجموعــة فــي 

الشــركات التابعــة األجنبيــة.

تديــر المجموعــة مخاطــر العمــالت األجنبيــة باســتخدام مشــتقات األدوات الماليــة متــى أمكــن وبالتأكــد مــن االحتفــاظ بصافــي التعــرض عنــد 
مســتوى مقبــول. قامــت المجموعــة أيضــًا بتصنيــف بعــض القــروض التــي تحمــل فائــدة كأدوات تغطيــة مقابــل صافــي االســتثمارات فــي 

العمليــات األجنبيــة (إيضــاح 19).

الحساسية ألسعار العمالت األجنبية
ــي  ــة ف ــر المحتمــل بصــورة معقول ــس اإلدارة للتغي ــأة أعضــاء مجل ــب ومكاف ــل الضرائ ــة قب ــح المجموع ــي حساســية رب ــدول التال يوضــح الج
أســعار صــرف الــدوالر األمريكــي /الدينــار الكويتــي، (بســبب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة بمــا فــي ذلــك 
ــة للقــروض التــي تحمــل  ــرات فــي القيمــة العادل ــة بالمجموعــة (بســبب التغي ــة) وحقــوق الملكي ــر المدرجــة بالعمــالت األجنبي المشــتقات غي
ــة. إن تعــرض  ــرات األخــرى ثابت ــة) فــي االحتفــاظ بكافــة المتغي ــة لصافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبي ــدة المدرجــة كأدوات تغطي فائ

ــًا. ــة لجميــع العمــالت األخــرى ليــس مادي المجموعــة لمخاطــر العمــالت األجنبي

التغير في سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة %1

التأثير على بيان الدخل المجمعالتأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  

2017201620172016
ألف 

دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي 
ألف

 دينار كويتي
ألف

 دينار كويتي 

31+765+165 +163+دوالر أمريكي

مخاطر أسعار األسهم
ــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم  ــة لألســهم نتيجــة التغي ــر القيمــة العادل إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر تغي

ــة.   الفردي

أوراق مالية مسعرة:
ال تتعـــرض المجمــوعـــة أليـــة مخـاطـــر اسعـــار اســهم جوهريــة حيــث ال يوجـــد أستثمـــارات مـاديـــة محتفـــظ بهـــا فــي أســـهم مسـعـــرة مصنفـــة 

ــاح أو الخســائر». ــة مــن خــالل االرب كـ«موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادل

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

29 -  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة) 

أوراق مالية غير مسعرة:
تــم االفصــاح عــن تحليــل الحساســية المتعلــق بــاألوراق الماليــة غيــر المســعرة للمجموعــة (موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع وموجــودات ماليــة 

مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر) فــي إيضــاح 30.

30 -  القيمة العادلة لألدوات المالية

ــزام مــا فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي  ــة بأنهــا المبلــغ المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو المدفــوع لنقــل الت تعــرف القيمــة العادل
الســوق فــي تاريــخ القيــاس. إن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة ال تختلــف بصــورة ماديــة عــن قيمتهــا المدرجــة بالدفاتــر، باســتثناء بعــض 

ــع المدرجــة بالتكلفــة (إيضــاح 12). ــة المتاحــة للبي الموجــودات المالي

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

 
المستوى 1: أسعار معلنة (غير معدلة) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.

المســتوى 2: أســاليب أخــرى تكــون جميــع مدخالتهــا ذات التأثيــر الجوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة ملحوظــة، إمــا بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، و 

المســتوى 3: األســاليب األخــرى التــي تســتخدم مدخــالت لهــا تأثيــر جوهــري علــى القيمــة العادلــة المســجلة وال تســتند إلــى البيانــات المعروضة 
في الســوق.

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

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
مجموع

القيمة العادلة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2017
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

108,425108,425--استثمار في شركة زميلة 
186186--أسهم غير مسعرة

────────────────────────────────

108,611108,611
موجودات ماليه متاحة للبيع:

4,3074,307أسهم غير مسعرة 

مشتقات:
153-153-عقود عمالت اجنبية آجلة

219-219-مبادالت اسعار الفائدة 
────────────────────────────────

-372112,918113,290
════════════════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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30 -  القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
مجموع

القيمة العادلة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2016
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

109,881109,881   -   -استثمار في شركة زميلة 
36   -   -36أسهم مسعرة

────────────────────────────────

36-   109,881109,917
موجودات ماليه متاحة للبيع:

5,4505,450   -   -أسهم غير مسعرة 

مشتقات:
(60)   -(60)   -عقود عمالت اجنبية آجلة 

319   -319   -مبادالت أسعار الفائدة
────────────────────────────────

36259115,331115,626
════════════════════════════════

يتعــرض بيــان المركــز المالــي المجمــع او بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع لتأثيــر غيــر مــادي فــي حالــة وقــوع تغيــر فــي عوامــل 
ــر المســعرة بنســبة %5.  ــة لالســهم غي ــاس القيمــة العادل ــرة المســتخدمة لقي المخاطــر المتغي

ال توجد أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل 2017 و 2016.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

30 -  القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

فيما يلي الحركة في المستوى 3 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة: 

في 1 يناير 2017

الربح/(الخسارة) 
المسجلة في بيان 

الدخل المجمع

(الخسارة) / الربح 
المسجل في بيان 

الدخل الشامل 
المجمع

أخرى تتضمن 
صافي المشتريات 

(المبيعات) 
والتحويل

في 31 ديسمبر 
2017

الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي 
موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر:
108,425-                 (1,420)-                 109,845استثمار في شركة زميلة

186186-                 -                 -أسهم غير مسعرة

موجودات ماليه متاحة للبيع:
4,307(1,587)444-                 5,450أسهم غير مسعرة 

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

115,331                 -(976)(1,437)112,918
════════════════════════════════════════

في 1 يناير 2016

الربح/(الخسارة) 
المسجل في بيان 

الدخل المجمع

الربح المسجل في 
بيان الدخل الشامل 

المجمع

أخرى تتضمن 
صافي المشتريات 

(المبيعات) 
في 31 ديسمبر 

2016
الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي 

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح  أو الخسائر:
109,881-                 960-                 108,921استثمار في شركة زميلة

موجودات ماليه متاحة للبيع:
5,450(8,262)542-                 13,170أسهم غير مسعرة 

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

122,091                 -1,502(8,262)115,331
════════════════════════════════════════

القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس دوري.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
لــم تتمكــن ادارة المجموعــة مــن تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي شــركة زميلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 نتيجــة لعوامــل عــدم التأكــد 

المرتبطــة بهــا وبالتالــي تــم تســجيل االســتثمار بقيمتــه العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 (ايضــاح 11). 

الموجوات المالية المتاحة للبيع 
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع بنــاء علــى احــدث صافــي قيــم للموجــودات مقــدم مــن مديــر الصنــدوق 

المختــص. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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31-  اقتناء شركات تابعة 

خالل السنة، قامت المجموعة باقتناء الشركتين التابعتين التاليتين:

قامــت شــركة تابعــة للشــركة االم (مملوكــة بنســبة 100% الــى الشــركة االم) فــي 15 أكتوبــر 2017 باقتنــاء حصــة ملكيــة بنســبة %80.80 - 
فــي شــركة عنتيبــي هاندلنــج ســيرفيس ليمتــد («عنتيبــي»)، وهــي شــركة تــم تأسيســها فــي جمهوريــة أوغنــدا لقــاء مبلــغ 8,419 ألــف دينــار 

كويتــي (بمــا فــي ذلــك المقابــل المؤجــل بقيمــة 2,820 ألــف دينــار كويتــي).

قامــت شــركة تابعــة للشــركة االم (مملوكــة بنســبة 100% الــى الشــركة االم) فــي 20 يوليــو 2017 باقتنــاء حصــة ملكيــة بنســبة 80% فــي - 
شــركة مــارا اكســبرس ذ.م.م. («مــارا»)، وهــي شــركة تــم تأسيســها فــي االمــارات العربيــة المتحــدة- لقــاء مقابــل بمبلــغ 870 الــف دينــار 

كويتــي (بمــا فــي ذلــك المقابــل المؤجــل بقيمــة 679 ألــف دينــار كويتــي).  

الحقــا لعمليــة االقتنــاء، أصبحــت شــركتي عنتيبــي ومــارا شــركتين تابعتيــن للمجموعــة وتــم تجميعهمــا اعتبــارا مــن تاريــخ ممارســة الســيطرة 
ذات الصلــة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

31-  اقتناء شركات تابعة (تتمة)

فيما يلي ملخص المقابل المدفوع والقيمة المؤقتة للموجودات التي تم اقتناءها والمطلوبات المقدرة والحصص غير المسيطرة: 

اإلجماليماراعنتيبي
الف دينار كويتي الف دينار كويتي الف دينار كويتي 

الموجودات
1,144661,210ممتلكات وآالت ومعدات

24    -24موجودات غير متداولة أخرى
1,2782471,525مدينون تجاريون وارصدة مدينة اخرى 

770   - 770موجودات متداولة اخرى
17277249النقد والنقد المعادل 

──────────────────────────────
3,3883903,778

──────────────────────────────
المطلوبات

1,484    -1,484قروض ألجل 
95732989مطلوبات أخرى

4631,9702,433دائنون تجاريون وأرصدة دائنة اخرى 
──────────────────────────────

2,9042,0024,906
──────────────────────────────

(1,128)(1,612)484صافي الموجودات (المطلوبات) التي تم اقتناءها 
══════════════════════════════

8,4198709,289مقابل الشراء 
(232)(322)90حصص غير مسيطرة 

1,6121,128(484)ناقصا: صافي (الموجودات) المطلوبات المحددة التي تم اقتناءها  
──────────────────────────────

8,0252,16010,185الشهرة
══════════════════════════════

(896)(1,290)394صافي الموجودات الخاصة بمساهمي الشركة االم
(232)(322)90صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة 

──────────────────────────────
484(1,612)(1,128)

══════════════════════════════
صافي التدفق النقدي عند االقتناء

5,5991915,790المقابل المدفوع 
(249)(77)(172)النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة التي تم اقتناؤها 

──────────────────────────────
5,4271145,541التدفق النقدي الصادر عند االقتناء 

══════════════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017

119 118

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع وشركاتها التابعةالتقـريـر السنـوي     2017



البيانات المالية المجمعة

32-  إدارة رأس المال 

إن هــدف المجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس المــال هــو ضمــان المحافظــة علــى معــدالت رأســمال جيــدة لدعــم األعمــال التــي تقــوم بهــا 
وتعظيــم القيمــة التــي يحصــل عليهــا المســاهم. 

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــالت عليــه فــي ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة. للمحافظــة علــى هيــكل رأس المــال 
أو تعديلــه، يجــوز للمجموعــة تعديــل مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين أو رد رأس المــال إليهــم أو إصــدار أســهم جديــدة. لــم يتــم 

إجــراء أي تغيــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2017 و31 ديســمبر 2016.

تقــوم المجموعــة بــإدراج القــروض التــي تحمــل فائــدة ناقصــًا األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد والودائــع ضمــن صافــي الديــن. يتضمــن رأس 
ــر المســيطرة. المــال حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم والحصــص غي

2017
ألف 

دينار كويتي

2016
ألف

 دينار كويتي

218,935139,403قروض تحمل فائدة  
(94,305)(125,690)أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع

────────────────────
93,24545,098صافي الدين 

────────────────────
974,215920,582حقوق الملكية الخاصة بمساهمى الشركة األم 

49,37728,660الحصص غير المسيطرة
────────────────────

1,023,592949,242رأس المال 
════════════════════

4.75%9.1%معدل االقتراض
════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2017
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