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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

،الكرامامل�ساهمنيال�سادة

التيالأوىلال�سنةكونهااأجيليتياإىلبالن�سبةحتولعام2011عامكانلقد
برتكيزالعامهذااأم�سيناولقد.والدفاعاحلكوميةالأعمالبدونفيهانعمل

.التجاريالقطاعاأيالأ�سا�سيةاأعمالناتقويةعلىكامل

غالبية ببيع قمنا حيث مواردنا من بع�ش تنظيم اإعادة ذلك ت�سمن وقد
لعمالء التخزينية امل�ساحات واإخالء الأو�سط ال�سرق يفاململوكة مركباتنا
التكاليف واإدارة اأعمالنا هيكلة اإعادة اإىل بالإ�سافة ،التجاري القطاع

.الإنتاجيةلتح�سنياحلديثةالتكنولوجياتوا�ستخدام

التطرق علىالقدرة التحتية للبنية اأجيليتي سركات�جمموعةمنحتناكما
مدار على ًمطردا ًمنوابالفعل سهدت� وقد ،ال�سوق يف مربحة لقطاعات

.املا�سيةالأعوام

معقطراأجيليتيعملياتدمجمنهاالناجحةال�سفقاتمنًعدداحققناوقد
مليون8.2بقيمةمكا�سبخاللهامنحققناحيثللمخازناخلليجسركة�
سركة�يفدينناوحتويلتليكومفران�شمعسراكة�يفوالدخولكويتيدينار
مبا�سرةغريملكية  %24اليوممنتلكحيثم�ساهمنيحقوقاإىلكورك
عائدعلينايدراأمريكي دولرمليون100 بقيمةوقر�شكوركسركة�يف

.%12بقيمةسنوي�

الرغمعلى2011خالل %8بن�سبةمنتقدال�سركةاأرباحاأنجندكما
،والدفاع احلكوميةاخلدماتا�ستبعاد وبعد اأنه اإل ،الإيرادات تراجع من
 %18والتجاريةاأعمالنايف %3بن�سبةزيادةحققتقدالإيراداتاأنجند
بن�سبةالت�سغيليةامل�ساريفخف�شا�ستطعناكما.التحتيةالبنيةجمموعةيف
يعك�ش وهذا ،نقد اإىل العامل املال راأ�ش وحتويل 2010 عام عن %15

.املايلبالن�سباطامل�ستمرالتزامنا

عامونعتربم�سىعاممنذماهيتناعناليومخمتلفةسركة�اأ�سبحنالقد
بذلنااأنناومبا.امل�ستقبلياأدائناعليهسنقي�ش�الذياملايلالأ�سا�ش2011
املتوقعمنفاإنه،املا�سينيالعامنيخاللال�سركةهيكلةلإعادةسخم�جمهود

.بعدهوما2012عاممنبدًءقويةمكا�سبال�سركةحت�سداأن

مل�سروعها اللوجي�ستية اخلدمات لتقدمي احل�سري ال�سريك لت�سبح هنكل
اأجيليتي قامت كما .ال�سني يف التنني“  م�سروع” با�سم املعروف العمالق
واإنبعاثات التكاليف من التقليل هدفها لوجي�ستية مبادرة باإطالق ونوكيا
مرحلةيفال�سحناتدمجعملياتخاللمناجلويفالكربوناأك�سيدثاين
حلوللتقدميهيلربونسميدت�معسراكة�يفال�سركةدخلتكما.الرتانزيت

.الأو�سطال�سرقيفامل�سنعنيلأحداجلافةالكيماويةاملوادنقل

اأعمالنا يف وثابتة م�ستدامة بتح�سينات للقيام ًكبريا ًجهدا بذلنا لقد
واأنناك�سركةسحية�ب�سورةننمواأنناللعمالءور�سالتناالرئي�سيةالتجارية
اأعمالناتو�سيععلىمن�سب2012عاميفتركيزناو�سيبقى.لدعمهمهنا
العامليبتواجدناذلكيفمدعمنيجددعمالءوك�سباحلالينيعمالئنامع
فيه سنقوم� الذي الوقت نف�ش يف ،النا�سئة الأ�سواق يف الريادي وموقعنا

بتعزيزالكفاءاتيفعملياتنا.

التحتيةالبنيةجمموعة

يفكويتيدينارمليون156.7بـالتحتيةالبنيةسركات�جمموعةساهمت�
2010عامعن %18ن�سبتهابزيادة2011عامخاللاملجموعةاإيرادات

.احلكوميةالأعمالا�ستبعادبعد

سركات�اأناإل،ال�سركةلإيراداتهامم�ساهمباأجيليتيالعقاريالقطاعويعد
ًسحيا�ًمنواًاأي�سااأظهرتقد(نا�ش)الطريانخلدماتنا�سيونالمثلاأخرى
التيالإجراءاتبع�شباتخاذاأجيليتيو�ستقوماملا�سيةال�سنواتمدارعلى

من�ساأنهاتعزيزاإمكاناتهذهال�سركات.

املجتمعيةثقافتنا

وجمتمعاتناملوظفينااجلميلبرداملجتمعيةبثقافتنااأجيليتييفالتزمنالقد
الأول التقرير 2011 عام يف اأ�سدرنا ولقد .فيه نعي�ش الذي والعامل
التي املنهجية الأطر فيه ا�ستخدمنا وقد ل�سركتنا الإجتماعية للم�سوؤولية
بع�شا�ساطركماأنلي�سرفنيواأنه.التقاريرهذهملثلاملتحدةالأممو�سعتها

النتائجالتيخل�سنااإليها.

الدولية الوكالت مب�ساعدةاملعني للطوارئ اللوجي�ستي برناجمنا منالقد
ب�سكلالطبيعيةالكوارثمواقعاإىلونقلهاالإغاثةموادعلىاحل�سوليف
كارثة22منلأكرثاأجيليتيا�ستجابتوقد.2006عاميفاإطالقهمنذكبري
وهايتي ميامنار مثل بلدان يف املا�سية اخلم�ش ال�سنوات خالل طبيعية

املاليةالبياناتعننبذة

املنتهيةال�سنةعنكويتيدينارمليون27بقيمةاأرباحسايف�ال�سركةحققت
فيما،2010بعاممقارنة  %8ن�سبتهابزيادةاأي2011دي�سمرب31يف
مليون 19 بقيمة ت�سغيلية واأرباح كويتي دينار مليار 1.3 الإيرادات بلغت
بلغحيثقليلةوديونجيدةعامةمبيزانيةال�سركةتتمتعكما.كويتيدينار
دينارمليون22احلرالنقديوالتدفقكويتيدينارمليون57النقدسايف�

.كويتي

فل�ش 30)  % 30 بن�سبة نقدية اأرباح بتوزيع الإدارة جمل�ش اأو�سى وقد
.2011عامعن(الواحدلل�سهم

املتكاملةالعامليةاللوجي�ستيةاخلدمات

املقدمةاللوجي�ستيةاخلدماتحولاأجيليتييفالأ�سا�سيةالأعمالتتمحور
العاملية اللوجي�ستية اخلدمات جمموعة بها تقوم والتي التجاري للقطاع

.GILاملتكاملة

مليار1.2العامخاللاملتكاملةالعامليةاللوجي�ستيةاخلدماتاإيراداتبلغتوقد
اإذا اأنه غري .2010 بعام مقارنة  % 1.4 ن�سبته باإنخفا�ش كويتي دينار
اأن جند امل�ستبعدة والأن�سطة احلكومية العقود من الإيرادات ا�ستثنينا
عن %3.2بن�سبةمنتقداملتكاملةالعامليةاللوجي�ستيةاخلدماتاإيرادات
الربعنيخاللالتجارةاأحجامتراجعرغموذلك2010عاممنالفرتةنف�ش

.العاممنالأخريين

اإيراداتيفالأكربامل�ساهمكانالنا�سئةالأ�سواقيفالريادياأجيليتيموقعاإن
الهاديواملحيطاآ�سيامنطقةلإيراداتجيدمنويفذلكجتلىكماال�سركة؛
ب�سيولجديدم�ستودعاإفتتاحمنهاامل�سرفةالأمثلةمنعددذلكويت�سمن
ميالكايفمتقدملوجي�ستي ملرفقالأ�سا�ش حجروو�سعاجلنوبيةبكوريا
وماليزياوكمبوديافيتناممنللحدودالعابرةال�سحنسبكة�وتو�سيعمباليزيا

و�سنغافورةولو�شوتايالنداإىلال�سني.

وقعت حيث العمالء مع عالقاتها تقوية يف ًاأي�سا اأجيليتي ا�ستثمرت كما
سركة�معجديدعقدمنها2011عامخاللالهامةالعقودمنًعدداال�سركة

وباك�ستانواأندوني�سياوالفلبنيوالهندولبنانوغريها.

التعليمجمالتعلىاأولوياتهيركزالذيالتطوعياأجيليتيبرنامجمناكما
اأكرث بتنفيذ ال�سركة قامتحيث،ًاأي�سا متميزةب�سورةوال�سحة وال�سباب
مدار�شبناءم�ساريعت�سمنتالعاملحولدولة60يفًم�سروعا550من
بالإ�سافة،باأندوني�سياريفيةمنقطةيفاأخرىومدر�سةكمبوديايفاإبتدائية
للم�سنني دار ودعم الفلبني يفالثانوية باملرحلة طالبة8000 تدريب اإىل
الغذائيةاملوؤنمنعبوة4000مناأكرثوتو�سيللبنانيفلل�سرطانوجمعية
الأطفالاأوجهعلىاإبت�سامةلو�سعتنزانيااإىلقدمكراتونقلالأردنعرب

.اإجنازموؤ�س�سةخاللمنالكويتيفال�سبابوتدريب

عمالئنامعنعملحيثالبيئيةمبادراتنايفًملحوظاًتقدماًاأي�ساحققناكما
املنا�سبة الطرق علىوالعثور الكربون اأك�سيد ثاين انبعاثات واإدارة لقيا�ش
تقدمي يفاملعايري اأعلى باإتباع نهتم كما .عملياتنا يفالبيئي الأثر لتقليل

.اأعمالنايفاجلودةوم�ستوىملوظفيناواإختيارنالعمالئنااخلدمات

ًقدماامل�سي

،املا�سينيالعامنيخاللسركتنا�علىطراأتالتيالتغيرياتمنالرغمعلى
عامةميزانيةفلدينا،ًمادياوم�ستقرةقويةسركة�كوننايفن�ستمراأننا اإل
دينارمليار0.9والأ�سولمنكويتيدينارمليار1.4عنيزيدمامعقوية
الأ�سواقيفرائدةومكانةعامليةسبكة�ولدينا.م�ساهمنيحقوقمنكويتي
باإجناح ملتزمون موظف األف 22 لدينا ويعمل ،النمو يف الآخذة النا�سئة
اأناملتوقعمن2012عاماأنمنالرغموعلى.الطويلاملدىعلىال�سركة
ملتزموناأننااإل،العامليامل�ستوىعلىالإقت�ساديةبالتحدياتًمليئاًعامايكون

.الأماماإىلال�سركةبدفع

اجليدةالأوقاتيفالغاليةوثقتكملنادعمكمعلىاأ�سكركماأناأودًوختاما
بتحقيق التزامنا على نبقي جهتنا من ونحن .بها مررنا التي واحلرجة

الفوائدلكافةالأطرافاملعنيةبال�سركة.

طارق�سلطانالعي�سى
رئي�شجمل�شالإدارةوالع�سواملنتدب

خاللالعامنياملا�سيني،اإلاأننان�ستمريفكوننا
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تقريرمراقبياحل�ساباتامل�ستقلني
اإىلح�سراتال�سادةم�ساهمي

�سركةاأجيليتيللمخازنالعمومية�ش.م.ك.

تقريرحولالبياناتاملاليةاملجمعة
كمااملجمعاملايلاملركزبيانمنتتكونوالتي(»بـ«املجموعةًمعااإليهاي�سار)التابعةو�سركاتها(»الأمال�سركة«).ش.م.ك�العموميةللمخازناأجيليتيل�سركةاملرفقةاملجمعةاملاليةالبياناتدققنالقد
الإي�ساحيةواملعلوماتالهامةاملحا�سبيةال�سيا�ساتوملخ�شالتاريخبذلكاملنتهيةلل�سنةاملجمعةامللكيةحقوقيفوالتغرياتالنقديةوالتدفقاتال�ساملوالدخلالدخلوبيانات2011دي�سمرب31يف

الأخرى.

م�سوؤوليةالإدارةعنالبياناتاملاليةاملجمعة
لإعدادسرورية�الإدارةتراهاالتيالداخليةالرقابةاأدواتوعناملاليةللتقاريرالدوليةللمعايريًوفقاعادلةب�سورةاملجمعةاملاليةالبياناتهذهوعر�شاإعدادعنامل�سوؤولةهيالأمال�سركةاإدارةاإن

بياناتماليةجممعةخاليةمنالأخطاءاملادية�سواءكانتب�سببالغ�شاأواخلطاأ.

م�سوؤوليةمراقبياحل�سابات
وتنفيذوتخطيطالأخالقيةباملتطلباتاللتزاممناتتطلبالتيالدوليةالتدقيقملعايريًوفقابهاقمناالتيالتدقيقاأعمالاإىلًا�ستنادااملجمعةاملاليةالبياناتهذهحولراأياإبداءهيم�سوؤوليتنااإن

اأعمالالتدقيقللح�سولعلىتاأكيداتمعقولةباأنالبياناتاملاليةاملجمعةخاليةمناأخطاءمادية.

تقييمذلكيفمبا،احل�ساباتمراقبيتقديراإىلاملختارةالإجراءاتت�ستند.املجمعةاملاليةالبياناتتت�سمنهاالتيوالإف�ساحاتاملبالغحولتدقيقاأدلةعلىللح�سولاإجراءاتتنفيذعلىالتدقيقي�ستمل
باإعداداملتعلقةالداخليةالرقابةاأدواتالعتباريفاحل�ساباتمراقبوياأخذ،املخاطرهذهتقييمعند.اخلطاأاأوالغ�شب�سببالأخطاءتلككانتسواء�املجمعةاملاليةالبياناتيفاملاديةالأخطاءخماطر
.للمجموعةالداخليةالرقابةاأدواتفاعليةحولراأيعنالتعبريبغر�شلي�شولكن،الظروفمعتتنا�سبتدقيقاإجراءاتو�سعاأجلمنوذلك،لهاالعادلوالعر�شاملجمعةاملاليةللبياناتاملجموعة

.املجمعةاملاليةللبياناتال�ساملالعر�شتقييموكذلك،الإدارةاأجرتهاالتيالهامةاملحا�سبيةالتقديراتو�سحةاملتبعةاملحا�سبيةال�سيا�ساتمالئمةتقييمعلىًاأي�ساالتدقيقوي�ستمل

باعتقادنااأناأدلةالتدقيقالتيح�سلناعليهاكافيةومنا�سبةلتقدمياأ�سا�شميكننامناإبداءراأيتدقيقمتحفظ.

اأ�سا�شالراأياملتحفظ
مقابلطرفقبلمنكويتيدينارمليون10.1مببلغاأداءكفالةا�ستدعاء،2006دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللمتفقد،املجمعةاملاليةالبياناتحول(ج)29اإي�ساحيفبالتف�سيلمبنيهوكما
املاليةالبياناتيفكم�سروفاملبلغت�سجيليتممل.2007دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللالكفالةهذهت�سييلمتوقدالأملل�سركةتابعةسركة�تديرهعقدمبوجبالتزاماتتنفيذبعدمتتعلق
31منذاملجمعةاملاليةالبياناتحولراأينايفال�ساأنبهذاحتفظناوقد.املاليةللتقاريرالدوليةاملعايريمعتتفقلممار�سةبراأينايعتربماوهو،2006دي�سمرب31يفاملنتهيةبال�سنةيتعلقفيمااملجمعة
وحلني.الق�سيةعنالناجتةالأموربغالبيةيتعلقفيماالتابعةال�سركةل�سالححكماإ�سداريجباأنهعلىين�شاملو�سوعهذاحولتقريرالعدلبوزارةاخلرباءاإدارةاأ�سدرت،2009يف.2006دي�سمرب
مببلغالأمال�سركةمب�ساهمياخلا�سةاملرحلةالأرباحوتخفي�شكويتيدينارمليون10.1مببلغالأخرىاملتداولةاملوجوداتتخفي�شينبغياأنهراأينايف،املو�سوعهذاحولالنهائياملحكمةحكماإ�سدار

6.1مليونديناركويتيوحقوقالأقليةمببلغ4.0مليونديناركويتي.

املتحفظالراأي
وعن2011دي�سمرب31يفكماللمجموعةاملايلاملركزعن،املاديةالنواحيجميعمن،عادلةب�سورةتعرباملجمعةاملاليةالبياناتاأن،املتحفظالراأياأ�سا�شفقرةيفاملبنيالأمرتاأثريبا�ستثناء،راأينايف

.املاليةللتقاريرالدوليةللمعايريًوفقاالتاريخبذلكاملنتهيةلل�سنةالنقديةوتدفقاتهااملايلاأدائهانتائج

التاأكيدعلىالأمر
نوداأننلفتالنتباهاإىل:

.اخلاطئةالإدعاءاتبقانونتتعلقمبخالفاتالأمريكيةاملتحدةبالولياتالعلياالفيدراليةاملحكمةقبلمنالأمال�سركةاتهاممتقداأنهيبنيالذياملجمعةاملاليةالبياناتحول ( اإي�ساحرقم2	(أ
الأملل�سركةالتابعةال�سركاتبع�شًاأي�ساالتهاموي�ستمل.اخلاطئةالإدعاءاتقانونمبوجبوذلكالأمال�سركةسـد�مدنيةدعـوىباإقامةالأمريكيةالعدلوزارةساركت�،ذلكاإىلوبالإ�سافة
مت.املدنيةواملحكمةاجلنائيةاملحكمةمنكليفوذلكاملزعومةاملخالفاتنتيجةكبريةاأ�سرارعنبتعوي�ساتالعدلوزارةتطالب.الأمريكيةالعدلوزارةقبلمنالتهاميفاإدراجهامتالتي
جوهريتاأثرياإىلالأمدطويلالإيقافيوؤديسوف�.الق�سايانتيجةانتظاريفاملتحدةالولياتحكومةمعجديدةلعقودبعطاءاتالتقدمعن(الأمال�سركةفيهامبا)املجموعةسركات�وقف
يتممل،ولذلك،ًحاليااأعالهاملو�سحةلالأمورالنهائيةالنتائجحتديدميكنل.الأمريكيةالعدلوزارةمعالت�سويةحولمناق�ساتيفًاأي�سااملجموعةدخلت.احلكومةمعاملجموعةاأعمالعلى

.املجمعةاملاليةالبياناتيفخم�س�شجتنيب

.الإيجارعقودواإنهاءال�سحناأعماليفبالتحقيقاتاملتعلقةاملحتملةاللتزاماتيبينانالذيناملجمعةاملاليةالبياناتحول(ب) ( اإي�ساحيرقم29(اأ)و29	(أ

اإنراأيناغريمتحفظفيمايتعلقبالأموراملبينةاأعاله.

تقريرحولاملتطلباتالقانونيةوالرقابيةالأخرى
مامعمتفقةاملجمعةاملاليةالبياناتبهذهيتعلقفيماالأمال�سركةاإدارةجمل�شتقريريفالواردةوالبياناتاملجمعةاملاليةالبياناتواأنمنتظمةحما�سبيةبدفاترحتتفظالأمال�سركةاأنًاأي�ساراأينايف
ال�سركاتقانونيتطلبهاالتياملعلوماتجميعتت�سمناملجمعةاملاليةالبياناتاأنكما،التدقيقلأغرا�شسرورية�راأيناهاالتيوالإي�ساحاتاملعلوماتكافةعلىح�سلناقدواأننا،الدفاترهذهيفواردهو
دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللتقعملواعتقادناعلمنااإليهو�سلح�سبما.املرعيةلالأ�سولًوفقااجلرداأجريقدواأنهالأملل�سركةالأ�سا�سيوالنظاملهالالحقةوالتعديالت1960لعامالتجارية

2011خمالفاتلقانونال�سركاتالتجاريةلعام1960والتعديالتالالحقةلهاأوالنظامالأ�سا�سيلل�سركةالأمعلىوجهقديكونلهتاأثريماديعلىن�ساطال�سركةالأماأومركزهااملايل.

وليدعبداهللالع�سيمي
68رقماأفئةمرخ�شح�ساباتمراقب

منالعيبانوالع�سيميو�سركاهم
ع�سويفاإرن�ستويونغ

البزيعم�ساعدنايف
مراقبح�ساباتمرخ�شرقم91فئةاأ

RSMالبزيـعو�سركاهـم

2012مار�ش29

الكويت
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البياناتاملاليةاملجمعة
2011دي�سمرب31يفاملنتهيةلل�سنة

قويةسركة�اأجيليتي
وم�ستقرةمالياً
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2011دي�سمرب31يفكمااملجمعاملايلاملركزبيان
2011
األف

2010
األف

ديناركويتيديناركويتياإي�ساحات
املوجودات

متداولةغريموجودات
4202,031238,385ممتلكاتواآلتومعدات

521,09824,945م�ساريعقيدالتنفيذ
6218,114214,368عقاراتا�ستثمارية

8,8209,318موجوداتغريملمو�سة
7,8241,833245,665�سهرة

9100,701211موجوداتماليةمدرجةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحاأواخل�سائر
1031,995112,240موجوداتماليةمتاحةللبيع

اأخرىمتداولةغري43,87944,475موجودات
-927,837قر�شاإىل�سركةزميلة

املتداولةغرياملوجودات896,308889,607اإجمايل

موجوداتمتداولة
1110,66112,475ب�ساعة

جتاريون12279,284289,724مدينون
1396,47599,032موجوداتمتداولةاأخرى
14119,695203,760اأر�سدةلدىالبنوكونقد

املتداولةاملوجودات506,115604,991اإجمايل

1,402,4231,494,598جمموعاملوجودات

حقوقامللكيةواملطلوبات
امللكيةحقوق

15104,684104,684راأ�شاملال
15152,650152,650عالوةاإ�سداراأ�سهم

1552,34252,342احتياطيقانوين
(39,627)(41,741)16اأ�سهمخزينة

44,36644,366احتياطياأ�سهمخزينة
(14,223)(20,623)احتياطيترجمةعمالتاأجنبية

(17,785)(16,926)احتياطيالتغطية
1515احتياطياإعادةتقييما�ستثمارات

مرحلة617,006630,054اأرباح

الأمال�سركةمب�ساهمياخلا�سةامللكية891,773912,476حقوق
امل�سيطرةغري7,3199,391احل�س�ش

899,092921,867اإجمايلحقوقامللكية

مطلوبات
متداولةغريمطلوبات

فائدةحتمل1724,48459,563قرو�ش
1818,07419,590خم�س�شمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني

1935,07835,518مطلوباتغريمتداولةاأخرى

77,636114,671اإجمايلاملطلوباتغرياملتداولة

متداولةمطلوبات
20379,827382,168دائنونجتاريونواأر�سدةدائنةاأخرى

فائدةحتمل1738,33969,152قرو�ش
7,5296,740توزيعاتاأرباحم�ستحقة

425,695458,060اإجمايلاملطلوباتاملتداولة

املطلوبات503,331572,731اإجمايل

1,402,4231,494,598جمموعحقوقامللكيةواملطلوبات

طارقعبدالعزيز�سلطان
رئي�شجمل�شالإدارةوالع�سواملنتدب

2011دي�سمرب31يفاملنتهيةلل�سنةاملجمعالدخلبيان
2011

األف
2010

األف
ديناركويتيديناركويتياإي�ساحات

الإيرادات:
و�سحنلوجي�ستيةخدمات1,218,8261,510,681اإيرادات

30,69031,220اإيراداتاإيجارات

81,38563,801خدماتاأخرى

1,330,9011,605,702اإجمايلالإيرادات

الإيرادات(1,117,752)(955,825)تكلفة

الإيرادات375,076487,950�سايف

م�سروفاتالت�سغيل
واإداريةعمومية(165,802)(121,710)21م�سروفات

(210,434)(203,051)22رواتبومزايااملوظفني
(41,578)(30,797)4ا�ستهالك

(2,445)(498)اإطفاء

(420,259)(356,056)اإجمايلم�سروفاتالت�سغيل

19,02067,691الربحمنالعمليات

(177)6233التغرييفالقيمةالعادلةلعقاراتا�ستثمارية
-96,958اأرباحغريحمققةمنموجوداتماليةمدرجةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحاأواخل�سائر

-238,204ربحبيعا�ستثماريف�سركةتابعة
3,4874,095اإيراداتمتنوعة

(35,450)(10,768)24خ�سائرانخفا�شالقيمة

27,13436,159الربحقبلالفوائدوال�سرائبومكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة

1020,8546,784اإيراداتفوائد

(11,225)(8,480)تكاليفمتويل

الإدارةجمل�شاأع�ساءومكافاأةال�سرائبقبل39,50831,718الربح

(6,974)(8,064)25�سرائب
(176)(179)مكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة

31,26524,568ربحال�سنة

اخلا�شبـ:
27,04325,108م�ساهميال�سركةالأم

(540)4,222احل�س�شغريامل�سيطرة

31,26524,568

ربحيةال�سهمالأ�سا�سيةواملخففةاخلا�سةمب�ساهمي
26ال�سركةالأم

24.92فل�ش26.94فل�ش

اإنالإي�ساحاتاملرفقةمن1اإىل34ت�سكلجزءاًمنهذهالبياناتاملاليةاملجمعة.اإنالإي�ساحاتاملرفقةمن1اإىل34ت�سكلجزءاًمنهذهالبياناتاملاليةاملجمعة.
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2011دي�سمرب31يفاملنتهيةلل�سنةاملجمعال�ساملالدخلبيان
2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
ديناركويتي

ال�سنةربح31,26524,568

الإيراداتال�ساملةالأخرى:
موجوداتماليةمتاحةللبيع:

للبيعمتاحةماليةملوجوداتالعادلةالقيمةيفالتغرياتسايف�-(10,768)(4,635)
-انخفا�شقيمةموجوداتماليةمتاحةللبيعحمولةاإىلبيان

10,7685,234الدخلاملجمع

(17اإي�ساح)ال�ستثماراتسايف�تغطيةمن(اخل�سارة)الربح(838)859�سايف
اأجنبيةعمالتترجمة(13,841)(6,480)تعديالت

الأخرىال�ساملة(14,080)(5,621)اخل�سائر

لل�سنةال�ساملةالإيرادات25,64410,488اإجمايل

:بـاخلا�سة
21,50211,812م�ساهميال�سركةالأم

(1,324)4,142احل�س�شغريامل�سيطرة

25,64410,488

2011دي�سمرب31يفاملنتهيةلل�سنةاملجمعالنقديةالتدفقاتبيان
األف2010األف2011

ديناركويتيديناركويتياإي�ساحات
اأن�سطةالت�سغيل

39,50831,718الربحقبلال�سرائبومكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة

:لـتعديالت
جتارينيمديننيقيمةيفالنخفا�شخم�س�ش127,26126,155

188,4769,690خم�س�شمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني

410(341)خ�سائر(اأرباح)ترجمةعمالتاأجنبية
430,79741,578ا�ستهالك

4982,445اإطفاء

-23(8,204)ربحبيعا�ستثماريف�سركةتابعة
2410,76835,450خ�سائرانخفا�شالقيمة

21،22-(27,152)خم�س�ساتانتفىالغر�شمنهاومتردها
-9(6,958)اأرباحغريحمققةمنموجوداتماليةمدرجةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحاأواخل�سائر

6(233)177التغرييفالقيمةالعادلةلعقاراتا�ستثمارية

(20,854)(6,784)اإيراداتفوائد
8,48011,225تكاليفمتويل

(3,487)(4,095)اإيراداتمتنوعة

66,462120,066

التعديالتيفراأ�شاملالالعامل:
1,67053,369ب�ساعة

(2,879)16,316مدينونجتاريون

(6,031)(7,565)موجوداتمتداولةاأخرى
1,9964,676دائنونجتاريونواأر�سدةدائنةاأخرى

61,218186,862

(4,983)(4,961)�سرائبمدفوعة
(140)(160)مكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارةمدفوعة

(2,651)(20)مدفوعاتمقابلبرامجاملكافاآتبالأ�سهمواملكافاآتالت�سجيعية
(9,709)(10,151)18مكافاأةنهايةاخلدمةللموظفنياملدفوعة

45,926169,379�سايفالتدفقاتالنقديةالناجتةمناأن�سطةالت�سغيل

اأن�سطةال�ستثمار
-(14,122)قر�شاإىل�سركةزميلة

1,824(1,719)�سايفاحلركةيفموجوداتماليةمتاحةللبيع

(36,006)(12,169)4اإ�سافاتاإىلممتلكاتواآلتومعدات
416,82132,783املح�سلمنبيعممتلكاتواآلتومعدات

التنفيذقيدم�سروعاتاإىل(4,177)(10,239)5اإ�سافات
(293)(831)6اإ�سافاتاإىلعقاراتا�ستثمارية

(1,402)(335)23بيع�سركاتتابعة،بال�سايفبعدالنقدالذيمتا�ستبعاده
(2,417)(1,235)املدفوعمنمقابلحمتمليتعلقباقتناءاتيففرتة�سابقة
-(5,282)املدفوعمنمقابلموؤجليتعلقباقتناءاتيففرتة�سابقة

م�ستلمةفوائد5,22711,955اإيرادات

اأ�سهرثالثةعنتزيداأ�سليةا�ستحقاقفرتاتذاتودائعيفاحلركة70,36175,343�سايف

51,75972,328�سايفالتدفقاتالنقديةالناجتةمناأن�سطةال�ستثمار

اأن�سطةالتمويل
خزينةاأ�سهم(2,114)�سراء-

فائدةحتملقرو�شيفاحلركة(225,545)(61,337)�سايف
مدفوعةمتويل(11,522)(8,649)تكاليف

الأمال�سركةمل�ساهميمدفوعةاأرباح(39,116)(39,302)توزيعات
امل�سيطرةغريللح�س�شمدفوعةاأرباح(496)(357)توزيعات

(276,679)(111,759)�سايفالتدفقاتالنقديةامل�ستخدمةيفاأن�سطةالتمويل

اأجنبيةعمالتترجمةفروق(99)370�سايف

(35,071)(13,704)�سايفالنق�شيفالنقدوالنقداملعادل
90,775125,846النقدوالنقداملعادليف1يناير

دي�سمرب31يفاملعادلوالنقد1477,07190,775النقد

اإنالإي�ساحاتاملرفقةمن1اإىل34ت�سكلجزءاًمنهذهالبياناتاملاليةاملجمعة.اإنالإي�ساحاتاملرفقةمن1اإىل34ت�سكلجزءاًمنهذهالبياناتاملاليةاملجمعة.
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-1معلوماتالتاأ�سي�ش

اإن.املاليةلالأوراقدبىو�سوقاملاليةلالأوراقالكويتسوق�يفمدرجةسركة�وهي.1979سنة�يفتاأ�س�ستكويتيةم�ساهمةسركة�هي(»الأمال�سركة«).ش.م.ك�العموميةللمخازناأجيليتيسركة�اإن
عنوانمكتبال�سركةالأمالرئي�سيهوال�سليبيةبجانبجماركواردالرب،�ش.ب25418ال�سفاة13115الكويت.تعملاملجموعةحتتال�سمالتجاري»اأجيليتي«.

واأهماأغرا�شال�سركةالأممايلي:
.اأ�سكالهابجميعاملخازنوتاأجريواإدارةاإن�ساء• 	

.وخارجهااجلمركيةاملناطقداخلاجلمركيالإ�سرافحتتالإيداعلنظامًوفقاالب�سائعتخزين• 	
.ماليةحمافظيفوا�ستثمارهاال�سركةلدىاملتوفرةاملاليةالفوائ�شا�ستغالل• 	

.بهااإحلاقهااأوسراوؤها�اأواخلارجيفاأوالكويتيفاأغرا�سهاحتقيقعلىالأمال�سركةت�ساعداأوسبيهة�اأعمالتزاولالتيال�سركاتيفامل�ساركة• 	
•كافةاأن�سطةالنقلوالتوزيعواملناولةوالتخلي�شاجلمركيللب�سائع. 	

•تقدميال�ست�ساراتاجلمركيةوالعملعلىتطويروحتديثاخلدمةاجلمركيةودعماتخاذالقرار. 	

.3رقمالإي�ساحيفمبينةالتابعةلل�سركاتالرئي�سيةالأن�سطةاإن

مار�ش29بتاريخالأمال�سركةاإدارةجمل�شقبلمن2011دي�سمرب31يفاملنتهيةلل�سنة(»بـ«املجموعةًمعااإليهاي�سار)التابعةو�سركاتهاالأملل�سركةاملجمعةاملاليةالبياناتاإ�سدارعلىاملوافقةمتت
.اإ�سدارهابعداملجمعةاملاليةالبياناتهذهتعديلسالحية�لديهاللم�ساهمنيالعموميةاجلمعيةاإن.الأمال�سركةمل�ساهميالعموميةاجلمعيةمنلعتمادهااإ�سدارهامتوقد.2012

اإنامل�ساهمالرئي�سييفال�سركةالأمهوال�سركةالوطنيةالعقارية�ش.م.ك.

-2عقداملوردالرئي�سيوالعقودالأخرى– حتقيقاتالولياتاملتحدةالأمريكية


يتعلقفيماالأمريكيةاملتحدةالولياتحكومةمن،الكليةاملحكمةمنمذكرةتلقت2008مار�شيفًولحقا،اإداريةا�ستدعاءمذكرة،الأمال�سركةا�ستلمت2007دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخالل
ال�سجالتمنالعديدوقدمتالتحريهذايفبالتعاونالأمال�سركةتقوم.مدنيةحتريطلباتاملجموعةموظفيبع�شتلقىذلكاإىلاإ�سافة.(“SPV”)الرئي�سياملوردعقدجوانببع�شعنبالتحري

.الطلبلهذاا�ستجابة


العدلوزارةساركت�،ذلكاإىلوبالإ�سافة.اخلاطئةالإدعاءاتبقانونتتعلقمبخالفاتالأمريكيةاملتحدةبالولياتالعلياالفيدراليةاملحكمةقبلمنالأملل�سركةاتهامتوجيهمت،2009نوفمربيف
اجلنائيةاملحكمةمنكليفوذلكاملزعومةاملخالفاتنتيجةكبريةاأ�سرارعنبتعوي�ساتالعدلوزارةتطالب.اخلاطئةالإدعاءاتقانونمبوجبوذلكالأمال�سركةسـد�مدنيةدعـوىباإقامةالأمريكية
املحكمةيفالأطرافتقييميتمحيثجورجيامنال�سماليةللمنطقةاجلزئيةاملحكمةقا�سياأماماجتماععقد،2011اأكتوبريف.الدعوىيفمذنبةغريباأنهاالأمال�سركةدفعتوقد.املدنيةواملحكمة

ب�ساأنالو�سعيفهذهالق�سيةوالتحقيقات.لحقاًبعدنهايةال�سنة،تقدمتال�سركةالأمبدعاوىخمتلفة،منهادعوىبرف�شلئحةالتهاملأ�سبابخمتلفة،ودعوىحتويلاإىلدائرةق�سائيةاأخرى.

التعليقفاإن،ذلكومع.الق�سائيةالدعوىنتيجةانتظاريفاملتحدةالولياتحكومةمعجديدةلعقودبعطاءاتالتقدممن(الأمال�سركةفيهامبا)املجموعةسركات�بع�شوقفمت،الدعوىلهذهونتيجة
.2011دي�سمربيفالرئي�سياملوردعقدينتهي.احلاليةالعقوداأداءا�ستمرارعلىيوؤثرمل

2011دي�سمرب31يفكمااملجمعةاملاليةالبياناتحولاإي�ساحات 2011ال�سنويالتقريرالتابعةو�سركاتهاش.م.ك�العموميةللمخازناأجيليتيسركة�

ىل34ت�سكلجزءاًمنهذهالبياناتاملاليةاملجمعة.
اإنالإي�ساحاتاملرفقةمن1اإ



2011دي�سمرب31يفكمااملجمعةاملاليةالبياناتحولاإي�ساحات

22

2011ال�سنويالتقريرالتابعةو�سركاتهاش.م.ك�العموميةللمخازناأجيليتيسركة�

23

-2عقداملوردالرئي�سيوالعقودالأخرى– حتقيقاتالولياتاملتحدةالأمريكية(تتمة)


يوجدلاأنهغري،الأمريكيةالعدلوزارةمعاحلاليةالقانونيةللق�ساياومعقولةعادلةت�سويةاإىلللتو�سلاملتحدةالولياتحكومةمعمناق�ساتباإجراءتقوم،الق�سيةعنبقوةالأمال�سركةتدافعبينما
.الطرفانعليهايتفقت�سويةاإىلللتو�سلسمان�


بع�شا�سرتدادطلباتكانتاإذاماللتاأكدالأمريكيةاملتحدةالولياتحكومةمععقدينعلىامل�ستحقةالتكاليفحولر�سميحتقيقباإجراءًحالياتقومالأمريكيةالعدلوزارةفاإن،ذلكاإىلبالإ�سافة
مبلغب�سدادالعقودم�سوؤولقبلمن»اجلي�شخدماتجمل�شطعون«قراراتخاذقبلطعنالأمال�سركةتقدم،العقودهذهباأحديتعلقوفيما،ذلكاإىلاإ�سافًة.سحيحة�الأمال�سركةتكبدتهاالتيالتكاليف
عقودعناملدفوعاتمقا�سةخاللمنوذلكاأعالهمطالبتهامنكويتيدينارمليون4.7مبلغال�سنةخاللالأمريكيةاملتحدةالولياتحكومةح�سلت.الأمال�سركةقبلمنًتقريباكويتيدينارمليون23

مبوجباملتحدةالولياتحكومةمنم�ستحقةًتقريباكويتيدينارمليون13مببلغللمطالبةدعوىرفعالأمال�سركةرفعت،2011اأبريل19يف.الأمريكيةاملتحدةالولياتحكومةمعالأخرىاملجموعة
.الطعنبهذاقراراتخاذب�سددًحالياوهو،الرف�شهذاعلى»اجلي�شخدماتجمل�شطعون«لدىبالطعنالأمال�سركةقامت.2011دي�سمرب15يفالعقودم�سوؤولقبلمنرف�سهامتوالتي،العقد

 
النتائجحولالتعليقمن(خارجيقانوينم�ست�سارا�ست�سارةبعد)الأمال�سركةتتمكنمل.املجمعةاملاليةالبياناتيفخم�س�شاأيبت�سجيلالإدارةتقمملالأموربهذهيحيطالذياملاديالتاأكدعدمب�سبب

.الق�سايالهذهاملحتملة

-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة

الإعداداأ�س�ش
واملوجوداتاخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاملدرجةاملاليةواملوجوداتال�ستثماريةالعقاراتقيا�شلتت�سمناملعدلةالتاريخيةالتكلفةمبداأاأ�سا�شعلىاملجمعةاملاليةالبياناتاإعدادمت

.العادلةللقيمةًوفقااملاليةالأدواتم�ستقاتوللبيعاملتاحةاملالية

املجمعةالنقديةوالتدفقاتوالدخلاملايلاملركزبياناتبنودبع�شعر�شبهدفالت�سنيفاإعادةعملياتاإجراءمت.احلاليةال�سنةعر�شمعتتوافقكيال�سابقةال�سنةمبالغبع�شت�سنيفاإعادةمت
:ت�سنيفهااملعادالبنودلأهم.ال�سابقةلل�سنةامل�سجلةوالأرباحاملطلوباتواإجمايلامللكيةحقوقواإجمايلاملوجوداتاإجمايلعلىتوؤثرلهذهالت�سنيفاإعادةعملياتاإن.مالئمةاأكرثب�سورة

القيمةسايف�ظلت.كويتيدينار • 	17,627مببلغاملرتاكموال�ستهالكالتكلفةتخفي�شاإىلاأدىمما2010يناير1يفكماواملعداتوالآلتللعقاراملرتاكمال�ستهالكتكلفةت�سنيفاإعادةمت
.(4اإي�ساح)هيكماواملعداتوالآلتللعقارالدفرتية

.( • 	31اإي�ساح)هيكماال�سابقةلل�سنةاملجمعةالأرباحظلت.القطاعاتعلىاملتنوعةوالإيراداتالقيمةانخفا�شخ�سائرتوزيعنتيجةال�سابقةلل�سنةالقطاعاتنتائجت�سنيفاإعادةمت

.اأف�سلبطريقةاملجموعةنتائجلتعك�شال�ساملالدخلبيانسيغة�تغيريمت،ذلكاإىلاإ�سافة

مبنيهومابا�ستثناء(كويتيديناراألف)األفاأقرباإىلاملجمعةاملاليةالبياناتيفالواردةاملبالغتقريبمت.الأملل�سركةالوظيفيةالعملةميثلالذيالكويتيبالديناراملجمعةاملاليةالبياناتعر�شيتم
.ذلكخالف

بياناللتزام
.1990لعام18رقمالوزاريالقرارملتطلباتًووفقا،الدوليةاملحا�سبةمعايريجمل�شعنال�سادرةاملاليةللتقاريرالدوليةللمعايريًوفقااملجمعةاملاليةالبياناتاإعدادمت

اأ�س�شالتجميع
الأملل�سركةاملاليةال�سنةلنف�شالتابعةلل�سركاتاملاليةالبياناتاإعداديتم.2011دي�سمرب31يفكما(»املجموعة«)التابعةو�سركاتهاالأملل�سركةاملاليةالبياناتاملجمعةاملاليةالبياناتتت�سمن
غرياأومبا�سرةب�سورة،التحكمعلىالقدرةالأملل�سركةيكونعندماال�سيطرةوتوجد.الأمال�سركةل�سيطرةتخ�سعالتيال�سركاتتلكهيالتابعةال�سركاتاإن.مماثلةحما�سبيةسيا�سات�با�ستخدام
تاريخحتىال�سيطرةعلىاملجموعةح�سولتاريخميثلوالذيالقتناءتاريخمنبالكاملالتابعةال�سركاتجتميعيتم.اأن�سطتهامنلالنتفاعالتابعةلل�سركةوالت�سغيليةاملاليةال�سيا�ساتيف،مبا�سرة

.ال�سيطرةتلكتوقف

يتما�ستبعادكافةالأر�سدةوالإيراداتوامل�سروفاتوالأرباحواخل�سائرغرياملحققةوالناجتةمنالتعامالتفيمابنياملجموعة.

-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)


اأ�س�شالتجميع(تتمة)
والإيراداتالأرباحو�سايفامللكيةحقوقتعر�ش.الأمال�سركةمب�ساهميمبا�سرةغرياأومبا�سرةب�سورةاخلا�سةغرياملوجوداتسايف�اأواخل�سائراأوالأرباحمناجلزءامل�سيطرةغرياحل�س�شمتثل

.منف�سلب�سكلاملجمعةامللكيةحقوقيفوالتغرياتال�ساملوالدخلوالدخلاملايلاملركزبياناتيفامل�سيطرةغريباحل�س�شاخلا�سةال�ساملة

اإناخل�سائرمن�سركةتابعةيتمتوزيعهاعلىاحل�س�شغريامل�سيطرةحتىواإنادىذلكاإىلر�سيدعجز.
يتماملحا�سبةعنالتغرييفح�سةامللكيةل�سركةتابعة،مععدمفقدانال�سيطرة،كمعاملةحقوقملكية.اإذافقدتاملجموعةال�سيطرةعلى�سركةتابعة،فاإنها:

.التابعةال�سركةومطلوبات(ال�سهرةذلكيفمبا)موجوداتت�ستبعد• 	
.امل�سيطرةغريللح�س�شالدفرتيةالقيمةت�ستبعد• 	

.امللكيةحقوقيفامل�سجلةاملرتاكمةالأجنبيةالعمالتترجمةفروقت�ستبعد• 	
.امل�ستلمللمقابلالعادلةالقيمةحتقق• 	

•حتققالقيمةالعادلةلأيا�ستثمارحمتفظبه. 	
•حتققاأيفائ�شاأوعجزيفالأرباحاأواخل�سائر. 	

•تعيدت�سنيفح�سةال�سركةالأممنالبنودامل�سجلة�سابقاًيفالإيراداتال�ساملةالأخرىاإىلبيانالدخلاملجمعاأوالأرباحاملحتفظبها،متىكانذلكمنا�سباُ. 	


يتماإدراجنتائجال�سركاتالتابعةالتيمتحيازتهااأوبيعهاخاللال�سنةيفبيانالدخلاملجمعمنتاريخالقتناءاأوحتىتاريخبيعها،متىكانذلكمنا�سباً.

:يليكماهيالرئي�سيةالتابعةال�سركاتاإن

ا�سمال�سركة
ح�سةامللكية

دولةالتاأ�سي�شكمايف31دي�سمرب
20112010

ذ.م.مسركة�الب�سائعلنقلاإك�سربي�شالعامليةالكويت%100.00%100.00�سركةدولة
ذ.م.مسركة�للنقلياتسى�دبليوبىالكويت%100.00%100.00�سركةدولة

دولةالكويت%100.00%100.00�سركةاأجيليتىدى.جى.اإ�شلوجي�ستيك�سرفي�سيز�ش.م.ك.م
دولةالكويت%100.00%100.00�سركةاخلليجللتموينللتجارةالعامةواملقاولت�سركةذ.م.م

ش.م.ك.م�التحويليةوال�سناعاتاملعادن52.43�سركة%52.43%الكويتدولة
ش.م.ك.م�سي�ستيمز�هاو�شكلريجنجلوبال60.60�سركة%60.60%الكويتدولة

دولةالكويت95.00%%95.00�سركةنا�سيونالخلدماتالطريانذ.م.م.
الإماراتالعربيةاملتحدة80.00%%80.00تراى�ستارللنقليات�سركةذاتم�سئوليةحمدودة-دبي

الإماراتالعربيةاملتحدة%100.00%100.00اأجيليتىلوجي�ستيك�سركةذاتم�سئوليةحمدودة
الولياتاملتحدةالأمريكية%100.00%100.00اأجيليتىلوجي�ستيككورب

الولياتاملتحدةالأمريكية%100.00%100.00اأجيليتىبروجيكتلوجي�ستيك�شاإنك.
اململكةالعربيةال�سعودية50.25%%50.25�سركةاأجيليتى�سركةذاتم�سئوليةحمدودة

ليميتدبرايفتلوجي�ستيكالهند%100.00%100.00اأجيليتى
اأت�شبىاإمجىلوحي�ستيك�شاأملانيا%100.00%100.00اأجيليتى

هونغكونغ%100.00%100.00اأجيلتىلوجي�ستيك�شليميتد
يفبيانرتنا�سيوناللوجي�ستيك�شهولندا%100.00%100.00اأجيلتى

�سنغافورة%100.00%100.00اأجيليتىاإنرتنا�سوناللوجي�ستيك�شبىتىاإىليميتد
ليميتداإىتىبىهولدجنزلوجي�ستيك�ش100.00%100.00اأجيليتى%سنغافورة�

ليميتدلوجي�ستيك�ش100.00%100.00اأجيليتى%املتحدةاململكة
اأيهاأ�شانرتنا�سيوناللوجي�ستيك�شاأجيلتىالربازيل%100.00%100.00اإيتاتران�ش

ا�سرتاليا%100.00%100.00اأجيليتىبروجيكتلوجي�ستيك�شبيتيوايليمتد
بابواغينيااجلديدة%100.00%100.00اأجيليتىليمتد

ليميتد(سنغهاي�)لوجي�ستيك�شال�سني%100.00%100.00اأجيليتى
جياأيهلوجي�ستيك�شسوي�سرا%100.00%100.00اأجيليتى�

ا�سبانيا%100.00%100.00اأجيليتىاأ�سبانيااأ�شاأيه
ال�سويد%100.00%100.00اأجيليتىاأيهبي

تايالند%100.00%100.00اأجيليتىكومباينليمتد
 

اإنالأن�سطةالرئي�سيةلل�سركاتالتابعةاملو�سحةاأعالههيتقدمياخلدماتاللوجي�ستيةواخلدماتاملتعلقةبها.
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-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)


التغرياتيفال�سيا�ساتاملحا�سبيةوالإف�ساحات
الدوليةاملحا�سبةمعايريجمل�شعنال�سادرةاملعدلةاملعايريتطبيقبا�ستثناءال�سابقةال�سنةيفامل�ستخدمةلتلكمماثلةاملجمعةاملاليةالبياناتهذهاإعداد يفامل�ستخدمةاملحا�سبيةال�سيا�ساتاإن

والتف�سرياتاجلديدةال�سادرةعنجلنةتف�سرياتاملعايريالدوليةللتقاريراملاليةالتالية:

(2011يناير1منًاعتباراي�سري)(تعديل)املاليةالبياناتعر�ش:1الدويلاملحا�سبةمعيار
بيانيفالتحليلهذااملجموعةتقدم.املاليةالبياناتحولالإي�ساحاتاأوامللكيةحقوقيفالتغرياتبيانسمن�الأخرىال�ساملةالإيراداتبنودمنبندكلحتليلعر�شيجوزاأنهخيارالتعديليو�سح

التغرياتيفحقوقامللكية.

(2011يناير1منًاعتباراي�سري)(تعديل)عالقةذيالطرف:24الدويلاملحا�سبةمعيار
عالقاتعلىالعلياالإدارةوموظفواملوظفونفيهايوؤثرالتياحلالتكذلكويبنيعالقةذيالطرفلعالقاتاملتماثلةالروؤيةعلىاجلديدالتعريفيركز.عالقةذيالطرفتعريفاتالتعديليو�سح
عليهامتار�شاأواحلكوميةالهيئاتتلكعليهات�سيطرمن�ساآتاأواحلكوميةالهيئاتمعاملعامالتب�ساأنعالقةذيلطرفالعامةالإف�ساحملتطلباتاإعفاءالتعديليقدمكما.مال�سركةعالقةذيالطرف

�سيطرةم�سرتكةاأوتاأثرياملمو�ساًك�سركةتقومباإعدادتقارير.

(2010فرباير1منًاعتباراي�سري)(تعديل)العر�ش:املاليةالأدوات:32الدويلاملحا�سبةمعيار
احلالتيفالتعديلوي�سري.ملكيةحقوقكاأدواتالكفالتاأواخلياراتوبع�شالإ�سدارحقوقت�سنيفمناملن�ساآتليمكن32رقمالدويلاملحا�سبةمعياريفاملايلاللتزامتعريفالتعديليو�سح
باأيثابتمبلغمقابلاملن�ساأةملكيةحقوقاأدواتمنثابتعددلقتناءباملن�ساأةامل�ستقةغريامللكيةحقوقلأدواتالفئةنف�شمناحلالينياملالكنيكافةاإىلاحل�سةح�سباحلقوقاإعطاءفيهايتمالتي

عملة.

(2011يناير1منًاعتباراي�سري)(تعديل)مقدمااملدفوعللتمويلالأدنىاحلدمتطلبات:14املاليةللتقاريرالدوليةاملعايريتف�سرياتجلنةتف�سري
امل�ستقبليةاخلدمةتكلفةمدفوعاتباإدراجالتعديلي�سمح.املتطلباتهذهلتغطيةًمقدمام�ساهماتبدفعوتقومللتمويلالأدنىاحلدملتطلباتمن�ساأةتخ�سععندمااملق�سودغريالتكرارالتعديلي�ستبعد

كموجوداتتقاعد.

(2010يوليو1منًاعتباراي�سري)امللكيةحقوقباأدواتاملاليةاملطلوباتسداد�:19املاليةللتقاريرالدوليةاملعايريتف�سرياتجلنةتف�سري
حقوقلأدواتالعادلةالقيمةقيا�شتعذرحالةيف.العادلةبقيمتهاامل�سدرةامللكيةحقوقاأدواتتقا�ش.مدفوعكمقابلموؤهلةمايلالتزامل�سداددائناإىلامل�سدرةامللكيةحقوقاأدواتاأنالتف�سرييو�سح

.املجمعالدخلبيانيفالفورعلىخ�سارةاأوربحاأياإدراجيتم.سداده�يتمالذيلاللتزامالعادلةبالقيمةقيا�سهايتم،منهاموثوقب�سورةامل�سدرةامللكية

اإنتطبيقالتعديالتاملبينةاأعالهمليكنلهاأيتاأثريعلىاملركزاأوالأداءاملايلللمجموعة.

وال�سهرةالأعمالدمج
ال�سركةيفم�سيطرةغريح�س�شاأيوقيمةالقتناءتاريخيفالعادلةبالقيمةويقا�ش،املحولاملقابللإجماىلًوفقاالقتناءتكلفةتقا�ش.املحا�سبيةالقتناءطريقةبا�ستخدامالأعمالدمجعناملحا�سبةيتم
.امل�سرتاةلل�سركةاملحددةاملوجوداتقيمةسايف�يفاحل�سةبن�سبةاأوالعادلةبالقيمةاإماامل�سرتاةال�سركةيفامل�سيطرةغرياحل�س�شبقيا�شامل�سرتييقوم،اأعمالدمجعمليةلكلبالن�سبة.امل�سرتاة

تدرجتكاليفالقتناءاملتكبدةيفامل�سروفاتالعموميةوالإدارية.


يفكماال�سلةذاتوال�سروطالقت�ساديةوالظروفالتعاقديةلل�سروطًوفقااملنا�سبالت�سنيفحتديدلغر�شاملقدرةاملاليةواملطلوباتاملوجوداتبتقييمتقوم،سركات�باقتناءاملجموعةتقومعندما
تاريخالقتناء.يت�سمنهذاالف�سلبنيامل�ستقاتاملت�سمنةيفالعقدالأ�سليلل�سركةامل�سرتاة.


منالقتناءتاريخيفكماالعادلةبالقيمةقيا�سهااإعادةيتمامل�سرتاةال�سركةيفًسابقا�بهااملحتفظامل�سرتيملكيةحل�سةالقتناءتاريخيفالعادلةالقيمةفاإن،مراحلعلىالأعمالدمجحتقيقمتاإذا

خاللبيانالدخلاملجمع.

-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)


دمجالأعمالوال�سهرة(تتمة)
،التزاماأواأ�سليكوناأناملقدرمنالذياملحتملللمقابلالعادلةالقيمةيفالالحقةالتغرياتاإن.القتناءتاريخيفالعادلةبالقيمةاإدراجهيتمسوف�امل�سرتيقبلمنحتويلهيتمحمتملمقابلاأياإن
ًنهائيات�سويتهيتمحتىقيا�سهيعادل،ملكيةكحقوقاملحتملاملقابلت�سنيفعند.الأخرىال�ساملةالإيراداتيفكتغرياأواملجمعالدخلبيانيفاإما39الدويلاملحا�سبةملعيارًوفقااإدراجهايتمسوف�

�سمنحقوقامللكية.وبالن�سبةللحالتالتيليقعفيهااملقابلاملحتمل�سمننطاقمعياراملحا�سبةالدويل،39يتمقيا�سهوفقاًملعيارالتقاريراملاليةالدويلاملنا�سب.

متالتيواملطلوباتاقنناءهامتالتيللموجوداتالعادلةالقيمةسايف�عنم�سيطرةغريكح�س�شاملدرجاملبلغومقداراملحولاملقابلاإجمايليفالزيادةمتثلالتيبالتكلفةًمبدئياال�سهرةقيا�شيتم
حتملها.

.املجمعالدخلبيانيفمبا�سرًةالفرقيدرج،اقتناءهامتالتيالتابعةال�سركةموجوداتل�سايفالعادلةالقيمةمناأقلاملقابلهذاكاناإذا

على،القتناءتاريخمن،الأعمالدمجيفاملكت�سبةال�سهرةتوزيعيتم،القيمةانخفا�شاختبارلغر�ش.القيمةانخفا�شمنمرتاكمةخ�سائراأيًناق�سابالتكلفةال�سهرةقيا�شيتم،املبدئيالت�سجيلبعد
كلوحدةمنوحداتاملجموعةلإنتاجالنقدالتيمناملتوقعاأنت�ستفيدمندمجالأعمالب�سرفالنظرعنتخ�سي�شاملوجوداتاأواملطلوباتالأخرىلل�سركةامل�سرتاةاإىلهذهالوحدات.


اأوالربححتديدعندللعملياتالدفرتيةالقيمةيفامل�ستبعدةبالعملياتاملرتبطةال�سهرةاإدراجيتم،الوحدةبداخلالعملياتمنجزءاا�ستبعادويتمالنقداإنتاجوحدةمنجزءاال�سهرةت�سكلعندما

اخل�سارةالناجتةعنا�ستبعادالعمليات.يتمقيا�شال�سهرةامل�ستبعدةيفهذهاحلالةعلىاأ�سا�شالقيمةالن�سبيةللعملياتامل�ستبعدةواجلزءاملحتفظبهمنوحدةاإنتاجالنقد.

ممتلكاتواآلتومعدات
يتماإدراجاملمتلكاتوالآلتواملعداتبالتكلفةناق�ساًال�ستهالكاملرتاكموخ�سائرالنخفا�شيفالقيمة،اإنوجد.

.موقعهيفللت�سغيلًجاهزابهاي�سبحيتمالتياحلالةاإىلواملعداتوالآلتاملمتلكاتبنوداأحدجتهيزعمليةتتطلبهامبا�سرةتكلفةواأيال�سراءسعر�واملعداتوالآلتللممتلكاتاملبدئيةالتكلفةتت�سمن
يف.امل�سروفاتهذهتكبدخاللهايتمالتيالفرتةيفاملجمعالدخلبيانيف،املبا�سرةغريوامل�سروفاتوال�سيانةالإ�سالحمثل،واملعداتوالآلتاملمتلكاتت�سغيلبعداملتكبدةامل�سروفاتاإدراجعادةيتم
معيارمناأعلىحداإىلواملعداتوالآلتاملمتلكاتبنوداإحدىا�ستخداممنعليهااحل�سولاملتوقعامل�ستقبليةالقت�ساديةاملنافعيفزيادةاإىلاأدتقدامل�سروفاتاأنبو�سوحفيهايظهرالتياحلالت

الأداءاملحدداأ�سا�ساً،فاإنهيتمر�سملةهذهامل�سروفاتكتكلفةاإ�سافيةعلىاملمتلكاتوالآلتواملعدات.

يتما�ستهالكاملمتلكاتوالآلتواملعداتبطريقةالق�سطالثابتعلىمدىالأعمارالإنتاجيةاملقدرةكمايلي:

30-15�سنة	مباينوحت�سينات

ومعداتواآلتاأدوات	سنوات�10-2

10-2�سنوات	�سياراتو�سفن

5-3�سنوات	اأثاثوجتهيزاتمكتبية

ميكنلقدالدفرتيةالقيمةاأناإىلت�سريالظروفيفتغرياتاأواأحداثوجودحالةيفالقيمةيفانخفا�شهناككاناإذاماحتديدلغر�شواملعداتوالآلتللممتلكاتالدفرتيةالقيممراجعةيتم
القيمةمتثلالتي،ا�سرتدادهااملمكنقيمتهااإىلاملوجوداتتخفي�شيتمفاإنه،ا�سرتدادهواملمكناملقدراملبلغعنالدفرتيةالقيمةزيادةحالةيفاأواملوؤ�سراتهذهمناأيوجودحالةويف.ا�سرتدادها

العادلةناق�ساًالتكاليفحتىالبيعاأوالقيمةمنال�ستخداماأيهمااأكرب.

ا�ستبعادمنناجتةخ�سائراأواأرباحاأيةاإن.متوقعغريا�ستبعادهاأوا�ستخدامهمنامل�ستقبليةالقت�ساديةاملنافعحتقيقي�سبحعندمااأوال�ستبعادعندواملعداتوالآلتاملمتلكاتبنوداأحداإدراجيتوقف
ال�ستهالكوطرقالإنتاجيةوالأعماراملتبقيةالقيمةمراجعةيتم.الأ�سلهذاا�ستبعادسنة�يفاملجمعالدخلبيانيفتدرج(لالأ�سلالدفرتيةوالقيمةالبيعمتح�سالتسايف�بنيبالفرقحتت�سب)الأ�سل

يفكل�سنةماليةوتعديلهام�ستقبليا،متىكانذلكمنا�سباً.
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-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

م�ساريعقيدالتنفيذ
املوجوداتتلكاكتمالعند.املوجوداتباإن�ساءمبا�سرةتتعلقوالتياملجموعةتتكبدهاالتيامل�سروفاتتلكهيالتكاليفاإن.وجدتاإن،القيمةانخفا�شًناق�سابالتكلفةالتنفيذقيدامل�ساريعاإدراجيتم

.الأ�سلا�ستخداممنالإدارةنيةح�سبوذلكومعداتواآلتممتلكاتاإىلاأوا�ستثماريةعقاراتاإىلاإماحتويلهايتم

م�سرتكمالراأ�شذاتمن�ساأةخاللمنزميلةسركات�يفا�ستثمار
من�ساأةخاللمنبهاحمتفظزميلةسركة�يفال�سركةا�ستثماراإن.والت�سغيليةاملاليةال�سيا�ساتعلى،سيطرة�لي�شولكن،ًملمو�ساًتاأثريااملجموعةعليهامتار�شالتياملن�ساآتتلكهيالزميلةال�سركةاإن
منبهااملحتفظال�ستثماراتا�ستبعاديتماأنيتطلبالذي»زميلةسركات�يفال�ستثمار«28الدويلاملحا�سبةمعيارقبلمنبهام�سموحاملعاجلةهذهاإن.العادلةبالقيمةتقا�ش،م�سرتكمالراأ�شذات
ملعيارًوفقاعنهااملحا�سبةوتتماخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةكا�ستثمارات،املبدئيالتحققعند،ال�ستثماراتهذهت�سنيفعنداملعيارنطاقمنم�سرتكمالراأ�شذاتمن�ساآتخالل

.التغيريفرتةيفاملجمعالدخلبيانيفالعادلةالقيمةيفالتغرياتاإدراجمع،»والقيا�شالتحقق:املاليةالأدوات«39الدويلاملحا�سبة

ا�ستثماريةعقارات
عقدمبوجببهاملحتفظالعقاري�سنف.كالهمااأوالراأ�سماليةالقيمةزيادةاأواإيجاراتباكت�ساببهااملحتفظالتطويراإعادةاأوالإن�ساءقيدوالعقاراتالتامةالعقاراتال�ستثماريةالعقاراتتت�سمن
املرتبطةالتكاليفكلذلكيفمبااملدفوعاملاديللمقابلالعادلةالقيمةمتثلوالتيبالتكلفةًمبدئياال�ستثماريةالعقاراتاإدراجيتم.ال�ستثماريةالعقاراتتعريفا�ستوفىاإذاا�ستثماريةكعقاراتتاأجري
املجمعالدخلبيانيفالعادلةالقيمةيفالتغريعنناجتةخ�سائراأواأرباحاأيةاإدراجويتمحدهعلىا�ستثمارلكلالعادلةللقيمةًوفقاالعقاراتقيا�شاإعادةيتم،املبدئيالت�سجيلبعد.ال�ستثماريبالعقار

.التغريفيهاحدثالتيللفرتة

خ�سائراأواأرباحاأياإدراجيتم.بيعهامنم�ستقبليةاقت�ساديةمنافعحتقيقيتوقعولدائمةب�سورةال�ستعمالمنال�ستثماريةالعقاراتتلكا�ستبعادعنداأوالبيععندال�ستثماريةالعقاراتا�ستبعاديتم
عندا�ستبعاداأوبيعالعقاراتال�ستثماريةيفبيانالدخلاملجمعلل�سنةالتيمتفيهاال�ستبعاداأوالبيع.

الالحقةللمحا�سبةامل�ستخدمةللعقاراملحددةالتكلفةفاإن،املالكي�سغلهعقاراإىلا�ستثماريعقارمنللتحويلبالن�سبة.ال�ستخداميفتغرييحدثعندمافقطال�ستثماريالعقارمناأواإىلالتحويليتم
حتتاملو�سحةلل�سيا�سةًوفقاالعقارذلكعنباملحا�سبةاملجموعةتقوم،ا�ستثمارىعقاراملالكي�سغلهكعقاراملجموعةت�سغلهالذيالعقاراأ�سبحاإذا.ال�ستخداميفالتغريتاريخيفالعادلةالقيمةهي

.ال�ستخداميفالتغريتاريخحتىواملعداتوالآلتاملمتلكاتبند

قامتاملجموعةبت�سنيفبع�شاملوجوداتاملحتفظبهامبوجبتاأجريت�سغيليطويلالأجلكعقاراتا�ستثمارية.

موجوداتغريملمو�سة
كماالعادلةبالقيمةالأعمالدمجعمليةيفاقتناوؤهامتالتيامللمو�سةغرياملوجوداتتكلفةتتمثل.القتناءعندبالتكلفةمبدئيام�ستقلةب�سورةاقتناوؤهامتالتيامللمو�سةغرياملوجوداتقيا�شيتم
داخليااملنتجةامللمو�سةغرياملوجوداتاإن.القيمةيفالنخفا�شمنمرتاكمةخ�سائرواأيمرتاكماإطفاءاأيناق�سابالتكلفةامللمو�سةغرياملوجوداتاإدراجيتماملبدئيالت�سجيلبعد.القتناءتاريخيف

با�ستثناءتكاليفالتطويرالراأ�سماليةليتمر�سملتهابليتمعك�شالإنفاقيفبيانالدخلاملجمعيفال�سنةالتييتمفيهاتكبدها.

يتمتقييمالأعمارالإنتاجيةللموجوداتغريامللمو�سةلتحديدمااإذاكانتحمددةاأوغريحمددة.

واأ�سلوبفرتةمراجعةيتم.انخفا�سهاعلىدليلهنالكاإذافيماللتاأكداملوجوداتتلكتقييمويتمالإنتاجيةاأعمارهامدىعلىاإطفاوؤهايتماملحددةالإنتاجيةالأعمارذاتامللمو�سةغرياملوجوداتاإن
امل�ستقبليةالقت�ساديةاملنافعل�ستهالكاملتوقعالنمطاأواملتوقعةالإنتاجيةالأعماريفالتغرياتاإن.الأقلعلىماليةسنة�كلنهايةيفاملحددةالإنتاجيةالأعمارذاتامللمو�سةغريللموجوداتالإطفاء
امللمو�سةغريللموجوداتالإطفاءم�ساريفاإدراجيتم.املحا�سبيةالتقديراتيفتغرياتاعتبارهايتمحيث،مالئمهوح�سبما،الإطفاءاأ�سلوباأوفرتةتغيريخاللمنعنهااملحا�سبةيتماملوجوداتمن

.املجمعالدخلبيانيفاملحددةالأعمارذات

-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

موجوداتغريملمو�سة(تتمة)
الدفرتيةالقيمةيفانخفا�شاإىلت�سريظروفاأواأحداثهناككاناإذااأكرثاأومرةسنويا�قيمتهاانخفا�شاختباريتمولكناملحددةغريالإنتاجيةالأعمارذاتامللمو�سةغرياملوجوداتاإطفاءيتمل
سنويا�الإنتاجيةالأعمارحمددةوغريامللمو�سةغريللموجوداتالإنتاجيالعمرمراجعةيتم.النقداإنتاجوحدةم�ستوىعلىاأوفرديم�ستوىعلىسواء�املوجوداتتلكمثلاإطفاءيتمولاملوجوداتلتلك

.م�ستقبلياأ�سا�شعلىيتمحمدداإىلحمددغريمنالإنتاجيالعمرتقييميفالتغريفاإنذلكيكنملواإن.ًموؤيدامازالاملحددةغريالقت�ساديةالأعمارتقييمكاناإذاعماللتاأكد

يتمقيا�شالأرباحاأواخل�سائرالناجتةمنا�ستبعادالأ�سلغريامللمو�شبالفرقبني�سايفمتح�سالتال�ستبعادوالقيمةالدفرتيةلالأ�سلويتماإدراجهايفبيانالدخلاملجمععندا�ستبعادالأ�سل.

عقودالعمالء
يتماإطفاءعقودالعمالءعلىالفرتةاملتوقعةللمبيعاتامل�ستقبليةالناجتةمنالعقوداملتعلقةبهاوترتاوحهذهالفرتةبني5اإىل10�سنوات.

قائمةالعمالء
يتماإطفاءقائمةالعمالءعلى15�سنةوالتيمتحتديدهالتكونفرتةاملنفعةالقت�ساديةاملتوقعةلقائمةالعمالءاملحتفظبها.

العالمةالتجارية
اإنللعالمةالتجاريةفرتةعمراإنتاجيغريحمددة،وتخ�سعلختبارالنخفا�شيفالقيمةمرةعلىالأقل�سنوياً.

ال�سهرة
اإنال�سيا�سةاملحا�سبيةاملتعلقةبال�سهرةموثقةيفبندال�سيا�سةاملحا�سبية»دمجالأعمالوال�سهرة«.

املوجوداتواملطلوباتاملالية
الأدواتو»م�ستقات»املعادلوالنقدو»النقد»جتاريونو»مدينون»للبيعمتاحةماليةموجودات«»اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةماليةموجودات«للمجموعةلدىاملاليةاملوجوداتتت�سمن
التحققعنداملاليةموجوداتهات�سنيفاملجموعةحتدد.»م�ستحقةاأرباحو»توزيعات»اأخرىدائنةواأر�سدةجتاريونو»دائنون»فائدةحتملقرو�ش«املجموعةلدىاملاليةاملطلوباتتت�سمنبينما»املالية

.املبدئي

با�ستخداماملاليةللموجوداتالعتياديةال�سراءعملياتتتحقق.الأدواتلتلكالتعاقديةالأحكاميفًطرفافيهاملجموعةت�سبحالذيالتاريخيفاملاليةواملطلوباتاملوجوداتبت�سجيلاملجموعةوتقوم
.م�ستقاتعقدالعقديكوناأناأوالتزامهباأداءالأطرافاأحديقمملمااملاليةاملطلوباتت�ستبعدول.املحا�سبيةاملتاجرةتاريخطريقة

تكاليف-اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةكمدرجم�سنفغرياملايلاللتزاماأواملايلالأ�سلكاناإذا –ًزائدا(املعاملةسعر�)العادلةبالقيمةًمبدئيااملاليةواملطلوباتاملوجوداتقيا�شيتم
علىالتكاليفهذهتطفاأحنييفمبا�سرةكم�سروفاخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاملدرجةال�ستثماراتعلىاملعاملةتكاليفت�سجيليتم.مايلاأ�سلباقتناءمبا�سرةتتعلقالتياملعاملة

.الأخرىاملاليةالأدوات
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(تتمة)املاليةواملطلوباتاملوجودات

املاليةاملوجودات
موجوداتماليةمدرجةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحاأواخل�سائر

منالعادلةبالقيمةكمدرجة،املبدئيالتحققعند،امل�سنفةال�ستثماراتاملتاجرةلأغرا�شبهااملحتفظال�ستثماراتاخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاملدرجةاملاليةاملوجوداتتت�سمن
بغر�شاقتناوؤهامتاإذا،»املتاجرةلأغرا�شبهاحمتفظ«كـاملاليةاملوجوداتت�سنيفويتم.م�سرتكمالرا�شذاتمن�ساأتخاللمنتتمالتىزميلةسركات�فىوال�ستثماراتاخل�سائراأوالأرباحخالل
ًوفقامنهااملوثوقالعادلةالقيمةاإىل ًا�ستنادااأدائها وتقييماملوجوداتهذهاإدارة حالةيفواخل�سائرالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةكمدرجةاملاليةاملوجوداتت�سنف.القريبامل�ستقبليفالبيع
بيانيفالعادلةالقيمةيفالتغرياتاإدراجمعالعادلةبالقيمةاملجمعاملايلاملركزبيانيفاخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاملدرجةاملاليةاملوجوداتتدرج.املوثقةال�ستثمارلإ�سرتاتيجية

.املجمعالدخل

موجوداتماليةمتاحةللبيع
قيا�شيتم،املبدئيالقيا�شبعد.للمتاجرةبهاحمتفظاأوومديننيكقرو�شم�سنفةغرياأوللبيعمتاحةماليةكموجوداتامل�سنفةامل�ستقةغرياملاليةالأدواتهيللبيعاملتاحةاملاليةاملوجوداتاإن
امل�سجلةاملرتاكمةواخل�سائرالأرباحتدرجحيث،ال�ستثمارا�ستبعاديتمحتىوذلكالأخرىال�ساملةالإيراداتيفمبا�سرًةاملحققةغريواخل�سائرالأرباحاإدراجمعالعادلةبالقيمةللبيعاملتاحةال�ستثمارات
تدرج.املجمعالدخلبيانسمن�الأخرىال�ساملةالإيراداتيفًسابقا�امل�سجلةاملرتاكمةاخل�سائرتدرجحيث،القيمةيفالنخفا�شحتديداأو،املجمعالدخلبيانيفالأخرىال�ساملةالإيراداتسمن�
باملوجوداتالحتفاظاأثناءاملكت�سبةالفائدةعنالتقاريررفعيتم.وجدتاإن،القيمةانخفا�شخ�سائرًناق�سابالتكلفةمنهاموثوقب�سورةالعادلةقيمتهاقيا�شميكنلالتيللبيعاملتاحةاملاليةاملوجودات

.الفعليةالفائدةسعر�طريقةبا�ستخدامفوائدكاإيراداتللبيعاملتاحةاملالية

التجاريوناملدينون
.حمتملغريًاأمرابالكاملاملبلغحت�سيليعدعندماحت�سيلهايفامل�سكوكالديونتقديريتم.حت�سيلهايفم�سكوكمبالغاأيمقابلخم�س�شًناق�ساالأ�سليالفاتورةمببلغالتجاريوناملدينوناإدراجيتم

ت�سطبالديوناملعدومةعندتكبدها.

املعادلوالنقدالنقد
يت�سمنالنقدوالودائعق�سريةالأجليفبيانالتدفقاتالنقديةاملجمعمنالنقدلدىالبنوكويفال�سندوقوالودائعق�سريةالأجلالتيلهافرتاتا�ستحقاقاأ�سليةثالثةاأ�سهراأواأقل.

املك�سوفعلىال�سحبح�ساباتبعدبال�سايف،اأعالهمعرفهوكماالأجلق�سريةوالودائعال�سندوقويفالبنوكلدىالنقدمن،املجمعالنقديةالتدفقاتبيانلغر�ش،املعادلوالنقدالنقديت�سمن
القائمةلدىالبنوك.

املاليةاملطلوبات
فائدةحتملالتيالقرو�ش

ا�ستحقاقهاعندكم�سروفاتالفائدةحتمل.متداولةكمطلوباتواحدةسنة�خاللامل�ستحقةالأق�ساطتظهر.الأ�سليةمببالغهااملجمعاملايلاملركزبيانسمن�فائدةحتملالتيالقرو�شجميعت�سجيليتم
.“اأخرىدائنةواأر�سدةجتاريوندائنون”سمن�امل�ستحقةامل�سروفاتيفاملدفوعةغرياملبالغاإدراجمع

دائنونجتاريونواأر�سدةدائنةاأخرى
يتمت�سجيلاملطلوباتعنمبالغ�ستدفعيفامل�ستقبلمقابلب�سائعاأوخدماتمتت�سلمها،�سواء�سدرتبهافواتريمنقبلاملورداأوملت�سدر.

-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

(تتمة)املاليةواملطلوباتاملوجودات
القيمةالعادلة

بالن�سبة.املعاملةلتكاليفخ�سماأيبدون،(ال�سراءسعر�)ال�سوقيفاملعلنةاأ�سعاراإىلبالرجوعمايلتقريركلتاريخفىمنظمةماليةاأ�سواقيفتداولهايتمالتىاملاليةللموجوداتالعادلةالقيمةتتحدد
اإىلالرجوعاأوبحتةجتاريةب�سروطال�سوقيفحديثةمعامالتا�ستخدامالأ�ساليبهذهتت�سمن.التقييماأ�ساليببا�ستخدامالعادلةالقيمةتتحدد،ن�سطةغرياأ�سواقفىتداولهايتمالتىاملاليةلالأدوات
قيا�سهاكيفيةحولالإ�سافيةوالتفا�سيلاملاليةلالأدواتالعادلةالقيمةحتليلاإن.اأخرىتقييممناذجاأواملخ�سومةالنقديةالتدفقاتحتليلاأو،كبريحداإىلمماثلةاأخرىلأداةاحلاليةالعادلةالقيمة

.34اإي�ساحيفمبينة

عدمحتققاملوجوداتواملطلوباتاملالية
يتما�ستبعادالأ�سلاملايل(اأوجزءمنالأ�سلاملايلاأوجزءمنجمموعةاأ�سولماليةمماثلة)عندما:

ينتهياحلقيفا�ستالمالتدفقاتالنقديةمنالأ�سل؛ 	•
اأووالقب�ش؛الدفعترتيباتمبوجباآخرطرفاإىلماديتاأخريدونبالكاملالنقديةالتدفقاتب�سدادالتزامتتحملولكنالأ�سلمنالنقديةالتدفقاتا�ستالميفباحلقاملجموعةحتتفظ 	•

اجلوهريةالأ�سلومزاياخماطربجميعحتتفظاأوحتول(ب)اأواجلوهريةالأ�سلومزاياخماطرجميعحتول(اأ)وملالأ�سلمنالنقديةالتدفقاتا�ستالميفحقوقهابتحويلاملجموعةتقوم 	•
.الأ�سلعلىسيطرتها�فقدتولكنها

يتم،الأ�سلعلىال�سيطرةحتويلاأوالأ�سلومزاياخماطربكافةالحتفاظاأوبتحويلتقموملودفعقب�شترتيباتيفالدخولاأوالنقديةالتدفقاتا�ستالميفحقوقهابتحويلاملجموعةتقومعندما
.الأ�سليفال�سيطرةيفاملجموعةا�ستمرارمبقداراجلديدالأ�سلت�سجيل

يفهذهاحلالة،تقوماملجموعةاأي�ساَبت�سجيلاللتزامذاتال�سلة.ويتمقيا�شالأ�سلاملحولواللتزاماملرتبطبهعلىاأ�سا�شيعك�شاحلقوقواللتزاماتالتيحتتفظبهااملجموعة.

يتمقيا�شامل�ساركةامل�ستمرةالتيتاأخذ�سكل�سمانعلىالأ�سلاملحولبالقيمةالدفرتيةالأ�سليةلذلكالأ�سلاأواحلدالأق�سىللمقابلامل�ستلمالذيقدينبغيعلىاملجموعة�سدادهاأيهمااأقل.

.ا�ستحقاقهسالحية�انتهاءاأواإلغاوؤهاأوالعقديفاملحدداللتزاممنالإعفاءيتمعندمامايلالتزاما�ستبعاديتم

الأ�سليلاللتزامكا�ستبعادالتعديلاأوالتبديلهذامعاملةيتم،جوهريب�سكلاحلايلاملايلاللتزامسروط�بتعديلاأو،كبريب�سكلخمتلفةب�سروطاملقر�شنف�شمنباآخرحايلمايلالتزاما�ستبدالعند
وحتققلاللتزاماجلديد،ويدرجالفرقبنيالقيمالدفرتيةيفبيانالدخلاملجمع.

املقا�سة
لت�سويةنيةوهناكاملدرجةاملبالغعلىاملقا�سةعمليةباإجراءملزمقانوينحقهناككانفقطواإذااإذااملجمعاملايلاملركزبيانيفاملبلغسايف�واإدراجاملاليةواملطلوباتاملوجوداتبنياملقا�سةاإجراءيتم

.واحداآنيفاللتزاماتوت�سويةاملوجوداتاثباتاأوال�سايفاأ�سا�شعلى
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-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

م�ستقاتالأدواتاملاليةوحما�سبةالتغطية
التحققاملبدئيوالقيا�شالالحق

علىالفائدةمعدلتوخماطرالأجنبيةالعمالتخماطرلتغطيةالآجلةالأ�سعارواتفاقياتالفائدةاأ�سعارومبادلتالآجلةالأجنبيةالعمالتتبادلعقودمثلاملاليةالأدواتم�ستقاتاملجموعةت�ستخدم
القيمةتكونعندماماليةكموجوداتامل�ستقاتتدرج.العادلةللقيمةًوفقاًلحقاقيا�سهاويتمامل�ستقةاملاليةالأداةعقداإبرامتاريخيفالعادلةبالقيمةًمبدئيااملاليةالأدواتم�ستقاتاإدراجيتم.التوايل

.سالبة�العادلةالقيمةتكونعندماماليةوكمطلوباتموجبةالعادلة

.املجمعالدخلبياناإىلمبا�سرةتوؤخذالفعالةالتغطيةلأداةالفعالغريواجلزءال�سنةخاللالتغطيةملحا�سبةاملوؤهلةغريللم�ستقاتالعادلةالقيمةيفالتغرياتمنناجتةخ�سائراأواأرباحاأيةاإن

العمالتحتويلمعدلتاإىلالآجلةالأجنبيةالعمالتحتويالتت�ستند.التعاقديواملعدلالآجلةالأجنبيةالعمالتحتويلمعدلتبنيالفرقهيالآجلةالأجنبيةالعمالتلعقودالعادلةالقيمةاإن
.املماثلةلالأدواتال�سوققيماإىلبالرجوعالفائدةمعدلتمبادلتلعقودالعادلةالقيمةتتحدد.املماثلةال�ستحقاقمعلوماتذاتللعقوداحلاليةالأجنبية

:فئتنياإىلالتغطيةمعامالتت�سنفالتغطيةحما�سبةلأغرا�ش
اأو؛(الأجنبيةالعمالتخماطرباإ�ستثناء)حمققغرينهائيالتزاماأوحمققةمطلوباتاأوملوجوداتالعادلةالقيمةيفالتغرياتخماطرتغطيةتوفرالتيالعادلةالقيمةتغطيةمعامالت• 	

خماطراأومتوقعةمبعاملةاأوحمققةمطلوباتاأومبوجوداتترتبطمعينةخماطرةاإىلترجعاأناإماالتيالنقديةالتدفقاتيفالتنوعمنتغطيةتوفرالتيالنقديةالتدفقاتتغطيةمعامالت• 	
العمالتالأجنبية�سمنالتزامتامغريحمقق؛اأو

•معامالتالتغطيةل�سايفال�ستثماراتيفالعملياتالأجنبية. 	

يت�سمن.التغطيةتنفيذواإ�سرتاتيجيةاملخاطراإدارةواأهدافعليهاالتغطيةحما�سبةتطبيقاملجموعةتنويالتيالتغطيةعالقةوتوثيقر�سميت�سنيفباإجراءاملجموعةتقوم،التغطيةعالقةبدايةيف
التغطيةلبندالعادلةالقيمةيفللتغرياتالتعر�شمقا�سةحيثمنالتغطيةاأداةفعاليةتقييميفاملن�ساأةواأ�سلوبتغطيتهايتمالتياملخاطروطبيعةالتغطيةمعاملةاأووبندالتغطيةاأداةحتديدالتوثيق
اأ�سا�شعلىتقييمهاويتمالنقديةالتدفقاتاأوالعادلةالقيمةيفالتغرياتمقا�سةحيثمنعاليةفاعليةذاتهذهالتغطيةمعامالتتكوناأناملتوقعمن.التغطيةمبخاطراخلا�سةالنقديةالتدفقاتاأو

.التغطيةمعامالتت�سهدالتياملاليةالتقاريرفرتاتخاللمنفعاليتهامعدلارتفاعمنللتاأكدال�ستمراريةمبداأ

:التايلالنحوعلىالتغطيةملحا�سبةاملحددةاملعايريعليهاينطبقالتيالتغطيةمعامالتعناملحا�سبةيتم

العادلةالقيمةتغطية
التغطيةلبندالدفرتيةالقيمةمنكجزءالتغطيةمبخاطراخلا�شالتغطيةلبندالعادلةالقيمةيفالتغريت�سجيليتم.املجمعالدخلبيانيفامل�ستقةالتغطيةلأداةالعادلةالقيمةيفالتغرياإدراجيتم

.املجمعالدخلبيانيفًاأي�ساويتحقق

يبداأقدالإطفاءاإن.املتبقيةال�ستحقاقفرتةمدىعلىاملجمعالدخلبيانخاللمنالدفرتيةالقيمةتعديلاإطفاءيتم،املطفاأةبالتكلفةاملدرجةبالبنوداملتعلقةالعادلةالقيمةتغطيةملعامالتبالن�سبة
مبجردحدوثالتعديلوليبداأبعدتوقفالتعديالتيفبنودالتغطيةنتيجةالتغرياتيفالقيمةالعادلةاملتعلقةباملخاطرالتييتمتغطيتها.

.املجمعالدخلبيانيفمبا�سرةاملطفاأةغريالعادلةالقيمةاإدراجيتم،التغطيةحتققعدمحالةيف

املتعلقةاخل�سائراأوالأرباحاأدراجمعالتزاماأوكاأ�سلالتغطيةمبخاطراخلا�شالنهائيلاللتزامالعادلةالقيمةيفالالحقةاملرتاكمةالتغرياتاإدراجيتم،تغطيةكبندحمققغرينهائيالتزامت�سنيفعند
.املجمعالدخلبيانيف

-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

م�ستقاتالأدواتاملاليةوحما�سبةالتغطية(تتمة)

تغطياتالتدفقاتالنقدية
يفاملدرجةاملبالغحتويلويتم.املجمعالدخلبيانيفالفورعلىفعالغريجزءاأييدرجبينما،الأخرىال�ساملةالإيراداتيفمبا�سرًةالتغطيةلأداةاخل�سائراأوالأرباحمنالفعالاجلزءاإدراجيتم
بيعحدوثعنداأواملغطاةاملاليةامل�سروفاتاأواملاليةالإيراداتحتققعنداملثالسبيل�على،املجمعالدخلبيانعلىاملغطاةاملعاملةتوؤثرعندمااملجمعالدخلبياناإىلالأخرىال�ساملةالإيرادات
ملاإذا.املاليةغرياملطلوباتاأوللموجوداتاملبدئيةالدفرتيةالقيمةاإىلامللكيةحقوقاإىلاملاأخوذةاملبالغحتويليتم،ماليةغريمطلوباتاأوماليةغريموجوداتتكلفةاملغطىالبندميثلبينما.متوقع
اإنهائهااأوبيعهااأومتالتغطيةاأداةسالحية�انتهتاإذا.املجمعالدخلبياناإىلالأخرىال�ساملةالإيراداتيفًسابقا�امل�سجلةاملبالغحتويليتم،النهائياللتزاماأواملتوقعةاملعاملةحدوثاملمكنمنيعد
املتوقعةاملعاملةحدوثوقتاإىلالأخرىال�ساملةالإيراداتيفتبقىالأخرىال�ساملةالإيراداتيفًسابقا�امل�سجلةاملبالغفاإن،تغطيةكاأداةت�سنيفهااإلغاءعنداأو،جتديداأواإحاللبدونممار�ستهااأو

اأوالتزامال�سركة.

تغطيات�سايفال�ستثمار
.النقديةالتدفقاتلتغطياتمماثلةبطريقةعنهااملحا�سبةيتم،ال�ستثمارسايف�منكجزءعنهااملحا�سبةيتمالتيالنقديةالبنودتغطيةذلكيفمبا،الأجنبيةالعملياتيفال�ستثمارسايف�تغطياتاإن
عند.املجمعالدخلبيانيفالفعالغريباجلزءتتعلقخ�سائراأواأرباحاأيتدرجبينما،الأخرىال�ساملةالإيراداتيفمبا�سرًةالتغطيةمنالفعالباجلزءاملتعلقالتغطيةاأداةمناخل�سائراأوالأرباحتدرج

بيعالعملياتالأجنبية،يتمحتويلالقيمةاملرتاكمةلأيمنهذهالأرباحاأواخل�سائراملدرجةمبا�سرًةيفالإيراداتال�ساملةالأخرىاإىلبيانالدخلاملجمع.

.التفا�سيلمنللمزيد17الإي�ساحانظر.اخلارجيةالتابعةال�سركاتيفا�ستثماراتهاعلىالأجنبيةالعمالتحتويلملخاطرالتعر�شلتغطيةفائدةحتملالتيالقرو�شاملجموعةت�ستخدم

ب�ساعة
.املرجحاملتو�سطاأ�سا�شعلىحتديدهاويتمالراهنةوحالتهمكانهاإىلمنتجكلي�سلحتىاملتكبدةامل�سروفاتتلكهيالتكاليفاإن.اأقلاأيهماحتقيقهااملمكنالقيمةو�سايفبالتكلفةالب�ساعةاإدراجيتم

.والبيعالإمتامعندتكبدهااملتوقعمناأخرىاإ�سافيةتكاليفاأيًناق�ساالعاديالعملسياق�يفاملقدرالبيعسعر�اإىلحتقيقهااملمكنالقيمةسايف�ي�ستند

انخفا�شالقيمة
املوجوداتاملالية

توفرمااإذافقطماليةاأ�سولجمموعةاأومايلاأ�سلقيمةتنخف�ش.قيمتهتنخف�شقدحمددمايلاأ�سلاأنعلىمو�سوعىدليلاأيهناككاناإذافيمالتحديدتقييماإجراءيتمماىلتقريركلبتاريخ
املقدرةامل�ستقبليةالنقديةالتدفقاتعلىتاأثرياخل�سارة(اأحداث)حلدثويكون(»خ�سارةحدث«)لالأ�سلاملبدئيالتحققبعداأكرثاأوواحدحدثلوقوعكنتيجةالقيمةانخفا�شعلىمو�سوعيدليل

.منهاموثوقب�سورةقيا�سهاميكنالتياملاليةالأ�سولجمموعةاأواملايللالأ�سل

احتمالاأوالأ�سلياأواملبلغالفائدةمبدفوعاتالتزامعدماأواإهمالاأوعجزاأوكبريةماليةسعوبات�تواجهاملقرت�سنيجمموعةاأواملقرت�شاأناإىلت�سريعالماتالقيمةيفالنخفا�شاأدلةتت�سمنقد
بحدوثترتبطالتيالقت�ساديةالظروفيفالتغرياتمثلامل�ستقبليةالنقديةالتدفقاتيفملحوظانخفا�شاإىلاملراقبةبياناتت�سريوعندماالأخرىاملاليةال�سطراباتاأوالإفال�شخلطرالتعر�ش

:يليكماالقيمةيفالنخفا�شيتحدد.املجمعالدخلبيانيفالقيمةانخفا�شخ�سارةت�سجيليتمالدليلهذاتوفرمااإذا.العجزحالت
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-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

انخفا�شالقيمة(تتمة)
املوجوداتاملالية(تتمة)

•بالن�سبةللموجوداتاملدرجةبالقيمةالعادلة،فاإنانخفا�شالقيمةميثلالفرقبنيالقيمةالدفرتيةوالقيمةالعادلة. 	
•بالن�سبةللموجوداتاملدرجةبالتكلفةاملطفاأة،فاإنانخفا�شالقيمةي�ستنداإىلالتدفقاتالنقديةامل�ستقبليةاملخ�سومةبا�ستخداممعدلالفائدةالفعليةالأ�سلي. 	

•بالن�سبةللموجوداتاملدرجةبالتكلفة،فاإنانخفا�شالقيمةهوالفرقبنيالتكلفةوالقيمةاحلاليةللتدفقاتالنقديةامل�ستقبليةاملخ�سومةمبعدلعائدال�سوقاحلايللأ�سلمايلمماثل. 	

.املقدرةامل�ستقبليةالنقديةالتدفقاتيفقيا�سهميكنانخفا�شحدوثعنداملوجوداتجمموعاتلبع�شالقيمةيفالنخفا�شلتغطيةخم�س�شتكوينيتم،ذلكاإىلاإ�سافة

الإيراداتيفمبا�سرًةالقيمةانخفا�شبعدالعادلةالقيمةيفالزياداتوتدرج،املجمعالدخلبيانخاللمنردهايتملللبيعكمتاحةامل�سنفةاأ�سهميفال�ستثماراتمنالقيمةانخفا�شخ�سائراإن
خ�سارةت�سجيلبعدوقعبحدثمو�سوعيةب�سورةالزيادةهذهربطاملمكنمنوكانلحقةسنة�يفدينلأداةالعادلةالقيمةزيادةحالةيف،للبيعكمتاحةامل�سنفةالدينلأدواتبالن�سبة.الأخرىال�ساملة

.املجمعالدخلبيانخاللمنالقيمةيفالنخفا�شخ�سارةرديتم،املجمعالدخلبيانيفالقيمةيفالنخفا�ش

موجوداتغريمالية
وجودحالةيف.القيمةيفالنخفا�شعلىدليلهناككانمااإذالختبارماىلتقريركلتاريخيفوالب�ساعةال�ستثماريةالعقاراتبا�ستثناء،املاليةغرياملجموعةملوجوداتالدفرتيةالقيمةمراجعةيتم
ا�سرتدادهاملمكناملبلغتقديريتم،لال�ستخدامبعداملتاحةغرياأواملحددةغريالإنتاجيةالأعمارذاتامللمو�سةغريواملوجوداتلل�سهرةبالن�سبة.لالأ�سلا�سرتدادهاملمكناملبلغتقديريتم،الدليلهذامثل

.الوقتنف�شيفسنة�كل


امل�ستقبليةالنقديةالتدفقاتخ�سميتم،الت�سغيليةالقيمةتقييمعند.اأكرباأيهماالبيعاإمتامحتىالتكاليفًناق�ساالعادلةوالقيمةالت�سغيليةالقيمةهوالنقداإنتاجوحدةاأولأ�سلا�سرتدادهاملمكناملبلغاإن
يفالنخفا�شاختبارلغر�ش.ماباأ�سلاملرتبطةواملخاطرللنقدالزمنيةللقيمةال�سوقيفال�سائدةاحلاليةالتقييماتاملعدلهذاويعك�شال�سرائبقبلخ�سممعدلبا�ستخداماحلاليةالقيمةاإىلاملقدرة
املوجوداتمنالناجتةالنقديةالتدفقاتتلكعنكبريب�سكلم�ستقلةتكونوالتىامل�ستمرال�ستخداممنالنقديةالتدفقاتاإنتاجاإىلتوؤديموجوداتجمموعةاأ�سغراإىلاملوجوداتجتميعيتم،القيمة

.(»النقداإنتاجوحدة«)الأخرىاملوجوداتجمموعاتاأوالأخرى

املتوقعالنقداإنتاجوحداتجمموعاتاأوباملجموعةالنقداإنتاجوحداتمنوحدةكلعلىتوزيعهايتمالقتناءتاريخمنالأعمالدمجيفاقتناوؤهامتالتيال�سهرةفاإن،القيمةانخفا�شاختبارلأغرا�ش
اأنت�ستفيدمنمناذجالدمجب�سرفالنظرعنتخ�سي�شاملوجوداتواملطلوباتالأخرىللمجموعةلتلكالوحداتاأوجمموعاتالوحدات.

اإنكلوحدةاأوجمموعةوحداتتتوزععليهاال�سهرة:
•متثلامل�ستوىالأدنى�سمناملجموعةالذيتتممراقبةال�سهرةمنخاللهلأغرا�شالإدارةالداخلية؛و 	

القطاعالت�سغيلي. • 	8املاليةللتقاريرالدويلللمعيارًوفقاحتديدهايتمالتياملجموعةتقريرسيغة�اإىلت�ستندسريحة�عنتزيدل

-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

انخفا�شالقيمة(تتمة)
موجوداتغريمالية(تتمة)

دليلاأيلتحديدماىلتقريركلتاريخيفال�سابقةالفرتاتيفامل�سجلةالقيمةيفالنخفا�شخ�سائرتقييميتم،الأخرىباملوجوداتيتعلقفيما.بال�سهرةاملتعلقةالقيمةيفالنخفا�شخ�سارةرديتمل
فقطالقيمةيفالنخفا�شخ�سارةرديتم.ا�سرتدادهاملمكناملبلغحتديديفامل�ستخدمةالتقديراتيفتغريحدوثحالةيفالقيمةيفالنخفا�شخ�سارةرديتم.وجودهاعدماأواخل�سارةانخفا�شعلى

.القيمةيفالنخفا�شخ�سائراإثباتيتمملاإذاحتديدهااملمكنمنكانالتيالدفرتيةالقيمة،اأوالإطفاءال�ستهالكبعد،لالأ�سلالدفرتيةالقيمةسافى�معهتتجاوزلالذياحلداإىل

.املجمعالدخلبيانسمن�القيمةيفالنخفا�شخ�سائرتدرج.ا�سرتدادهاملمكناملقدراملبلغالأ�سللهذاالنقداإنتاجوحدةاأولالأ�سلالدفرتيةالقيمةجتاوزتاإذاالقيمةيفالنخفا�شخ�سارةاإدراجيتم
التيالأخرىللموجوداتالدفرتيةالقيمةلتخفي�شثمالوحداتعلىموزعةسهرة�لأيةالدفرتيةالقيمةلتخفي�شًاأولالنقداإنتاجبوحداتيتعلقفيماامل�سجلةالقيمةيفالنخفا�شخ�سائرتوزيعيتم

.ن�سبياأ�سا�شعلى(الوحداتجمموعة)للوحدةتنتمي

اأ�سهماخلزينة
حيثالتكلفةبطريقةاخلزينةاأ�سهمعناملحا�سبةيتم.الآنحتىاإلغاوؤهااأواإ�سدارهااإعادةيتموملاملجموعةقبلمنًلحقاو�سراوؤهااإ�سدارهامتالتياخلا�سةالأمال�سركةاأ�سهميفاخلزينةاأ�سهمتتمثل
امللكيةحقوقيفللتوزيعقابلغريمنف�سلح�سابسمن�الناجتةالأرباحاإدراجيتماخلزينةاأ�سهماإ�سداراإعادةعند.امللكيةحقوقسمن�خزينةاأ�سهمح�سابيفاقتناءهامتالتيالأ�سهملتكلفةاإدراجيتم
الحتياطياإىلثمومناملرحلةالأرباحعلىالإ�سافيةاخل�سائرحتميلويتم،احل�سابلذلكالدائنالر�سيدحدوديفاحل�سابنف�شعلىحمققةخ�سائراأيحتميليتمكما،(اخلزينةاأ�سهماحتياطي)
اأيةدفعيتمل.اخلزينةاأ�سهمواحتياطيبهااملحتفظوالأرباحالحتياطياتيفًسابقا�امل�سجلةاخل�سائرملقابلةاخلزينةاأ�سهمبيععنًلحقااملحققةالأرباحت�ستخدم.القانوينوالحتياطيالختياري

توزيعاتاأرباحنقديةعناأ�سهماخلزينة.ويوؤدياإ�سداراأ�سهممنحةاإىلزيادةعدداأ�سهماخلزينةبنف�شالن�سبةوتخفي�شمتو�سطتكلفةال�سهمبدونالتاأثريعلىاإجمايلتكلفةاأ�سهماخلزينة.

اأجنبيةعمالتترجمة
ال�سرفلأ�سعارًوفقاالأجنبيةبالعمالتاملعامالتاإدراجيجري.الوظيفيةالعملةبتلكسركة�لكلاملاليةالبياناتيفالواردةالبنودقيا�شويتمبهااخلا�سةالوظيفيةعملتهااملجموعةيفسركة�كلحتدد
بياناإىلالفروقكافةتوؤخذ.املاليةالتقاريربتاريخالوظيفيةللعملةال�سائدةال�سرفلأ�سعارًوفقاالأجنبيةبالعمالتالنقديةواملطلوباتاملوجوداتحتويليتم.املعاملةبتاريخالوظيفيةللعملةال�سائدة

.اأجنبيةعمليةيفال�ستثمارل�سايفكتغطيةعنهااملحا�سبةيتمالتيالأجنبيةبالعمالتالقرو�شعلىالفروقبا�ستثناءاملجمعالدخل


للقيمةًوفقاقيا�سهايتمالتيالنقديةغريللبنودوبالن�سبة.املبدئيةاملعامالتتواريخيفكماال�سرفاأ�سعاربا�ستخدامحتويلهايتماأجنبيةبعملةالتاريخيةبالتكلفةقيا�سهايتمالتيالنقديةغريالبنوداإن
.العادلةالقيمةحتديدفيهمتالذيالتاريخيفكماال�سرفاأ�سعاربا�ستخدامحتويلهايتماأجنبيةبعملةالعادلة

يتم.املاليةالتقاريراإعدادتاريخيفال�سائدةال�سرفباأ�سعارالأملل�سركة(كويتيدينار)العر�شعملةاإىلالأجنبيةللعملياتالنقديةوغريالنقديةواملطلوبات(سهرة�تت�سمنالتي)املوجوداتترجمةيتم
حقوقسمن�منف�سلبنديفالناجتةالأجنبيةالعمالتحتويلفروقاإدراجيتم.اخلارجيةال�سركاتعملياتلفرتةالأجنبيةالعمالتسرف�سعر�مبتو�سطالعملياتبتلكاخلا�سةالت�سغيلنتائجترجمة
يفاإدراجهيتمحمددةاأجنبيةبعمليةيتعلقفيماامللكيةحقوقيفاملدرجاملوؤجلاملرتاكماملبلغفاإن،اخلارجيةالعملياتبيععنداخلارجيةال�سركةبيعيتمحتى(اأجنبيةعمالتترجمةاإحتياطي)امللكية

.املجمعالدخلبيان

املخ�س�سات
،اللتزاملت�سويةاقت�ساديةمنافعمتثلالتيللمواردًسادرا�ًتدفقاذلكيتطلباأناملرجحمنوسابق�حلدثنتيجةا�ستدليلاأوقانوينحايلالتزاماملجموعةعلىيكونعندمافقطاملخ�س�شاإدراجيتم
املقيداملبلغفاإن،جوهريةللنقدالزمنيةالقيمةتاأثرييكونوعندما.حايلتقديراأف�سللإظهاروتعديلهاماليةتقاريركلتاريخيفاملخ�س�ساتمراجعةويتم.اللتزامملبلغموثوقتقديراإجراءاإمكانيةمع

كمخ�س�شهوالقيمةاحلاليةللم�سروفاتاملتوقعةاملطلوبةلت�سويةاللتزام.
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مكافاأةنهايةاخلدمة
املوظفنيالكويتيني

ال�سركةمنسهرية�ا�سرتاكاتحت�سيلمبوجبهايتموالتيالجتماعيةللتاأميناتالعامةاملوؤ�س�سةاأنظمةح�سبتغطيتهايتمالكويتينيباملوظفنياخلا�سةالأخرىالجتماعيةواحلقوقالتقاعدحقوقاإن
احت�سابمت –19الدويلاملحا�سبةملعيارًوفقاحمددةم�ساهماتذوتقاعدينظاموهوالنظامهذايفامل�ساهماتمنال�سركةح�سةاحت�سابيتم.الرواتبمنثابتةمئويةن�سبةاأ�سا�شعلىوالعاملني

مزايااملوظفنيحتميلهاكم�سروفاتيفبيانالدخلاملجمعلل�سنةالتيتتعلقبها.

املوظفنيالأجانب
لهذاخم�س�شعملمتلقد.الأخرىاملدفوعةوالعالواتراتبواآخراخلدمةمدةاأ�سا�شعلىلل�سركةالداخليةواللوائحالكويتيالعملقانونلن�سو�شًوفقاخدمةنهايةمكافاأةالأجانباملوظفنيي�ستحق

اللتزامغرياملمولوالذيميثلخطةتقاعديةذاتمنافعحمددةاملحا�سبةالدويل19– مزايااملوظفنييتماحت�سابهعلىافرتا�شاإنهاءخدماتجميعاملوظفنيبتاريخالتقاريراملالية.

امل�ستوىالدويل
.التوظيفعقوداأواملحليةالعملقواننييفمذكورهوكماالتعوي�ساتاأ�سا�شعلىالتقاعدمزاياتقدمييتم.املوظفنيمنكبريعدديغطياملحددةالتقاعديةاملعا�ساتبرامجمنعدداملجموعةلدىيوجد

اإن�سيا�سةاملجموعةهيمتويلهذهالربامجوفقاًللممار�ساتوامل�ساهماتاملحليةطبقاًللتقييماتالإكتواريةامل�ستقلة.

الفرتةمتو�سطمدىعلىالثابتالق�سطاأ�سا�شعلىكم�سروفال�سابقةامل�ستحقةاخلدمةفرتةتكلفةت�سجيليتم.للموظفنياخلدمةملدةاملتوقعاملتو�سطمدىعلىاإطفاوؤهايتمواخل�سائرالأرباحتلكاإن
القيمةاإجمايلهوللمكافاأةاملحدداللتزاماإن.مبا�سرةال�سابقةاخلدمةفرتةتكلفةاإدراجيتمفاإنه،املعا�ساتخطةعلىتغرياتاإجراءاأوتقدميبعدمبا�سرةاملزاياا�ستحقاقمتاإذا.املزاياا�ستحقاقحتى
اإذا.مبا�سرةمنهااللتزاماتسداد�يتمالتياخلطةملوجوداتالعادلةوالقيمةامل�سجلةغريال�سابقةاخلدمةبتكلفةخمف�سةامل�سجلةغريالإكتواريةواخل�سائروالأرباحللمكافاأةاملحددلاللتزاماحلالية
متاحةاقت�ساديةمزايالأياحلاليةوالقيمةال�سابقةاخلدمةفرتةوتكلفةاملرتاكمةاملحققةغريالكتواريةاخل�سائرسايف�اإجمايلاأوالإجمايلبذلكاملوجوداتقيا�شفيتم،ًسالبا�الإجمايلذلككان

يف�سكلمبالغم�سرتدةمناخلطةاأوتخفي�ساتيفال�سرتاكاتامل�ستقبليةيفاخلطة.

تخفي�ساتاأواخلطةمنم�سرتدةمبالغسكل�يفمتاحةاقت�ساديةمزايالأياحلاليةوالقيمةال�سابقةاخلدمةفرتةوتكلفةاملرتاكمةاملحققةغريالكتواريةاخل�سائرسايف�باإجمايلاملوجوداتقيا�شمتاإذا
اأيعنتزيداأنحداإىلاملجمعالدخلبيانيفمبا�سرةت�سجيلهايتماحلاليةللفرتةال�سابقةاخلدمةفرتةوتكلفةاحلاليةللفرتةالكتواريةاخل�سائرسايف�فاإن،اخلطةيفامل�ستقبليةال�سرتاكاتيف
فرتةوتكلفةاحلاليةللفرتةالكتواريةاخل�سائرسايف�ت�سجيليتمفاإنه،القت�ساديةللمنافعاحلاليةالقيمةيفزيادةاأوتغرياأيهناكيكنملاإذا.القت�ساديةاملزايالتلكاحلاليةالقيمةيفانخفا�ش

.املجمعالدخلبيانيفمبا�سرةاحلاليةللفرتةال�سابقةاخلدمة

ت�سجيلهايتماأعالهاملدرجةالقت�ساديةللمنافعاحلاليةالقيمةيفزيادةاأيتتجاوزالتىاحلاليةللفرتةال�سابقةاخلدمةفرتةتكلفةخ�سمبعداحلاليةللفرتةالكتواريةالأرباحسايف�فاإن،وباملثل
اخلطةمنم�سرتدةمبالغسكل�يفمتاحةاقت�ساديةمنافعلأياحلاليةوالقيمةال�سابقةاخلدمةفرتةوتكلفةاملرتاكمةاملحققةغريالكتواريةاخل�سائرسايف�باإجمايلاملوجوداتقيا�شمتاإذامبا�سرة
فرتةتكلفةخ�سمبعدبالكاملاحلاليةللفرتةالكتواريةالأرباحسايف�فاإنالقت�ساديةللمنافعاحلاليةالقيمةيفانخفا�شاأوتغريهناكيكنملاإذا.اخلطةيفامل�ستقبليةال�سرتاكاتيفتخفي�ساتاأو

اخلدمةال�سابقةللفرتةاحلاليةيتمت�سجيلهامبا�سرة.

-3ملخ�شال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)

عقودالتاأجري
ا�ستخداميفللحقالعقدونقلمعينةاأ�سولجمموعةاأومعنياأ�سلا�ستخدامعلىيعتمدالعقداإجنازكاناإذاماتقديرويتطلبالعقدجوهرعلىيعتمدتاأجريعلىي�ستملالعقدكاناإذاماحتديداإن

تلكالأ�سول.

املجموعةكموؤجر
الت�سغيليالتاأجريعقدعلىالتفاو�شيفاملتكبدةاملبدئيةاملبا�سرةالتكاليفاإ�سافةيتم.ت�سغيليتاأجريكعقودالأ�سلملكيةومزاياخماطربكافةاملجموعةفيهاحتتفظالتيالتاأجريعقودت�سنيفيتم

اإىلالقيمةالدفرتيةللموجوداتاملوؤجرةويتمت�سجيلهاعلىمدىفرتةالتاأجريعلىنف�شاأ�سا�شاإيراداتالتاأجري.

املجموعةكم�ستاأجر
علىاملجمعالدخلبيانيفكم�سروفاتالت�سغيليالتاأجريعقودمدفوعاتت�سجيليتم.املوؤجرةاملوجوداتومزاياخماطربكافةاملجموعةاحتفاظعندت�سغيليتاأجريكعقودالإيجارعقودت�سنيفيتم

اأ�سا�شالق�سطالثابتعلىمدىفرتةالتاأجري.

بناًءحدةعلىعقاركلتقييمويتمال�ستثماريالعقاربتعريفالعقاريفيعندماا�ستثماريكعقارعنهاملحا�سبةويتمالت�سغيليالتاأجريعقدمبوجباملجموعةقبلمنبهاملحتفظالعقارت�سنيفيتمقد
للحداحلاليةالقيمةاأوللعقارالعادلةبالقيمةا�ستثماريكعقاروامل�سنفالت�سغيليالتاأجريعقدمبوجباملجموعةقبلمنبهاملحتفظال�ستثماريللعقاراملبدئيةالتكلفةحتديديتم.الإدارةرغبةعلى

الأدنىلدفعاتلعقودالتاأجرياأيهمااأقلويتماإدراجمبلغمعادلكمطلوبات.
الإيراداتحتقق

تتحققالإيراداتاإىلحدالذيت�سبحفيهاملنافعالقت�ساديةللمجموعةمتوقعةوميكنقيا�سهاب�سورةموثوقمنها.ويجباللتزاممبعايريالتحققالتاليةقبلت�سجيلالإيرادات:

الإيراداتاللوج�ستية
واخلدماتالب�ساعةمقابلامل�ستحقاأوامل�ستلمللمقابلالعادلةبالقيمةاللوج�ستيةالإيراداتقيا�شيتم.والنقلالأوامراإجنازوخدماتالب�ساعةاإدارةمنرئي�سيةب�سورةاللوج�ستيةالإيراداتتتكون

ويتمت�سجيلهاعنداإمتاماخلدمات.

اإيراداتال�سحنواإيراداتامل�سروعات
تكت�سباملجموعةاإيراداتال�سحنعنطريق�سراءم�ساحةللنقلمنمقدميخدماتالنقلاجلوياأوالبحرياأوالربيومنثمبيعهااإىلالعمالء.تتحققالإيراداتعنداإمتاماخلدمات.

اإيراداتالتاأجري
.التاأجريفرتةمدىعلىالثابتالق�سطبطريقةال�ستثماريةالعقاراتمنالناجتةالتاأجرياإيراداتعناملحا�سبةيتم

اإيراداتالفوائد
للموجوداتالدفرتيةالقيمةسايف�اإىلاملاليةلالأداةاملتوقعالعمرخاللاملقدرةالنقديةالتدفقاتخ�سممعدلوهوالفعليةالفائدةمعدلطريقةبا�ستخدامالفوائدا�ستحقاقعندالفوائداإيراداتتتحقق

املالية.

اإيراداتتوزيعاتالأرباح
تتحققاإيراداتتوزيعاتالأرباحعندمايثبتاحلقيفا�ستالمالدفعات.

ال�سرائب
الوطنيةالعمالةدعمسريبة�

خ�سميتم،للقانونًوفقا.لل�سريبةاخلا�سعال�سنةربح2.5 % منبواقع2006ل�سنة24رقماملاليةوزيروقرار2000ل�سنة19رقمللقانونًوفقاالوطنيةالعمالةدعمسريبة�الأمال�سركةحتت�سب
.ال�سنةربحمنالوطنيةالعمالةدعمل�سريبةتخ�سعالتياملدرجةال�سركاتمنالنقديةالأرباحوتوزيعاتوالتابعةالزميلةال�سركاتاأرباحمناحل�سة

ح�سةموؤ�س�سةالكويتللتقدمالعلمي
القانوينالحتياطياإىلاملحولاأنعلىين�شالذيالعلميللتقدمالكويتموؤ�س�سةاإدارةجمل�شلقرارًوفقااملعدلةالحت�سابلطريقةًوفقاالعلميللتقدمالكويتموؤ�س�سةح�سةالأمال�سركةحتت�سب

يجباقتطاعهمنربحال�سنةعندحتديداحل�سة.
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(تتمة)ال�سرائب

الزكاة
الأرباحوتوزيعاتوالتابعةالزميلةال�سركاتاأرباحمناحل�سةخ�سميتم،للقانونًوفقا.2007لعام58رقماملاليةوزارةلقرارًوفقالل�سريبةاخلا�سعال�سنةربح1 % منبن�سبةالزكاةح�سةاحت�سابيتم

النقديةامل�ستلمةمنال�سركاتاملدرجةاخلا�سعةللزكاةمنربحال�سنة.

ال�سرائبعلىال�سركاتالتابعةاخلارجية
للت�سريعاتًوفقااحلاليةباملعدلتلل�سرائباخلا�سعةالأرباحاأ�سا�شعلىال�سرائبلهذهخم�س�شاحت�سابويتم،املختلفةالأجنبيةالدوليفالدخلل�سرائبالأملل�سركةالتابعةال�سركاتبع�شتخ�سع

املاليةيفالبلدالذيتعملفيهاكل�سركةتابعة.

الأحكاموالتقديراتوالفرتا�ساتاملحا�سبيةالهامة
املطلوباتعنوالإف�ساحواملطلوباتواملوجوداتوامل�سروفاتلالإيراداتاملدرجةاملبالغعلىتوؤثروافرتا�ساتوتقديراتاأحكامو�سعالإدارةمنيتطلبللمجموعةاملجمعةاملاليةالبياناتاإعداداإن

.امل�ستقبليةالفرتاتيفاملتاأثراللتزاماأولالأ�سلالدفرتيةالقيمةعلىماديتعديلعنهاينتجاأنميكنوالتقديراتالفرتا�ساتمنالتاأكدعدمفاإنذلكومع.التقريرتاريخيفالطارئة

الأحكاماملحا�سبية
املاليةالبياناتيفاملدرجةاملبالغعلىالأكربالأثرلهاوالتياأخرىتقديراتتت�سمنالتيتلكعنالنظرب�سرفالتاليةالأحكامبتطبيقالإدارةقامت،للمجموعةاملحا�سبيةال�سيا�ساتتطبيقعند

املجمعة:

املاليةاملوجوداتت�سنيف
.اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةماليةموجوداتاأوللبيعمتاحةماليةكموجوداتت�سنيفهيجبكانسواء�معنيا�ستثماراقتناءب�ساأنقراراتخاذالإدارةعلىيتعني

التغرياتتدرجمتوفرةعادلةقيمال�ستثماراتلتلكيكونعندما.ال�ستثماراتهذهلأداءالإدارةمراقبةكيفيةعلىيعتمداخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةكمدرجةال�ستثماراتت�سنيفاإن
ال�ستثماراتكافةت�سنف.اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةماليةكموجوداتت�سنفال�ستثماراتهذهفاإن،الإدارةح�ساباتيفاملجمعالدخلبيانمنكجزءالعادلةالقيمةيف

الأخرىكموجوداتماليةمتاحةللبيع.

للبيعاملتاحةاملاليةاملوجوداتقيمةانخفا�ش
علىمو�سوعيدليلظهورعنداأوتكلفتهاعنيقلمباالعادلةالقيمةيفمتوا�سلاأوكبريانخفا�شهناككاناإذاقيمتهاانخف�ستكا�ستثماراتللبيعاملتاحةاملاليةاملوجوداتمبعاملةاملجموعةتقوم

انخفا�شالقيمة.اإنعمليةحتديدالنخفا�ش»الكبري«اأو»املتوا�سل«تتطلبقراراتاأ�سا�سية.

كموؤجراملجموعة –ت�سغيليتاأجريالتزامات
واملزايااملخاطربجميعحتتفظباأنهاقرارباتخاذاملجموعةقامت،الرتتيباتوبنودسروط�علىبناء.ال�ستثماريةالعقاريةحمفظتهاعلىجتاريةعقاراتتاأجريعقوديفبالدخولاملجموعةقامت

.ت�سغيليتاأجريكعقودالعقودهذهعنباملحا�سبةتقومثمومنالعقاراتلهذهاجلوهرية

اقتناوؤهامتالتيواملطلوباتللموجوداتالعادلةالقيمة
.جوهريةاأحكاماتخاذيتطلبالأعمالدمجكنتيجةالطارئةواملطلوباتواملطلوباتللموجوداتالعادلةالقيمةحتديداإن

الطارئةاللتزامات
.ًم�ستبعداالتوايلعلىاخلارجةاأوالداخلةالقت�ساديةاملنافعتدفقاحتماليكنملماعنهاالإف�ساحيتمولكناملجمعةاملاليةالبياناتيفالطارئةواملطلوباتاملوجوداتحتققيتمل
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والفرتا�ساتالتقديرات
الدفرتيةالقيمةعلىماديتعديلاإىليوؤديكبرياأثرلهاوالتيالتقريربتاريخالتقديراتمنالتاأكدلعدمالأخرىالرئي�سيةوامل�سادرامل�ستقبليةبالأ�سبابتتعلقالتيالرئي�سيةالفرتا�ساتيليفيما

للموجوداتواملطلوباتخاللال�سنةاملاليةالالحقة:

انخفا�شقيمةال�سهرةواملوجوداتالغريملمو�سة(ذاتالأعمارغرياملحددة)
اإنتاجلوحداتالت�سغيليةللقيمةتقديرذلكويتطلب.قيمتهاانخف�ستقدحمددةالغريالأعمارذاتملمو�سةالغرياملوجوداتوال�سهرةكانتاإذامابتحديدًسنويا�واحدةمرةالأقلعلىاملجموعةتقوم
املنا�سباخل�سممعدلاختياروكذلكالنقداإنتاجوحدةمناملتوقعةامل�ستقبليةالنقديةللتدفقاتتقديرعملاملجموعةمنيتطلبالت�سغيليةالقيمةتقديراأنكما.املوجوداتتلكعليهاتتوزعالتيالنقد
4,721وكويتيديناراألف241,833،2011دي�سمرب31يفكمااملحددةغريالأعمارذاتامللمو�سةغرياملوجوداتولل�سهرةالدفرتيةالقيمةبلغت.النقديةالتدفقاتلتلكاحلاليةالقيمةلحت�ساب

.8و7رقمالإي�ساحاتيفالتفا�سيلمناملزيدتقدميمت.(التوايلعلىكويتيديناراألف4,721وكويتيديناراألف245,665:2010)التوايلعلىكويتيديناراألف

تقييمالعقاراتال�ستثمارية
للعقارات العادلة القيمة حتديد يف رئي�سيتني طريقتني ا�ستخدام مت .املجمع الدخل بيان يف العادلة القيمة يف التغريات اإدراج مع ،العادلة بالقيمة ال�ستثمارية العقارات باإدراج املجموعة تقوم

:ال�ستثمارية

مبعدلوخم�سومةاأخرىوعقودقائمةتاأجريعقوداأيباأحكامواملوؤيدةاملتوقعةاحلرةالنقديةالتدفقاتمنسل�سلة�اإىلت�ستندفاإنها،املخ�سومةالنقديةالتدفقاتاإىلت�ستندالتيللمعادلةبالن�سبة(اأ
.الأ�سلخماطريعك�ش

وعلى،مماثلةوظروفموقعلهالعقاراتاأخرىاأطرافقبلمنًموؤخرااإجراوؤهامتالتيالفعليةاملعامالتقيمبا�ستخدامم�ستقلعقاريمقيمقبلمناإجراءاهمتتقييماإىلاملقارنالتحليلي�ستند(ب
اأ�سا�شمعرفةوخربةاملقيمالعقاري.

م�سعرةغرياأ�سهميفال�ستثماراتتقييم

ي�ستندتقييمال�ستثماراتيفاأ�سهمغريم�سعرةعادًةاإىلواحدةممايلي:
•					معامالتحديثةيفال�سوقب�سروطجتاريةبحتة.

•					القيمةالعادلةاحلاليةلأداةاأخرىمماثلةاإىلحدكبري.
•					التدفقاتالنقديةاملتوقعةخم�سومةباملعدلتاحلاليةاملطبقةللبنودذات�سروطو�سماتخماطرمماثلة؛اأو

.اأخرىتقييممناذج					•

التقاعدومزايامابعدالتوظيف
ن�سبة،اخل�سممعدلتحولافرتا�ساتعملالكتواريالتقييميت�سمن.امل�ستقلالكتواريالتقييماأ�سلوببا�ستخدامالتوظيفبعدفيماالأخرىالطبيةواملزاياالتقاعدمزاياخططتكلفةحتديديتم
مطلوباتسايف�اإن.التاأكدعدممنكبريةلدرجةتخ�سعالتقديراتهذهفاأنالأجلطويلةبطبيعتهااخلططلأنًونظرا.الوفياتمعدل،الرواتبيفامل�ستقبليةالزيادات،املوجوداتعلىاملتوقعةالعائد

.18رقماإي�ساحيفالتفا�سيلمناملزيدتقدميمت(كويتيديناراألف19,590:2010)كويتيديناراألف18,074بلغت2011دي�سمرب31يفكمااملوظفني

التجارينياملديننيقيمةاإنخفا�ش
جممعةب�سورةيتم،فردياأ�سا�شعلىاجلوهريةللمبالغبالن�سبةالتقديرهذاعملويتم.ًممكناغريًاأمرابالكاملاملبلغحت�سيليعدعندماالتجاريوناملدينونمنحت�سيلهااملمكنللمبالغتقديرعمليتم

تقييماملبالغغرياجلوهريةوالتيمرا�ستحقاقهادونحت�سيلها،ويتمتطبيقخم�س�شتبعاًلطولفرتةالتاأخرا�ستناداًاإىلمعدلتال�سرتدادالتاريخية.

تقييمالب�ساعة
بالن�سبةالتقديرهذاعمليتم.حتقيقهااملمكنقيمتهال�سايفتقديرعمليتممتقادمةاأواحلركةبطيئةالب�ساعةت�سبحعندما.اأقلاأيهماحتقيقهااملمكنالقيمةو�سايفبالتكلفةالب�ساعةاإدراجيتم
ودرجةالب�ساعةلنوعًتبعاخم�س�شتطبيقويتمجممعةب�سورةوذلك،متقادمةاأواحلركةبطيئةولكن،منف�سلةب�سورةاجلوهريةغرياملبالغتقييميتم.فردياأ�سا�شعلىاجلوهريةاملبالغمنمبلغلكل

القدماأوالتقادما�ستناداًاإىلاأ�سعارالبيعاملتوقعة.



2011دي�سمرب31يفكمااملجمعةاملاليةالبياناتحولاإي�ساحات
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2011ال�سنويالتقريرالتابعةو�سركاتهاش.م.ك�العموميةللمخازناأجيليتيسركة�
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معايري�سادرةولكنغري�ساريةاملفعول


متاإ�سداراملعايرياجلديدةواملعدلةالتاليةعنجمل�شمعايرياملحا�سبةالدوليةاإلاأنهالي�ستاإلزاميةبعدومليتمتطبيقهامنقبلاملجموعة:

(2012يوليو1يفي�سري)(تعديل)الأخرىالإيراداتبنودعر�ش –املاليةالبياناتعر�ش:1الدويلاملحا�سبةمعيار
فرتةيفاملجمعالدخلبياناإىل(»اإدراجهااإعادة«اأو)ت�سنيفهاميكنالتيالبنودعر�شيتم.الأخرىال�ساملةالإيراداتسمن�املعرو�سةالبنودجتميع1الدويلاملحا�سبةمعيارعلىالتعديالتتغري

م�ستقبلية(على�سبيلاملثال،عندال�ستبعاداأوالت�سوية)ب�سورةمنف�سلةعندالبنودالتيلميكنت�سنيفها.يوؤثرالتعديلعلىالعر�شفقطولي�شلهتاأثريعلىاملركزاأوالأداءاملايلللمجموعة.

(2012يناير1يفي�سري)(تعديل)الأ�سا�سيةاملوجوداتا�سرتداد –الدخلسرائب�:12الدويلاملحا�سبةمعيار
با�ستخدامقيا�سهايتمالتيال�ستثماريةالعقاراتعلىاملوؤجلةال�سرائباأنافرتا�شالتعديليقدم.العادلةللقيمةًوفقاقيا�سهايتمالتيال�ستثماريةالعقاراتعلىاملوؤجلةال�سرائبحتديدالتعديلو�سح
التعديليتطلبكما.البيعخاللمنا�سرتدادهايتمسوف�ال�ستثماراتلهذهالدفرتيةالقيمةاأناأ�سا�شعلىحتديدهاينبغيال�ستثماريةالعقارات:40الدويلاملحا�سبةمعياريفالعادلةالقيمةمنوذج
اإن.الأ�سلبيعاأ�سا�شعلىواملعداتوالآلتالعقار:16الدويلاملحا�سبةمعياريفالتقييماإعادةمنوذجبا�ستخدامقيا�سهايتمالتيامل�ستهلكةغرياملوجوداتعلىاملوؤجلةال�سرائبقيا�شًدائمايتماأن

التعديللنيكونلهتاأثريعلىالبياناتاملاليةاملجمعةللمجموعة.

(2013يناير1يفي�سري)(تعديل)امل�ستقلةاملاليةالبيانات:27الدويلاملحا�سبةمعيار
معيارمنيتبقىمافاإن،اجلديدينالأخرىال�سركاتيفاحل�س�شعنالإف�ساح:12املاليةللتقاريرالدويلواملعياراملجمعةاملاليةالبيانات:10املاليةللتقاريرالدويلاملعيارمنكللتطبيقنتيجة

املحا�سبةالدويل27يقت�سرعلىاملحا�سبةعنال�سركاتالتابعةوال�سركاتاخلا�سعةل�سيطرةم�سرتكةوال�سركاتالزميلةيفالبياناتاملاليةامل�ستقلة.لتقوماملجموعةبعر�شبياناتماليةم�ستقلة.


(2013يناير1يفي�سري)(تعديل)م�سرتكراأ�سمالذاتو�سركاتزميلةسركات�يفال�ستثمارات:28الدويلاملحا�سبةمعيار
الدويلاملحا�سبةمعيارت�سميةاإعادةمتاجلديدينالأخرىال�سركاتيفاحل�س�شعنالإف�ساح:12املاليةللتقاريرالدويلواملعيارامل�سرتكةالرتتيبات:11املاليةللتقاريرالدويلاملعيارلتطبيقنتيجة
بالإ�سافةم�سرتكراأ�سمالذاتسركات�يفال�ستثماراتعلىامللكيةحقوقطريقةتطبيقيبنيوالذيم�سرتكراأ�سمالذاتو�سركاتزميلةسركات�يفال�ستثمارات28الدويلاملحا�سبةمعيارلي�سبح28

.الزميلةال�سركاتاإىل

(2011يوليو1يفي�سري)(تعديل)الأعمالدمج:3املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
عنداملوجوداتسايف�يفن�سبيةح�سةيفاحلقمالكهاتعطيالتياحلاليةامللكيةح�سةمتثلالتيامل�سيطرةغرياحل�س�شبنوداإن.امل�سيطرةغريللح�س�شاملتوفرةالقيا�شخياراتتعديلمتلقد
تاريخيفالعادلةبقيمتهاالأخرىالبنودكافةقيا�شويتم.امل�سرتاةلل�سركةاملحددةاملوجوداتل�سايفاحلاليةامللكيةاأدواتيفالن�سبيةباحل�سةاأوالعادلةبقيمتهااإماقيا�سهايتمالتيفقطهيالت�سفية

.القتناء

(2011يوليو1يفي�سري)(تعديل)لال�ستبعاداملح�سنةالإف�ساحاتمتطلبات –الإف�ساحات:املاليةالأدوات:7املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
يتمملالتياملوجوداتتلكبنيالعالقةاإدراكمنللمجموعةاملاليةالبياناتم�ستخدمويتمكنلكيا�ستبعادهايتمملولكنحتويلهامتالتياملاليةاملوجوداتحولاإ�سافيةاإف�ساحاتالتعديليتطلب
ا�ستمرارطبيعةتقييممناملاليةالبياناتم�ستخدمويتمكنحتىامل�ستبعدةاملوجوداتعلىال�سيطرةا�ستمرارحولاإف�ساحاتالتعديليتطلب،ذلكاإىلاإ�سافًة.بهااملرتبطةواملطلوباتا�ستبعادها
اأيلهولي�شفقطالإف�ساحاتعلىالتعديليوؤثر.2011يوليو1بعداأويفتبداأالتيال�سنويةالفرتاتعلىالتعديلي�سري.بهااملرتبطةواملخاطرامل�ستبعدةاملوجوداتتلكعلىال�سيطرةيفاملجموعة

.للمجموعةاملايلالأداءاأواملركزعلىتاأثري

-3ال�سيا�ساتاملحا�سبيةالهامة(تتمة)


معايري�سادرةولكنملت�سريبعد(تتمة)

(2015يناير1يفي�سري)والقيا�شالت�سنيف:املاليةالأدوات:9املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
وقيا�شت�سنيفعلىوي�سري:املاليةالأدوات:39رقمالدويلاملحا�سبةمعيارل�ستبدالالدوليةاملحا�سبةمعايريجمل�شم�سروعمنالأوىلاملرحلةاإ�سدارهعند9املاليةللتقاريرالدويلاملعياريعك�ش
املوجوداتقيمةوانخفا�شالتغطيةحما�سبةمبعاجلةلحقةمراحليفالدوليةاملحا�سبةمعايريجمل�شسيقوم�.39رقمالدويلاملحا�سبةمعياريفحمددهوكمااملاليةواملطلوباتاملاليةاملوجودات
.للمجموعةاملاليةاملوجوداتوقيا�شت�سنيفعلىتاأثريلهيكونسوف�9املاليةللتقاريرالدويلاملعيارمنالأوىلاملرحلةتطبيقاإن.2012سنة�منالأولالن�سفخاللامل�سروعاإمتاماملتوقعمن.املالية

.ساملة�ب�سورةلعر�سها،الإ�سدارعند،الأخرىباملراحليتعلقفيماالتاأثريبتحديداملجموعةتقومسوف�.املاليةاملطلوباتوقيا�ساتت�سنيفعلىتاأثريلهيكوناأناملحتملمنلي�شولكن


(2013يناير1يفي�سري)املجمعةاملاليةالبيانات:10املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
 –الدائمةالتف�سرياتجلنةيفاإثارتهامتالتيالأمورًاأي�ساويت�سمن.املجمعةاملاليةالبياناتعناملحا�سبةيعالجالذي27الدويلاملحا�سبةمعيارمنجزءحمل10املاليةللتقاريرالدويلاملعياريحل
املعيارتغيرياتتتطلبسوف�.اخلا�سةالأغرا�شذاتاملن�ساآتذلكيفمبااملن�ساآتكافةعلىينطبقرقابةمنوذج10املاليةللتقاريرالدويلاملعياريقدم.اخلا�سةالأغرا�شذاتاملن�ساآت –التجميع12

املحا�سبةمعياريفكانتالتيباملتطلباتباملقارنةالأمال�سركةقبلمنجتميعهايتعني،ولذلك،عليهات�سيطرالتياملن�ساآتلتحديدهامةًاأحكامابو�سعتقوماأنالإدارةمن10املاليةللتقاريرالدويل
.27الدويل
 

(2013يناير1يفي�سري)امل�سرتكةالرتتيبات:11املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
-م�سرتكةل�سيطرةاخلا�سعةاملن�ساآت  –13الدائمةالتف�سرياتجلنةوتف�سريم�سرتكراأ�سمالذاتسركات�يفح�س�ش:31الدويلاملحا�سبةمعيارحمل11املاليةللتقاريرالدويلاملعياريحل
ًوبدل.الن�سبيالتجميعبا�ستخدامم�سرتكةل�سيطرةاخلا�سعةاملن�ساآتعناملحا�سبةخيار11املاليةللتقاريرالدويلاملعياري�ستبعد.م�سرتكراأ�سمالذاتسركات�اأطرافمنالنقديةغريامل�ساهمات
اجلديداملعيارهذاتطبيقاإن.املحا�سبيةامللكيةحقوقطريقةبا�ستخدامعنهااملحا�سبةينبغيامل�سرتكاملالراأ�شذاتال�سركةتعريفت�ستويفالتيم�سرتكةل�سيطرةاخلا�سعةال�سركاتفاإن،ذلكمن

.للمجموعةاملايلاملركزعلىتاأثريلهيكونلنسوف�


(2013يناير1يفي�سري)الأخرىال�سركاتيفاحل�س�شعنالإف�ساح12املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
املحا�سبةمعياريفًسابقا�املت�سمنةالإف�ساحاتكافةوكذلكاملجمعةاملاليةبالبياناتتتعلقالتي27الدويلاملحا�سبةمعياريفًسابقا�املوجودةالإف�ساحاتكافة12املاليةللتقاريرالدويلاملعياريت�سمن
الإف�ساحاتمنعددًاأي�ساهناكويوجد.الهيكليةواملن�ساآتالزميلةوال�سركاتامل�سرتكةوالرتتيباتالتابعةال�سركاتيفاملن�ساأةبح�س�شالإف�ساحاتهذهتتعلق.28الدويلاملحا�سبةومعيار31الدويل

.املطلوبةاجلديدة

(2013يناير1يفي�سري)العادلةالقيمةقيا�ش13املاليةللتقاريرالدويلاملعيار
ا�ستخدامسرورة�توقيت13املاليةللتقاريرالدويلاملعياريغريل.العادلةالقيمةقيا�ساتلكافةاملاليةللتقاريرالدوليةاملعايريحوللالإر�ساداتًواحداًم�سدرا13املاليةللتقاريرالدويلاملعياريقدم
.بتطبيقهاي�سمحعندمااأوالعادلةالقيمةحتديدال�سروريمنيكونعندمااملاليةللتقاريرالدوليةللمعايريًوفقاالعادلةالقيمةقيا�شكيفيةحولاإر�ساداتاملعياريقدمولكن،العادلةللقيمةال�سركة

.املايلوالأداءاملركزعلىاملعيارهذاعنسينتج�الذيالأثربتقييمًحاليااملجموعةتقوم

.املفعولسارية�الدوليةاملحا�سبةمعايريجمل�شمعايريت�سبحعندمااملجمعةاملاليةالبياناتيفالإ�سافيةالإف�ساحاتاإدراجيتمسوف�
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ومعداتواآلتممتلكات-4

مباين
وحت�سينات

اأدوات
واآلت

ومعدات
سيارات�

و�سفن
اأثاث

املجموعومعداتمكتبية

األفاألفاألفاألفاألف
ديناركويتيديناركويتيديناركويتيديناركويتيديناركويتي

التكلفة:
2011يناير1163,75469,957113,90395,234442,848

12,169(857)3,0846,1553,787الإ�سافات

(5اإي�ساح)التنفيذقيدم�ساريعمن1,3098,5101,0051,00811,832املحول

(55,793)(11,596)(30,710)(6,854)(6,633)الإ�ستبعادات
(23اإي�ساح)تابعةسركة�ببيع(11,021)(754)(4,502)(1,946)(3,819)متعلق

اأجنبيةعمالتحتويل(7,033)(1,088)(1,136)(1,164)(3,645)فروق

2011دي�سمرب31154,05074,65882,34781,947393,002

ال�ستهالك
2011يناير1(31,797)(40,579)(63,154)(68,933)(204,463)
لل�سنة(30,797)(7,540)(10,126)(6,523)(6,608)املحمل

3,7044,13222,3538,40838,597ال�ستبعادات
(23اإي�ساح)تابعةسركة�ببيع4797641,7594673,469متعلق

اأجنبيةعمالتحتويل4106444956742,223فروق

2011دي�سمرب31(33,812)(41,562)(48,673)(66,924)(190,971)

:الدفرتيةالقيمةسايف�
2011دي�سمرب31120,23833,09633,67415,023202,031

مباين
وحت�سينات

اأدوات
واآلت

ومعدات
سيارات�

و�سفن
اأثاث

املجموعومعداتمكتبية
األفاألفاألفاألفاألف

ديناركويتيديناركويتيديناركويتيديناركويتيديناركويتي
التكلفة:

2010يناير1157,52267,691162,40689,684477,303

18,1198,9691,6697,24936,006الإ�سافات
التنفيذقيدم�ساريعمناملحول

(5اإي�ساح)12,0502,3572,8293,37620,612

(87,169)(4,596)(51,667)(8,486)(22,420)ال�ستبعادات
اأجنبيةعمالتحتويل(3,904)(479)(1,334)(574)(1,517)فروق

2010دي�سمرب31163,75469,957113,90395,234442,848

القيمةوانخفا�شال�ستهالك
2010يناير1(42,956)(43,903)(76,637)(56,989)(220,485)
لل�سنة(41,578)(12,695)(16,067)(4,660)(8,156)املحمل

(24اإي�ساح)القيمة(5,320)(4,156)--(1,164)انخفا�ش
19,2917,66928,4784,06359,501ال�ستبعادات

اأجنبيةعمالتحتويل1,1883151,0728443,419فروق

2010دي�سمرب31(31,797)(40,579)(63,154)(68,933)(204,463)

:الدفرتيةالقيمةسايف�
2010دي�سمرب31131,95729,37850,74926,301238,385

-4ممتلكاتواآلتومعدات(تتمة)

ع�سريناإىلخم�سةمنترتاوحللتجديدقابلةلفرتاتالكويتحكومةمنم�ستاأجرةاأر�شعلىمقامة(كويتيديناراألف6,869:2010)كويتيديناراألف4,749تبلغدفرتيةبقيمةالأمال�سركةمبايناإن
.للتجديدوقابلةسنة�


كويتيديناراألف16,821مبلغمقابل(كويتيديناراألف27,668:2010)كويتيديناراألف17,196مببلغدفرتيةقيمةب�سايفواملعداتوالآلتالعقاربع�شببيعاملجموعةقامت،ال�سنةخالل

.(كويتيديناراألف5,115مببلغربح:2010)كويتيديناراألف375مببلغخ�سارةعنهانتج(كويتيديناراألف32,783:2010)

التنفيذقيدم�ساريع-5

خدماتلتقدمياإجنازهاعنداملوجوداتهذها�ستخداميتمسوف�.املاليةالتقاريرتاريخيفلال�ستخداممتاحةتكونلوالتيالإن�ساءوحتتاقتناوؤهامتالتياملوجوداتتكاليفالتنفيذقيدامل�ساريعت�ستمل
لوج�ستيةواحل�سولعلىاإيراداتمنتاأجريهاواإيراداتنقل.

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

يناير124,94544,446يف

10,2394,177اإ�سافات

(4اإي�ساح)واملعداتوالآلتاملمتلكاتاإىل(20,612)(11,832)املحول
(6اإي�ساح)عقاريةا�ستثماراتاإىل(103)(2,682)املحول

(24اإي�ساح)القيمةانخفا�ش-(1,673)
عمالتحتويل(1,290)428فروق

21,09824,945 دي�سمرب31يف

ا�ستثماريةعقارات-6
2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار

يناير1214,368214,149يف

831293الإ�سافات

(5اإي�ساح)التنفيذقيدم�ساريعمن2,682103املحول

العادلةالقيمةيف(177)233التغريات
218,114214,368 يف31دي�سمرب

املخ�سومةامل�ستقبليةالنقديةالتدفياتطريقةا�ستخداممتلقد.م�ستقلمعتمدمقيمقبلمناإعدادهايتمتقييماتاإىلًا�ستناداحتديدهامتالتيالعادلةبالقيمةبهاحمتفظال�ستثماريةالعقاراتاإن
اأوطريقةالقيمةال�سوقيةللعقارمعالأخذيفاحل�سبانطبيعةوا�ستخدامالعقار.

ترتاوحفرتاتعقودالتاأجريمن5اإىل20�سنةقابلةللتجديد.اإنجميعالعقاراتال�ستثماريةموجودةيفدولةالكويت.

(كويتيديناراألف665:2010)كويتيديناراألف665مببلغتقييماإعادةاأرباحتت�سمن}(كويتيديناراألف8,823:2010)كويتيديناراألف8,823دفرتيةبقيمةعقارا�ستثماريةعقاراتبنديت�سمن
خاللالأخرالطرفقبلمنف�سخهامتوالتيتاأجريعقودببع�شتتعلقالأمال�سركةو�سدقبلمنالق�ساءاأماممنظورةمطالبةعننا�سئةق�سيةمو�سوعالعقارهذااإن{ال�سابقةالفرتاتيفوامل�سجلة

ال�سنةاملنتهيةيف31دي�سمرب2006{اإي�ساح29(ب)}.
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ال�سهرة-7

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

التكلفة:
يناير1272,883272,375يف

الإ�سافات-702

(194)(3,832)فروقحتويلعمالتاأجنبية

269,051272,883يف31دي�سمرب

انخفا�شالقيمة:
يناير1(5,278)(27,218)يف

(24و8اإي�ساحي)لل�سنةاملحمل-(21,940)

دي�سمرب31(27,218)(27,218)يف

الدفرتيةالقيمة241,833245,665�سايف

املحددةغريالإنتاجيةالأعمارذاتامللمو�سةغريواملوجوداتال�سهرةقيمةانخفا�شاإختبار-8

:نقداإنتاجكوحداتالتاليةالأعمالاأن�سطةبتحديداملجموعةقامت

•اخلدماتاللوج�ستيةالعامليةاملتكاملة. 	
.التحتيةالبنية• 	


.املحددةالأعمارذاتامللمو�سةغريواملوجوداتال�سهرةقيمةانخفا�شاختبارلغر�شالنقداإنتاجوحداتت�سكلاأعالهاملو�سحةالفئاتاأنًاأي�سااملجموعةقررت

:يليكماالنقدوحداتعلىالأعمالدمجعمليةخاللمناقتناوؤهامتالتيال�سهرةتوزيعمت،ذلكوعلى

القيمةالدفرتيةلل�سهرة
2011وحداتاإنتاجالنقد:

األف
ديناركويتي

2010
األف

ديناركويتي

املتكاملةالعامليةاللوج�ستية221,666225,498اخلدمات

20,16720,167البنيةالتحتية

241,833245,665املجموع

با�ستخدامالإدارةقبلمنواملعتمدة2012لعاماملاليةاملوازنةعلىاملبنيةاملتوقعةالنقديةللتدفقاتاملحت�سبةالت�سغيليةالقيمةعلىًبناءاالنقداإنتاجلوحداتلال�سرتدادالقابلةالقيمةحتديدمتلقد
هياملتوقعةالنقديـةالتدفقاتعلىاملطبقةال�سريبةقبلاخل�سمن�سبةاإن.اللوج�ستيةللقطاعاتالأجلق�سرياحلايلالنمويعادلوالذيالقادمةسنوات�6 % لالأربعبن�سبةسنوي�منومعدلمتو�سط

.احلذرواحليطةمبداأمناللوج�ستيةللقطاعاتالأجلطويلالنمومتو�سطمناأقل3 % وهيتعادلمنون�سبةبا�ستخدامتقديرهامتسنوات�5فرتةبعدمااإيلالنقدية10 % والتدفقات

ال�سهرةمقابل(كويتيديناراألف1,283:2010)سيء�لومبلغ(كويتيديناراألف21,940:2010)سيء�لمببلغالقيمةيفانخفا�شخ�سارةبت�سجيلالإدارةقامت،املمار�سةهذهكنتيجة
.التواىلعلىملمو�سةغريوموجودات(7اإي�ساح)

الفرتا�ساتالرئي�سيةامل�ستخدمةيفح�سابالقيمةامل�سرتدة
اإناحت�سابالقيمةامل�سرتدةذوح�سا�سيةكبريةلالفرتا�ساتالتالية:

	الإيرادات
والإطفاءوال�ستهالكوال�سريبةالفائدةقبلالربح	

اخل�سماأ�سعار	
	ن�سبةالنموامل�ستخدمةلتقديرالتدفقاتالنقديةمابعدفرتةاملوازنة

-8اختبارانخفا�شقيمةال�سهرةواملوجوداتغريامللمو�سةذاتالأعمارالإنتاجيةغرياملحددة(تتمة)

الفرتا�ساتيفللتغرياحل�سا�سية
للوحدةالدفرتيةالقيمةتتجاوزاأناإىليوؤديممااأعالهالرئي�سيةالفرتا�ساتمناأييفمعقولةب�سورةحمتملتغرياأييوجدلاأنهالإدارةترى،النقداإنتاجلوحدةامل�سرتدةالقيمةبتقييميتعلقمايف

.كبريةب�سورةا�سرتدادهااملمكنقيمتها

املوجوداتغريامللمو�سةذاتالأعمارغرياملحددة
تاريخيفالقيمةانخفا�شحتديدلغر�شاختبارهامتوقدالتجاريةالعالمة(كويتيديناراألف4,721:2010)كويتيديناراألف4,721مببلغاملحددةغريالأعمارذاتامللمو�سةغرياملوجوداتمتثل

.سروري�غريالقيمةانخفا�شاأنالإدارةترى.املايلاملركزبيان

-9موجوداتماليةمدرجةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحاأواخل�سائر
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

-80,542ا�ستثماريف�سركةزميلة– خارجالكويت(اأ)
م�سعرةاأ�سهم

-211	 يفالكويت

-20,159	 خارجالكويت(ب)

100,701211

 % ( قامتاملجموعةخاللال�سنةاحلالية(منخالل�سركتهاالتابعةاململوكةبالكامل،والتيمتثلمن�ساأةذاتراأ�شمالم�سرتك)بال�سرتاكمع�سركةفران�شتيليكوملقتناءح�سةملكيةبن�سبة44 	(أ
متتلك،لذلكنتيجة.تيليكومفران�شقبل46 % منون�سبةاملجموعةقبل54 % منبن�سبةاململوكةامل�سرتكةال�سركةطريقعن،العراقيفم�سجلةحمدودةم�سئوليةذاتسركة�،تيليكومكوريكمن
منامل�ستحقةالفوائدمنوجزءللتحويلالقابلالدينحتويلخاللمناأمريكيدولرمليون286مببلغاملجموعةساهمت�كما.تيليكومكوريكسركة�23.7 % يفبن�سبةمبا�سرةح�سةاملجموعة

.تيليكومكوريكسركة�يفامللكيةحقوقاإىل(10اإي�ساح)للتحويلالقابلالدينهذا

الزميلةال�سركةهذهاأنوحيث.تيليكومكوريكل�سركةوالت�سغيليةاملاليةال�سيا�ساتعلىملمو�ساتاأثريااملجموعةمتار�شحيثزميلةسركة�يفكا�ستثمارتيليكومكوريكيفال�ستثمارت�سنيفمت
28الدويلاملحا�سبةمعياري�سمح.العادلةبالقيمةاملجمعاملايلاملركزبيانيفاإدراجهامتفقدم�سرتكمالراأ�شذاتمن�ساأةمتثلالتيلل�سركةال�ستثماريةاملحفظةمنكجزءبهاحمتفظ
التحققعندال�ستثماراتتلكت�سنيفحالةيفالنطاقمنم�سرتكمالراأ�شذاتمن�ساآتقبلمنبهااملحتفظال�ستثماراتا�ستثناءتتطلبوالتياملعاملةزميلة“ بهذهسركات�يفال�ستثمار”

.التغيريفرتةيفاملجمعالدخلبيانيفالعادلةالقيمةيفالتغرياتت�سجيلمع39املحا�سبةملعياروفقااحت�سابهاومتاخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةكمدرجةاملبدئي

.(30اإي�ساح)تيليكومكوريكل�سركة(اأمريكيدولراألف100,000)كويتيديناراألف27,837مببلغمل�ساهمنيفائدةيحملقر�شاملجموعةقدمتكما

الأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةماليةكموجوداتال�ستثمارهذات�سنيفمت.( قامتال�سركةالأمخاللال�سنة،نتيجةلبيع�سركةتابعة،باقتناءاأ�سهميف�سركةاخلليجللمخازن�ش.م.ق.(اإي�ساح23	(أ)
.املجمعالدخلبيانيفكويتيديناراألف6,958مببلغحمققغريربحت�سجيلمت،وبالتايل.(“والقيا�شالتحقق:املاليةالأدوات”)39الدويلاملحا�سبةملعياروفقااملحا�سبةومتتاخل�سائراأو
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للبيعمتاحةماليةموجودات-10
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

الكويتخارج –م�سعرةغريديناأوراق-70,321

م�سعرةغرياأ�سهم
الكويتيف 	13,59113,013

18,40428,906	 خارجالكويت

31,995112,240

23.7 % يفبن�سبةمبا�سرةغريح�سةباقتناءاملجموعةقامت،لذلكنتيجة.تيليكومكوريكيفامللكيةحقوقاإىلالفوائداإيراداتمنجزءاإىلبالإ�سافةم�سعرةغريديناأوراقحتويلمتال�سنةخالل
.(9اإي�ساح)تيليكومكوريكسركة�

.ال�ستثماربهذايتعلقفيماحاليةبفرتاتمتعلقةولكناحلاليةال�سنةيفاملجموعةقبلمنامل�سجلةالفائدةميثلوالذي(سيء�ل:2010)كويتيديناراألف15,997مبلغالفوائداإيراداتتت�سمن

سجلت�فقد،احلاليةال�سوقظروفسوء�ويفحمددةمعلوماتاإىلًا�ستنادا.ال�ستثماراتهذهقيمةيفانخفا�شحدثقدكاناإذامالتقييمامل�سعرةغريل�ستثماراتهامراجعةباإجراءالإدارةقامت
اإيوجوداإىلت�سريظروفباأيعلمعلىلي�ستالإدارةاإن.(24اإي�ساح)املجمعالدخلبيانيف(كويتيديناراألف5,234:2010)كويتيديناراألف10,768مببلغالقيمةيفانخفا�شخ�سائرالإدارة

.2011دي�سمرب31يفكمااملاليةاملوجوداتتلكقيمةيفاإ�سافىانخفا�ش

ب�ساعة-11
2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار

11,19015,638ب�ساعةبغر�شالبيع

(3,163)(529)خم�س�شب�ساعةمتقادمةوبطيئةاحلركة

10,66112,475 ميكنالتيالقيمةسايف�اأوبالتكلفةاملدرجةالب�ساعةاإجمايل
اأقلاأيهماا�سرتدادها

تت�سمنالب�ساعةب�سكلاأ�سا�سيبنودحمتفظبهالت�سليمهالعمالءاخلدماتاللوج�ستيةكجزءمنعقودتقدميخدماتلوج�ستية.

متاإدراجاملخ�س�شكم�سروفاتمببلغ136األفديناركويتي(2,020:2010األفديناركويتي)وي�سجلهذااملبلغ�سمنتكلفةالإيرادات.

جتاريونمدينون-12
2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار

جتارينيمدينني330,335362,315اإجمايل

القيمةيفالنخفا�شخم�س�ش(51,051)(72,591)
279,284

289,724

(تتمة)جتاريونمدينون-12

ديناراألف51,051مببلغمبدئيةبقيمةالتجارينياملديننيقيمةانخف�ست2011دي�سمرب31يفكما.ًيوما60اإىل30منلفرتاتعامةب�سورةوهيفائدةحتمللالتجارينياملديننياأر�سدةاإن
.بالكامللهاخم�س�شاحت�سابومتالقيمةمنخف�سةاعتربتوقد(كويتيديناراألف72,591:2010)كويتي

:يليكماكانتالتجارينياملديننيقيمةانخفا�شخم�س�شيفاحلركةاإن
2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار

يناير172,59150,846يف

(21اإي�ساح)لل�سنة7,26126,155املحمل

م�سطوبة(3,999)(29,013)مبالغ
(411)212اأخرى(مت�سمنةفروقحتويلعمالت)

دي�سمرب3151,05172,591يف

:يليكمااملتقادمنيالتجارينياملديننيحتليلكاندي�سمرب31يفكما

متاأخرةولكنغريمنخف�سةالقيمة
وغريمتاأخرةغري

املجموعاأكرثمن120يوميوم120-90يوم90-60يوم60-30اأقلمن30يوممنخف�سةالقيمة
ديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتياألف

2011177,28538,97415,41511,48522,39713,728279,284

2010177,54654,21922,13810,3658,56516,891289,724

غرياأغلبيتهافاإنذلكوعلىللمديننيسمانات�علىاحل�سولاملجموعةسيا�سة�منلي�ش.ال�سابقةاخلربةعلىبناءبالكاملا�سرتدادهااملتوقعمنقيمتهاتنخف�شملالتياملدينةالتجاريةالأر�سدةاإن
.م�سمونة

:التاليةالرئي�سيةالأجنبيةبالعمالتمدرجةمبالغالتجاريوناملدينونيت�سمن
ديناركويتياألف2011

ديناركويتياألف2010

اأمريكي115,047118,498دولر

40,52948,159يورو

اأ�سرتايل20,31815,949دولر

اإ�سرتليني13,40324,495جنية

اإماراتي6,3398,169درهم

195,636215,270

بالتزامهابالوفاءقامتاملجموعةباأنثقةعلىالإدارةاإن.للتحكيماملبلغهذامنجزءيخ�سعواآخرطرفمنم�ستحق(كويتيديناراألف8,064:2010)كويتيديناراألف8,303مبلغاملدينونيت�سمن
.بالكاملاملبلغا�سرتداديتمو�سوفال�سلةذيبالعقديتعلقفيما
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اأخرىمتداولةموجودات-13
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

وودائعًمقدمامدفوعة25,16038,113م�سروفات

11,27813,247دفعاتمقدمةملوردين

التنفيذقيد10,8089,513اأعمال

(»جـ«29اإي�ساح)عليهامتنازع10,09210,092مطالبات

م�ستحقة7,957780مطالبات

متنوعون5,9163,082مدينون

(30اإي�ساح)عالقةذيطرفاإىلًمقدما5,0005,000دفعة

موظفني1,5571,614مدينو

م�ستحقة4608,498اإيرادات

18,2479,093اأخرى

96,47599,032

-14اأر�سدةلدىالبنوكونقد


2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

ال�سندوقويفالبنوكلدى45,20744,384نقد

الأجلق�سرية31,86446,391ودائع

77,07190,775النقدوالنقداملعادل

42,624112,985ودائعذاتفرتاتا�ستحقاقاأ�سليةتزيدعن3�سهور

119,695203,760

ديناراألف54,054يبلغبر�سيديحتفظبينمابالكويتبنوكقبلمنبهاحمتفظ(كويتيديناراألف69,565:2010)كويتيديناراألف65,641مببلغاأر�سدةوالنقدالبنوكلدىالأر�سدةتت�سمن
كويتي(134,195:2010األفديناركويتي)منقبلبنوكاأجنبيةموجودةخارجالكويت.

ًطبقافائدةوتك�سبللمجموعةالفوريةالنقدمتطلباتعلىذلكويعتمداأ�سهروثالثةواحديومبنيترتاوحمتنوعةلفرتاتمودعة(اأ�سهرثالثةملدةاأ�سليةا�ستحقاقفرتةذات)الأجلق�سريةالودائعاإن
ملعدلتفائدةالودائعق�سريةالأجل(وودائعذاتفرتةا�ستحقاقاأ�سليةاأكرثمنثالثةاأ�سهرلكلمنها.اإنالودائعلأجلتكت�سبفائدةترتاوحبني2 % اإىل2.6 % �سنويا3:2010)ً % اإىل

3.625 % �سنوياً).

الأمريكيبالدولراأر�سدةرئي�سيب�سكلمتثلوالتي(كويتيديناراألف50,393:2010)كويتيديناراألف62,676مببلغالأجنبيةبالعمالتمدرجةاأر�سدةوالنقدالبنوكلدىالأر�سدةتت�سمن
واليورووبالدرهمالإماراتيوالريالالقطري.

والحتياطياتاملالراأ�ش-15

اأ)راأ�شاملال
.(فل�ش100:2010)فل�ش100سهم�كلقيمة(ًسهما�1,046,836,709:2010)ًسهما�1,046,836,709منواملدفوعوامل�سدربهامل�سرحاملالراأ�شيتكون

ب)عالوةاإ�سداراأ�سهم
اإنعالوةاإ�سدارالأ�سهمغريمتاحةللتوزيع.

قانويناإحتياطي(ج

 % 50يعادلالقانوينالحتياطياأنحيثالقانوينالحتياطياإىلال�سنةربحسايف�10 % منحتويلوقفالأمال�سركةقررت،الأملل�سركةالأ�سا�سيوالنظامالكويتيالتجاريةال�سركاتلقانونوفقا
منراأ�شاملالاملدفوع.

املرتاكمةالأرباحفيهات�سمحلالتيال�سنواتيفاملدفوعاملالراأ�ش5 % منعنتزيدلاأرباحلتوزيعاملطلوبباملبلغحمدداملدفوعاملالراأ�ش50 % منيعادلالذياملبلغاإىلالحتياطيهذاتوزيعاإن
بتاأمنيهذااملبلغ.

خزينةاأ�سهم-16

20112010

اخلزينةاأ�سهمعدد45,068,64039,358,640

%3.76%4.31الن�سبةاملئويةلالأ�سهمامل�سدرة

16,45020,466القيمةال�سوقيةبالألفدينارالكويتي

-17قرو�شحتملفائدة


2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار بنوكمنعليهااحل�سولمتملزمةب�سروطمدورةائتمانيةت�سهيالت

-42,525اأجنبيةيفمايو2008والتيمت�سدادهابالكاملخاللال�سنة.

يونيويفحمليبنكيمنعليهاحل�سولمتسروط�بدونلأجلقر�ش
.ال�سنةخاللبالكاملسداده�ومت2009

-23,190

اأبريليفاأجنبيبنكمنعليهاحل�سولمتملزمةب�سروطلأجلقر�ش
.2012اأبريليفوي�ستحق200811,13016,836

وي�ستحقحمليبنكمنعليهاحل�سولمتملزمةب�سروطلأجلقر�ش
.2011دي�سمربمنبدايةسنوية�اأق�ساطعلى15,026ال�سداد-

اأخرى36,66746,164قرو�ش

62,823128,715
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(تتمة)فائدةحتملقرو�ش-17

الت�سهيالتب�سروط
اأيبخ�سو�شاملجموعةاإىلعادةاللتزاماأتعابحتميلسيتم�.القر�شاتفاقيةببنوداملجموعةللتزامًوفقاالأموالبتوفريًقانوناملزماملقر�شفيهايكونالتيالت�سهيالتاأحدهوب�سروطالقر�شاإن

جزءغريم�سحوبمنالت�سهيل.

الت�سهيالتبدون�سروط
اإنت�سهيلالقر�شبدون�سروطهواأحدالت�سهيالتالتييكونفيهااملقر�شغريملزمقانوناًبتوفريالأموالولذلكت�ستحقالت�سهيالتال�سدادعندالطلب.

فوق(% 31.09 % اإىل:2010)ً3 % �سنويا1 % اإىلبنييرتاوحهام�شحتمل(كويتيديناراألف116,251:2010)كويتيديناراألف48,539مببلغاملتغريةالفائدةمعدلتذاتالقرو�شاإن
.القيا�سيةاملعدلت

:للقرو�شبالن�سبةاملجموعةللتزامات(العملةح�سبم�سنفه)املتداولةوغرياملتداولةالأجزاءالتايلاجلدوليو�سح
اجلزءاجلاري

األف
ديناركويتي

اجلزءغرياجلاري
األف

ديناركويتي
املجموع

األف
كويتيدينار

اأمريكي20,34613,30033,646دولر

كوجنهوجن7,024دولر-7,024

سوي�سري�فرنك-5,0755,075

هندية4,897روبية-4,897

2,6005003,100ديناركويتي

بحرينيدينار-1,1081,108

سنغافوري�554دولر-554

اإماراتي166درهم-166

2,7524,5017,253اأخرى

2011دي�سمرب31يف38,339الر�سيد24,48462,823

2010دي�سمرب31يف69,15259,563128,715الر�سيد

املوجوداتوبع�شالتجارينياملديننياإن.املجموعةيفالتابعةال�سركاتبهاحتتفظ(كويتيديناراألف14,546:2010)كويتيديناراألف11,131مببلغقرو�شفائدةحتملالتيالقرو�شتت�سمن
.القرو�شهذهلقاءك�سمانمرهونةاملعنيةالتابعةلل�سركاتالأخرى

اإن.متويلياأ�سا�شدون»(مقفلة).ش.م.ك�سي�ستمز�هاو�شكلرينيججلوبل«تابعةب�سركةيتعلق(كويتيديناراألف4,500:2010)كويتيديناراألف2,500مبلغفائدةحتملالتيالقرو�شبنديت�سمن
اخل�سائرمنالأمال�سركةح�سةواأن،(كويتيديناراألف46,180سالبة�قيمة:2010)كويتيديناراألف41,293مببلغسالبة�قيمةهي2011دي�سمرب31يفالتابعةلل�سركةالدفرتيةالقيمةسايف�
كويتيديناراألف30,706والبالغةالتابعةال�سركةموجوداتبع�شرهنمت.املاليةالتقاريرتاريخيفكماكويتيديناراألف3,030والبالغالتابعةلل�سركةاملدفوعاملالراأ�شيفم�ساهمتهابقدرهي

(27,807:2010األفديناركويتي)ك�سمانلهذاالقر�ش.

تغطية�سايفال�ستثماراتيفعملياتاأجنبية
تابعةسركات�يفا�ستثماراتل�سايفكتغطيةت�سنيفهامتوالتي،اأمريكيدولراألف94,000مببلغ(تغطيةاأداة)الأمريكيبالدولرقرو�ش2011دي�سمرب31يففائدةحتملالتيالقرو�شتت�سمن
فائدةحتملالتيالقرو�شحتويلاإعادةمناخل�سائراأوالأرباححتويليتم.ال�ستثماراتهذهمنالأجنبيةالعمالتملخاطراملجموعةتعر�شلتغطيةوت�ستخدم(اأمريكيدولرالرئي�سيةعملتها)خارجية
:2010)كويتيديناراألف859مببلغالأجنبيةبالعملةالتغطيةاأدواتحتويلمنالناجتةالأرباحاإن.تابعةسركات�يفا�ستثماراتسايف�حتويلمنناجتةخ�سائراأواأرباحاأيلت�سويةامللكيةحقوقاإىل

خ�سارةمببلغ838األفديناركويتي)متاأخذهامبا�سرًةاإىلاإيرادات�ساملةاأخرى(احتياطيالتغطية).

-18خم�س�شمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار
اإناحلركةيفاملخ�س�شامل�سجليفبياناملركزاملايلاملجمعهيكمايلي:

19,59020,623كمايف1يناير

8,4769,690املحملخاللال�سنة

(10,151)(9,709)املدفوعمنمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني
159(1,014)فروقحتويلعمالتاأجنبية

18,07419,590كمايف31دي�سمرب

كنتيجةلعملياتالقتناءال�سابقة،تتحملاملجموعةامل�سئوليةعنبرامجاملكافاآتاملحددةملوظفيال�سركاتالتيمتاقتناوؤها.اإنو�سعالربنامجكمايف31دي�سمربهوكمايلي:

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
ديناركويتي

(97,548)(101,084)اللتزاماملحددللمكافاآت
78,24077,415القيمةالعادلةملوجوداتالربنامج

(20,133)(22,844)املبلغالذيمتمتويلهللربنامج
املحققةغريالكتواريةاخل�سارة15,83312,037�سايف

4590�سايفالتزامانتقايلغريحمقق

(8,006)(6,966)التزاماملكافاآت

:يليكماهيللموظفنياخلدمةنهايةمكافاأةالتزاممكوناتاأهمت�سكلوالتياأعالهاملذكورالربنامجلغر�شامل�ستخدمةالرئي�سيةالكتواريةالفرتا�ساتاإن

20112010

4.02%3.79 %معدلاخل�سميف31دي�سمرب
2.98% 2.26 %املعدلاملتوقعلزيادةمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني

5�سنوات6�سنواتمتو�سطمدةخدمةاملوظف
4.23%3.91 %العائداملتوقععلىموجوداتالربنامج

:منهابكلاخلا�سةاملجمعاملايلاملركزبيانيفاملحققةواملبالغالتمويلوحالةاملجمعالدخلبيانيفاملحققةاملكافاآتم�سروفاتسايف�مكوناتملخ�شالتاليةاجلداولتو�سح
�سايفم�سروفاتاملكافاآت(حمققةيفالرواتبومكافاآتاملوظفني)

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

1,2651,602تكاليفاخلدماتاحلالية

3,9703,799تكاليفالفوائدعلىالتزاماتاملكافاآت

(3,783)(3,636)العائداملتوقعملوجوداتالربنامج
382346�سايفاخل�سارةالكتواريةاملحققةيفال�سنة

-(125)تفاوتتغطيةاملوجودات
4957اإطفاء�سايفاللتزامالنتقايل

1,9052,021�سايفم�سروفاتاملكافاآت
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-18خم�س�شمكافاأةنهايةاخلدمةللموظفني(تتمة)

:املحددةاملكافاآتللتزاماتاحلاليةالقيمةيفالتغرياتيليفيما
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

يناير1يف97,54893,467كما

3,9703,799تكاليفالفوائد

1,2651,602تكاليفاخلدماتاحلالية

606490م�ساهماتامل�سرتكني

(4,277)(6,188)مكافاآتمدفوعة
5,5213,189خ�سائراإكتواريةعلىاللتزام

العملساحب�قبلمنمدفوعةمزايا-(4)
عمالتحتويل(718)(1,638)فروق

101,08497,548كمايف31دي�سمرب

:الربنامجملوجوداتالعادلةالقيمةيفالتغرياتيليفيما
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

77,41574,657كمايف1يناير

3,6363,435العائداملتوقع

2,8432,222م�ساهمات�ساحبالعمل

(3,745)(5,609)مكافاآتمدفوعة
اإكتوارية1,054330اأرباح

عمالتحتويل516(1,099)فروق

دي�سمرب31يف78,24077,415كما

-19مطلوباتغريمتداولةاأخرى

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

5,4165,409التزاماتالتاأجري

(30اإي�ساح)عالقةذاتاأطرافاإىلامل�ستحقة22,81123,011املبالغ

6,8517,098مطلوباتاأخرى

35,07835,518

اأخرىدائنةواأر�سدةجتاريوندائنون-20

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

186,783193,726دائنونجتاريون

م�ستحقة97,96397,773م�سروفات

34,59940,699م�سروفاتم�ستحقةتتعلقمبوظفني

م�ستحقةالوطنيةالعمالةدعم10,5659,866�سريبة

1,3421,654التزاماتتاأجري

اخلارجيةالتابعةال�سركاتعلى4,1761,043�سرائب

م�ستحقةالعلميللتقدمالكويتموؤ�س�سة4,1034,867ح�سة

3,8813,620زكاةم�ستحقة

(30اإي�ساح)عالقةذاتاأطرافاإىلم�ستحقة246699مبالغ

الإدارةجمل�شاأع�ساء179176مكافاأة

35,99028,045حمتجزاتومطلوباتاأخرى

379,827382,168

اإناأر�سدةالدائننيالتجارينيلحتملفائدةويتم�سدادهاعادةعلىفرتاتترتاوحبني30اإىل60يوماً.

واإداريةعموميةم�سروفات-21

2011
األف

ديناركويتي
2010

األف
كويتيدينار

و�سيانة28,66232,003اإ�سالحات

28,13230,645اإيجار

مهنية20,69029,439اأتعاب

8,9329,993ات�سالت

8,36110,939�سفر

(12اإي�ساح)جتارينيمديننيقيمةيفالنخفا�ش7,26126,155خم�س�ش

هيكلةاإعادة5,2827,789م�سروفات

4,5445,661تاأمني

1,3582,094دعاية

جمركية51713,605ر�سوم

ردهاومتمنهاالغر�شانتفىخم�س�سات-(16,800)
اأخرى7,97114,279م�سروفات

121,710165,802
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املوظفنيومزايارواتب-22

2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
كويتيدينار

185,598203,024رواتب

موظفني17,45317,762مكافاآت

-(10,352)خم�س�ساتانتفىالغر�شمنها(راجعاأدناه)

203,051210,434

بربنامجيتعلقفيماامل�ستحقةامل�سروفاتفاإنالتقييملهذاوكنتيجة.بالأ�سهماملتعلقةواحلوافزاملكافاآتبربنامجاخلا�شلاللتزامتقييمباإجراء2010دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللالإدارةقامت
.ردهامتولذلكم�ستحقةتعدملالتوايلعلىكويتيديناراألف3,488وكويتيديناراألف6,864مببلغالأجلطويلةبالأ�سهماملتعلقةواحلوافزاملكافاآت

-23بيعا�ستثماريف�سركةتابعة

.ش.م.ق�للمخازناخلليجسركة�اإىلقطردولةيفموؤ�س�سةسركة�وهي(“قطراأجيليتي”).ذ.م.ماأجيليتيسركة�49 % منبن�سبةملكيتهاح�سةكاملببيعالأمال�سركةقامت،2011يناير1منًاعتبارا
قطرللمخازناخلليجسركة�يفواأ�سهمكويتيديناراألف581مببلغنقديمقابلمنيتكونوالذيكويتيديناراألف13,782مببلغسراء�مقابلاإجمايللقاءمبادلةيف(“قطرللمخازناخلليجسركة�”)
8,204مببلغربحالأمال�سركةحققت،اأعالهللمذكوروكنتيجة.(لل�سهمقطريريال24بقيمةسهم�7,170,732)كويتيديناراألف13,201مببلغ)املاليةلالأوراققطرسوق�يفمدرجةسركة�وهي)
ملعيارًوفقاعنهااملحا�سبةومتت(9اإي�ساح)اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةماليةكموجوداتم�سنفة(بيعكمقابلم�ستلمة)قطرللمخازناخلليجسركة�يفالأ�سهماإن.كويتيديناراألف

املحا�سبةالدويل39(”الأدواتاملالية:التحققوالقيا�ش“).
األفديناركويتي

16,672املوجودات(وت�سملالنقدوالنقداملعادلمببلغ916األفديناركويتي)
(5,237)املطلوبات

11,435�سايفاملوجوداتاملتعلقةباأجيليتيقطر
(5,857)احل�س�شغريامل�سيطرة

5,578
13,782اإجمايلمقابلالبيع

8,204ربحبيعا�ستثماريفاأجيليتيقطر

القيمةيفالنخفا�شخ�سائر-24
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

(4اإي�ساح)واملعداتوالآلتالعقارقيمةانخفا�ش-5,320

(5اإي�ساح)التنفيذقيدم�ساريعقيمةانخفا�ش-1,673

(8اإي�ساح)ملمو�سةغريموجوداتقيمةانخفا�ش-1,283

(7اإي�ساح)ال�سهرةقيمةانخفا�ش-21,940

(10اإي�ساح)للبيعمتاحةماليةموجوداتقيمة10,7685,234انخفا�ش

10,76835,450

-24خ�سائرالنخفا�شيفالقيمة(تتمة)

الذيالقيمةيفالنخفا�شاختباراإجراءبعد(كويتيديناراألف30,216:2010)سيء�لمببلغالقيمةيفانخفا�شخ�سائرالإدارةسجلت�،»املوجوداتقيمةانخفا�ش«36الدويلاملحا�سبةملعيارًوفقا
متالقيامبهب�سورةرئي�سيةنتيجةخل�سارةالعقوداملربمةمعحكومةالولياتاملتحدةالأمريكية.

سرائب�-25
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

الوطنيةالعمالةدعم708657�سريبة

العلميللتقدمالكويتموؤ�س�سة283263ح�سة

283263الزكاة

6,7905,791ال�سرائبعلىال�سركاتاخلارجية

8,0646,974

.املجمعةاملاليةللبياناتاأهميةذاتلي�ستخارجيةسركات�منالناجتةاملوؤجلةال�سرائباإن

-26ربحيةال�سهمالأ�سا�سيةواملخففة

اإنربحيةال�سهمالأ�سا�سيةواملخففةيتماحت�سابهابتق�سيمربحال�سنةاخلا�شمب�ساهميال�سركةالأمعلىاملتو�سطاملرجحلعددالأ�سهمالعاديةالقائمةخاللال�سنة:
2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

كويتيدينار

27,04325,108ربحال�سنةاخلا�شمب�ساهميال�سركةالأم

سهم�سهم�
1,046,836,7091,046,836,709املتو�سطاملرجحلعدداأ�سهماملدفوعة

(39,358,640)(42,871,325)املتو�سطاملرجحلعدداأ�سهماخلزينة

القائمةالأ�سهملعدداملرجح1,003,965,3841,007,478,069املتو�سط

فل�شفل�ش
26.9424.92ربحيةال�سهمالأ�سا�سيةواملخففة– اخلا�سةمب�ساهميال�سركةالأم

الأرباحتوزيع-27

القرتاحهذاويخ�سع.2011دي�سمرب31يفاملنتهيةبال�سنةيتعلقفيما(سهم�لكلفل�ش40:2010)سهم�لكلفل�ش30بواقعنقديةاأرباحتوزيعالأمال�سركةاإدارةجمل�شاقرتح،2012مار�ش29يف
لالعتمادمنقبلامل�ساهمنييفاجلمعيةالعموميةال�سنويةلل�سركةالأم.

.2011يونيو8يفاملنعقدللم�ساهمنيال�سنويةالعموميةاجلمعيةيف2010ل�سنةالأرباحتوزيعاعتمادمت
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-28الأدواتاملاليةامل�ستقة

ًسعرا�اأون�سبةعليهايطبقالتياملبالغفقطالأ�سليةال�سميةاملبالغمتثل.الأخرىاملوؤ�سراتاأوالأجنبيةالعمالتسرف�اأ�سعاراأوالفائدةاأ�سعاراإىلبالرجوعقيمتهاتتحددماليةاأدواتهيامل�ستقاتاإن
.الأدواتلتلكالئتماناأوال�سوقمبخاطراملتعلقنياملحتملنياخل�سارةاأوالربحمتثللوهي،تبادلهاسيتم�التيالنقديةالتدفقاتمبالغلتحديد

م�ستقاتحمتفظبهاللمتاجرة
اأ�سعارخماطرلإدارةالتاليةامل�ستقاتاأدواتيفاملجموعةتتعامل.»للمتاجرةبهاحمتفظم�ستقات«كـالتغطيةملحا�سبةاملوؤهلةباملعايريتفيلولكنهاالتغطيةلغر�شامل�ستخدمةامل�ستقاتت�سنيفيتم

:الأجنبيةالعمالتومراكزالفائدة

الفائدةاأ�سعارمبادلت
املوجوداتعلىالفائدةمعدلتخماطراإدارةبهدفمعينةزمنيةلفرتةحمدداأ�سا�سيمبلغاإىلًا�ستنادافوائدمدفوعاتلتبادلطرفنيبنيتعاقديةاتفاقياتعنعبارةهيالفائدةاأ�سعارمبادلتاإن

.فائدةحتملالتيواملطلوبات

تبادلالعمالتالأجنبيةالآجلة
اإنعقودتبادلالعمالتالأجنبيةالآجلةهياتفاقياتتعاقديةل�سراءاأوبيععمالتاأجنبيةب�سعروتاريخحمددينيفامل�ستقبلبهدفاإدارةمراكزالعمالتالأجنبية.

هيبالإجمايلامل�سجلةال�سميةالقيمةاإن.ا�ستحقاقهاسروط�ح�سبحتليلهامتال�سميةقيمتهممعمطلوباتاأوكموجوداتامل�سجلةاملاليةالأدواتللم�ستقاتالعادلةالقيمةالتايلاجلدوليو�سح
خماطرلتبنيولال�سنةنهايةيفالقائمةاملعامالتم�ستوىال�سميةالقيمةتبني.القائمةاأواملرجعيال�سعراأ�سا�شعلىللم�ستقاتالعادلةالقيمةقيا�شيتم،املت�سمناملايللالأ�سلامل�ستقةالأداةمبلغ

ال�سوقولخماطرالئتمان.


املبالغال�سميةح�سبفرتةال�ستحقاق
العادلةالقيمة

املوجبة
العادلةالقيمة

خاللالقيمةال�سميةال�سالبة
�سنةواحدة

خم�شاإىلسنة�من
�سنوات

2011
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
م�ستقاتحمتفظبهاللمتاجرة:

اآجلةاأجنبيةعمالتعقود-15,9015,901-
الفائدةاأ�سعارمبادلت-711,2747,5163,758

-817,17513,4173,758

املبالغال�سميةح�سبفرتةال�ستحقاق
العادلةالقيمة

املوجبة
العادلةالقيمة

خاللالقيمةال�سميةال�سالبة
�سنةواحدة

خم�شاإىلسنة�من
�سنوات

2010
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
م�ستقاتحمتفظبهاللمتاجرة:

1194036,29836,298-عقودعمالتاأجنبيةاآجلة

-29التزاماتحمتملةوارتباطاتراأ�سمالية


2011

األف
ديناركويتي

2010
األف

ديناركويتي

سمان�108,13288,869خطابات

36,31741,609ارتباطاتتاأجريت�سغيلي

راأ�سمالية6,5687,834ارتباطات

151,017138,312

:دي�سمرب31يفكمالالإلغاءقابلغريت�سغيليتاأجريمبوجبامل�ستحقةامل�ستقبليةالتاأجريلدفعاتالأدنىاحلديليفيما

2011
ديناركويتي

2010
ديناركويتي

واحدةسنة�خالل9,1628,689

سنوات�خم�شمناأكرثلي�شولكنواحدةسنة�بعد20,83026,400

6,3256,520اأكرثمنخم�ش�سنوات

36,31741,609

هاو�شكلريجنجلوبلسركة�«التابعةال�سركةعنبالنيابةالبنوكاحدمنم�سدرة(كويتيديناراألف31,405:2010)كويتيديناراألف31,405مببلغم�سرفيةكفالتسمان�خطاباتبنديت�سمن
يفالتابعةال�سركةلتلكالدفرتيةالقيمةسايف�اإن.للمجموعةالعودةعدماأ�سا�شعلىالبنكمنالكفالتتلكاإ�سدارمت،الكويتدولةيفللجماركالعامةالإدارةل�سالح»(مقفلة).ش.م.ك�س�ستمز�
بهامل�ساهماملالراأ�شيفامل�ساهمةمنح�ستهات�ساوياخل�سائرمنالأمال�سركةح�سةاإن.(بال�سالبكويتيديناراألف46,180:2010)بال�سالبكويتيديناراألف41,293هو2011دي�سمرب31

.كويتيديناراألف3,030ويبلغالتابعةال�سركةيف

مطالباتقانونية

ال�سحنقطاعحول-حتقيقات(اأ
املتحدةوالولياتاأوربايفاملناف�سةسلطات�منمبعلوماتطلباتال�سحنسناعة�يفالرئي�سيةالأطرافبع�شمع(ال�سحناأعماليفتعملالتي)2007اأكتوبريفللمجموعةالتابعةال�سركاتبع�شتلقت
فيماال�سحنقطاعحولالنطاقوا�سعةحتريعملياتمنكجزءللتحرييخ�سعوناأنهمالتابعةال�سركاتاأكدتحيثلل�سناعةال�ساملةبالتحرياتيتعلقفيماالأخرىالق�سائيةالنظموبع�شالأمريكية

.املعنيةال�سلطاتتلكمعكاماًلًتعاوناالتابعةال�سركاتتلكتتعاون.ال�سحنسركات�قبلمنوالأتعابامل�ساريفبتحديديتعلق

يف.خلدماتاإ�سافيةواأتعابر�سومبخ�سو�شال�سحنسركات�مناآخرعددجانباإىل،نيويوركمنال�سرقيةاملنطقةيفرفعهامتجماعيةدعوىيفكمتهمتابعةسركة�ا�سماإدراجمت،2009يوليويف
.الوقتهذايفموؤكدغريالدعاوىلهذهالنهائيةوالنتيجة.املحكمةاأمامحالياالنظرقيدهيالتياملطالباتلإ�سقاطالقرتاحاتاملتهمونقدم،2009نوفمرب

قرارهاباإ�سدارالإيطاليةاملناف�سةهيئةقامت.اإيطاليايفلجيليتيتابعةسركة�ذلكيفمباال�سحنسركات�منسركة�20اأن�سطةيفحتقيقاالإيطاليةاملناف�سةهيئةفتحت2009نوفمرب26يف
اأماماأخرىاأطرافقبلمنالقرارهذاعلىال�ستئنافًحاليايتم.اأجيليتيعلى(كويتيديناراألف139)كويتيديناراألف55مببلغاإجماليةغرامةيفر�شوالذي2011يونيو15بتاريخالنهائي

املحكمةوالتيملت�سدرقرارهابعد.

الأوروبيالحتاديفاملناف�سةلقانونمعينةخمالفاتارتكابمتاأنهعلىين�شوالذي.لهاالتابعةال�سركاتمنواثننيالأمال�سركةاإىلاعرتا�ساتبيانالأوروبيةاملفو�سيةاأ�سدرت،2010عامفربايريف
اململكةيفلأجيلتيالتابعةال�سركةعلى(يورواألف2,296)كويتيديناراألف828مببلغغرامةيفر�شوالذيالنهائيقرارها2012مار�ش28يفالأوروبيةاملفو�سيةاأ�سدرت.التابعةال�سركاتقبلمن

املتحدةوغرامةمببلغ960األفديناركويتي(2,662األفيورو)علىال�سركةالتابعةلأجيلتييفهوجنكوجن.تقوم�سركةاأجيلتيحالياًمبراجعةقراراملفو�سيةلتحديدالإجراءالتايل.
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-29التزاماتحمتملةوارتباطاتراأ�سمالية(تتمة)

مطالباتقانونية(تتمة)
اأ)حتقيقات-حولقطاعال�سحن(تتمة)

يفالتابعةال�سركةسد�ر�سميةم�سروفاتحتميليتممل.اأجيلتيل�سركةتابعتنيسركتني�ت�سمنتوالتيال�سحنسناعة�اأن�سطةيفحتقيقبفتحب�سنغافورةاملناف�سةمفو�سيةقامت،2011دي�سمربيف
ذلكالوقت.

املحتملةالنتيجةعلىالتعليقعلىقادرةغري(اخلارجيالقانوينامل�ست�سارمعالت�ساوربعد)املجموعةاإدارةاإن،التحقيقاتبهذهاملحيطةالتاأكدعدمحالةب�سببوذلك،2011دي�سمرب31يفكما
.املرفقةاملجمعةاملاليةالبياناتيفخم�س�ساتاأيةت�سجيليتممل،ال�سددهذايفحمتملةاإ�سافيةالتزاماتاأيةقيا�شل�سعوبةونظرا،للتحقيقات

فيمايتعلقفيما(بنيوزيلنداالعلياملحكمةقبلمناعتمادهامتوالتي)بنيوزيلنداالتجارةمفو�سيةمعت�سويةاتفاقيةاإىلالتابعةال�سركاتاإحدىتو�سلت،2010دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخالل
.2011دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةنهايةبعداملبلغهذاسداد�متوقد.(نيوزيالنديدولراألف2,500)كويتيديناراألف525مببلغمدنيةغرامةب�سدادلتقومالإ�سافيةالر�سومبتحرييتعلق

وافقتوالتيالإ�سافيةالر�سومبتحرييتعلقفيمااملتحدةالولياتحكومةمع(املحكمةقبلمناعتمادهامتوالتي)دفاعاتفاقيةباإبرامالأملل�سركةالتابعةال�سركاتاإحدىقامت،ذلكاإىلاإ�سافة
.2011دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللاملبلغهذادفعمت.التحقيقاتلإغالق(اأمريكيدولراألف688)كويتيديناراألف193مببلغغرامةسداد�علىمبوجبهاالتابعةال�سركة

ب)عقودالتاأجري
الأمال�سركةبنياملربمةالعقودمنعقودثالثف�سخالقرارهذاوت�سمن2006/ 30رقمالقرارباإ�سداروال�سناعةالتجارةوزيرقام،الوزراءجمل�شتو�سيةعلىوبناء2006نوفمرب27بتاريخ

والهيئةالعامةلل�سناعةل�ستئجاراأرا�سيمبنطقةميناءعبداهلل-الكويت.

مابكافةالذكرسالف�وال�سناعةالتجارةوزيرقرارباإلغاءالأوىلالدرجةحمكمةحكمت2006دي�سمرب25وبجل�سةاإداري2006/ 940رقمبالق�سيةالقرارهذاعلىالأمال�سركةطعنتوقد
وتاأييدالوزارةطعنبرف�شفيهق�ست2010مايو4بتاريخًحكمااأ�سدرتوالتيالتمييزحمكمةاأماماحلكمعلىالوزارةطعنتوقد.ال�ستئنافمبحكمةًلحقاذلكتاأييدومت،اآثارمنعليهترتب

.الأمال�سركةل�سالحال�سادراحلكم

ب�ساأنهاال�سادرالعقودذاتبف�سخ2007/ 1برقماأخرقرارواأ�سدر،وال�سناعةالتجارةوزيربرئا�سةلل�سناعةالعامةالهيئةاإدارةملجل�شاجتماععقدبطلبالكويتدولةحكومةقامتذلكومع
املذكورلل�سناعةالعامةالهيئةقرارًملغياالأمال�سركةل�سالححكمهااأ�سدرتوالتيالأوىلالدرجةحمكمةاأمام2007/36رقمبالق�سيةاأعالهالقرارعلىالأمال�سركةطعنتوقد.ال�سابقالقرار

اأعاله.

ًوموؤيدادرجةاأولحمكمةعنال�سادراحلكمًملغيا2012فرباير20بتاريخساحلها�يفحكمهااأ�سدرتوالتيال�ستئنافحمكمةاأماماأعالهاحلكمسد�بال�ستئنافلل�سناعةالعامةالهيئةقامت
لإنهاءالعقودالثالثة.تقومال�سركةالأمحالياًبالطعنعلىاحلكماملذكوراأعالهاأمامحمكمةالتمييز.

.الق�سيةيفللبدءنتيجةاأعالهاملذكورةالعقودعنالإيراداتحتققبتعليقالأمال�سركةقامت

بالطعنالأمال�سركةقامتوقد.2007/2رقمالوزراءجمل�شقرارعلىبناءالأمال�سركةمعباجلهراءواخل�سارواللحمال�سمكسوق�م�سروععقدبف�سخاملاليةوزارةقامت2007يناير9بتاريخ
.املاليةوزارةعنال�سادر2007/2رقمالقرارباإلغاءالبتدائيةاملحكمةقامتوقد3اإداري2007/ 200رقمبالق�سيةالقرارهذايف

يجباأنهال�ستئنافحمكمةحكمتكما.الأمال�سركةاإىلباجلهراءواخل�سارواللحومال�سمكسوق�عقداإعادةمبوجبهيتمالأمال�سركةل�سالحًحكماال�ستئنافحمكمةاأ�سدرت،2008ينايريف
با�ستئنافالأمال�سركةقامتوقد.ًمعلقاالقراريزالولاحلكمهذاعلىالتمييزحمكمةاأماماملاليةوزارةطعنتوقد.الق�سيةهذهعنالنا�سئةوامل�سروفاتاخل�سائرعنالأمال�سركةتعوي�ش

العملياتيفالعقدتنفيذاَحلكمال�ستئناف.

-29التزاماتحمتملةوارتباطاتراأ�سمالية(تتمة)

مطالباتقانونية(تتمة)

ج)ت�سييلكفالة
،(»ال�سركة«)(مقفلة).ش.م.ك�س�ستمز�هاو�شكلريجنجلوبالسركة�مناملقدمةكويتيديناراألف10,092مببلغامل�سرفيةالكفالةمننقديجزءبت�سييلالكويت-للجماركالعامةالإدارةمنقرارسدر�
القرارعلىالطعــنتــم.2007دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنةخاللاأعالهالكفالةبا�ستدعاءللجماركالعامةالإدارةقامتالقرارلهذاًووفقا.للجماركالعامةالإدارةل�سالح،الأملل�سركةتابعةسركة�

.»7اإداري«2007/ 224رقــمبالق�سيــة

مابردفيهسيق�سى�و،ال�سركةل�سالححكمسي�سدر�للعقدًوفقاواأنهمقابلهاالبنكيةالكفالةمنجزءت�سييلمتالتياملخالفاتفحوىاأن(اخلارجيالقانوينامل�ست�سارراأياأخذبعد)الأمال�سركةوترى
ال�سركةل�سالححكماإ�سداريجباأنهعلىين�شاملو�سوعهذاحولالعدلبوزارةاخلرباءاإدارةمنتقريرعلىال�سركةح�سلت،2009يف.% 7بواقعقانونيةفوائداإليهًم�سافاالكفالةمنت�سييلهمت

فيمايتعلقبغالبيةالأمورالناجتةعنالق�سية.وبالتايلمليتمت�سجيلم�سروفيفبيانالدخل.

املاليةالبياناتعلىسلبي�ماديتاأثرياأيلهايكونلنالأمورهذهباأنللمجموعةالداخليالقانوينامل�ست�سارويرىهذا.خمتلفةق�سائيةودعاوىمطالباتعليهااملجموعةفاإنتقدممااإىلبالإ�سافة
املجمعةاملرفقة.

-30معامالتمعاأطرافذاتعالقة

اأوعليهاي�سيطرونو�سركاتللمجموعةالعلياالإدارةوموظفيالإدارةجمل�شواأع�ساءامل�ساهمنيعالقةذاتالأطرافمتثل،عالقةذاتالأطرافاإف�ساحات:24رقمالدويلاملحا�سبةملعيارًوفقا
ميار�سونعليهاتاأثرياًجوهري.يتماعتماد�سيا�ساتت�سعريو�سروطهذهاملعامالتمنقبلاإدارةاملجموعة.

اإناملعامالتوالأر�سدةمعاأطرافذاتعالقةهيكمايلي:
2011

م�ساهمون
رئي�سيون

اأخرىاأطراف
املجموعذاتعالقة

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

معامالت:
الإيرادات11,0181,019

-1,3911,391اإيراداتفوائد

واإداريةعمومية722092م�سروفات

متويلتكاليف-942942

:املجمعاملايلاملركزبيان
(13اإي�ساح)عالقةذيطرفاإىلًمقدما5,000دفعة-5,000

عالقةذاتاأطرافمنم�ستحقةمبالغ-440440

(9اإي�ساح)زميلةسركة�اإىلقر�ش-27,83727,837

(20و19اإي�ساحي)عالقةذاتاأطرافاإىلم�ستحقةمبالغ-23,05723,057
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-30معامالتمعاأطرافذاتعالقة(تتمة)

2010
م�ساهمون

رئي�سيون
اأخرىاأطراف

املجموعذاتعالقة
ديناركويتياألفديناركويتياألف

األف
ديناركويتي

معامالت:
-37,87937,879امل�سرتيات(بال�سايفبعداخل�سومات)

متويلتكاليف-855855

:املجمعاملايلاملركزبيان
(13اإي�ساح)عالقةذيطرفاإىلًمقدما5,000دفعة-5,000

عالقةذاتاأطرافمنم�ستحقة66مبالغ-66

(20و9اإي�ساحي)عالقةذاتاأطرافاإىلم�ستحقةمبالغ-23,71023,710


.(13اإي�ساح)ا�ستثمارلقتناءاملدفوعاملبلغ(كويتيديناراألف5,000:2010)كويتيديناراألف5,000مببلغعالقةذيطرفاإىلامل�ستحقةالدفعةمتثل

اإناملبالغامل�ستحقةمناأطرافذاتعالقةمتالإف�ساحعنهايفاإي�ساحي19و.20اإنتلكالأر�سدةقدنتجتعنمعامالتمتت�سمنال�سياقاملعتادلالأعمالولحتملفائدة.

.(6.5 % �سنويا:2010)6.5 % �سنويابن�سبةفائدةيحملالأر�سدةتلكمنجزءاإن.20و19اإي�ساحيفعنهامف�سحعالقةذاتاأطرافاإىلامل�ستحقةاملبالغاإن

مكافاأةموظفيالإدارةالعليا
اإنمكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة(التنفيذيني)واأع�ساءالإدارةالعلياالآخرينخاللال�سنةكانتكمايلي:

2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
ديناركويتي

4,5494,866مزاياق�سريةالأجل

4,5494,866

تت�سمناملزاياق�سريةالأجلاملنحالتقديريةاملمنوحةملوظفيالإدارةالعليامببلغ3,078األفديناركويتي(3,253:2010األفديناركويتي).

.الأمال�سركةمل�ساهميالعاديةالعموميةاجلمعيةملوافقة(كويتيديناراألف176:2010)كويتيديناراألف179مببلغالإدارةجمل�شاأع�ساءمكافاأةتخ�سع

تخ�سعاملعامالتمعاأطرافذاتعالقةملوافقةاجلمعيةالعموميةاملقبلةللم�ساهمني.

-31معلوماتالقطاعاتالت�سغيلية

القطاعخ�سائراأواأرباحاإىلًا�ستناداالقطاعاأداءتقييميتم.الأداءوتقييماملواردتوزيعب�ساأنقراراتاتخاذبغر�شمنف�سلةب�سورةبهااخلا�سةالأعماللوحداتالت�سغيليةالنتائجمبراقبةالإدارةتقوم
ويتمقيا�سهب�سورةمتوافقةمعالأرباحاأواخل�سائرالت�سغيليةيفبيانالدخلاملجمع.

لأغرا�شاإعدادالتقاريرمنقبلالإدارة،يتمتنظيماملجموعةيفوحداتاأعمالح�سبمنتجاتهماأوخدماتهمالتييقومونبتقدميهاوهناكقطاعنيرئي�سينيهما:


•اخلدماتاللوج�ستيةواخلدماتاملتعلقةبها: 	
واملعار�ش بامل�سروعات اخلا�سةوالإمدادات اللوج�ستية العقود وخدماتوالنقل ال�سحن تت�سمن للعمالء ساملة� لوجي�ستية خدماتبتقدمي بها املتعلقة واخلدماتاللوجي�ستية اخلدماتقطاعيقدم

.الهامةوالأحداث
•البنيةالتحتية 	

.اخلا�سةامللكيةوم�سروعاتاجلمركيةوال�ست�ساراتوالعقاريةالتجاريةالت�سهيالتعلىتقت�سرولت�سملاأخرىخدماتبتقدميالتحتيةالبنيةقطاعيقوم

2011دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنة
اخلدمات

واخلدماتاللوجي�ستية
املتعلقةبها

البنية
التحتية

تعديالت
املجموعوا�ستبعادات

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

الإيرادات
خارجيني1,223,219107,682عمالء-1,330,901

-(25,120)21,4983,622مابنيالقطاعات

1,330,901(25,120)1,244,717111,304اإجمايلالإيرادات

النتائج
27,134(6,520)8,22725,427اأرباحالقطاعات

20,854اإيراداتفوائد

(8,480)تكاليفمتويل

الإدارةجمل�شاأع�ساءومكافاأةال�سرائبقبل39,508الأرباح

(8,243)�سرائبومكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة

31,265ربحال�سنة

املوجودات1,402,423(165,234)903,082664,575اإجمايل

املطلوبات503,331(1,148,128)1,169,780481,679اإجمايل

اأخرىاف�ساحات
221,66620,167-241,833ال�سهرة

8,820--8,820موجوداتغريملمو�سةاأخرى

راأ�سمايل9,87612,95141223,239اإنفاق

26,2673,56796330,797ا�ستهالك

498--498اإطفاء

-10,768-10,768خ�سائرالنخفا�شيفالقيمة
غريربح)ا�ستثماريةلعقاراتالعادلةالقيمةيفالتغري

(حمقق-233-233
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-31معلوماتالقطاعاتالت�سغيلية(تتمة)

2010دي�سمرب31يفاملنتهيةال�سنة
اخلدمات

واخلدماتاللوجي�ستية
املتعلقةبها

البنية
التحتية

تعديالت
املجموعوا�ستبعادات

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

الإيرادات
خارجيني1,538,67267,030عمالء-1,605,702

-(79,375)72,9256,450مابنيالقطاعات

1,605,702(79,375)1,611,59773,480اإجمايلالإيرادات

النتائج
6,4199,05620,68436,159اأرباحالقطاعات

6,784اإيراداتفوائد

(11,225)تكاليفمتويل

الإدارةجمل�شاأع�ساءومكافاأةال�سرائبقبل31,718الأرباح

(7,150)�سرائبومكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارة

24,568ربحال�سنة

املوجودات(120,302)1,027,710587,190اإجمايل1,494,598

املطلوبات(1,102,291)1,248,391426,631اإجمايل572,731

اأخرىاف�ساحات

225,49820,167-245,665ال�سهرة

9,318--9,318موجوداتغريملمو�سةاأخرى

راأ�سمايل37,435اإنفاق1,8951,14640,476

36,1183,1152,34541,578ا�ستهالك

2,445--2,445اإطفاء

19,38711,0774,98635,450خ�سائرالنخفا�شيفالقيمة
خ�سارة)ا�ستثماريةلعقاراتالعادلةالقيمةيفالتغري

-177-177غريحمققة)

متثلاإيراداتمابنيالقطاعاتا�ستبعاداملعامالتالناجتة�سمن�سياقالعملالطبيعيبنيالقطاعاتاملختلفةللمجموعة.
.ال�ستثماريةوالعقاراتالتنفيذقيدوامل�سروعاتواملعداتوالآلتاملمتلكاتاإىلالإ�سافاتمنالراأ�سمايلالإنفاقيتكون

.تابعةسركة�يفا�ستثماربيعربحميثلوالذي(سيء�ل:2010)كويتيديناراألف8,204مبلغاأعاله»بهااملتعلقةواخلدماتاللوجي�ستيةاخلدمات«سمن�القطاعاتربحبنديت�سمن

-31معلوماتالقطاعاتالت�سغيلية(تتمة)

اجلغرافيةالقطاعات
تعر�شاملعلوماتالتاليةمعلوماتتتعلقبالقطاعاتاجلغرافيةللمجموعة:

20112010

اخلارجينيالعمالءمنالإيراداتاألف
ديناركويتي

األف
ديناركويتي

236,313546,200ال�سرقالأو�سط

392,630414,129اأوروبا

435,776378,819اآ�سيا

240,312256,612اأمريكا

25,8709,942اأفريقيا

1,330,9011,605,702

ت�ستندالإيراداتاأعالهاإىلاملوقعاجلغرايفلل�سركاتالتابعة

20112010
األف

ديناركويتي
األف

ديناركويتي
متداولةغريموجودات

436,160441,476ال�سرقالأو�سط

51,64753,362اأوروبا

179,954184,653اآ�سيا

46,03043,997اأمريكا

11,40220,831اأفريقيا

حمدد38,41932,837غري

763,612777,156

تتكوناملوجوداتغرباملتداولةلهذاالغر�شمناملمتلكاتوالآلتواملعداتوامل�سروعاتقيدالتنفيذوالعقاراتال�ستثماريةواملوجوداتغريامللمو�سةوال�سهرةواملوجوداتغرياملتداولةالأخرى.


املاليةاملخاطراإدارةو�سيا�ساتاأهداف-32


مقدمة
اإدارةيفالطريقةهذهاإن.الأخرىوال�سوابطاملخاطرلقيودًوفقاامل�ستمرةواملراقبةوالقيا�شالتحديدعمليةخاللمناملخاطرهذهوتداراملاليةالأدواتا�ستخدامنتيجةللمخاطراملجموعةتتعر�ش
اإن.اأخرىدائنةواأر�سدةجتارينيودائننيفائدةحتملقرو�ش،امل�ستقاتبا�ستثناء،املجموعةلدىالأ�سا�سيةاملاليةاملطلوباتتت�سمن.الأرباححتقيقيفاملجموعةل�ستمراركبريةاأهميةذاتاملخاطر
ق�سريةوودائعونقدالبنوكلدىواأر�سدةاأخرىمدينةواأر�سدةجتارينيمديننيمناملجموعةلدىاملاليةاملوجوداتتتكون.املجموعةلعملياتالالزمالتمويلتوفريهواملاليةللمطلوباتالرئي�سيالغر�ش

.امل�ستقاتمعامالتيفوتدخلللبيعاملتاحةاملاليةباملوجوداتاملجموعةحتتفظكما.مبا�سرًةالعملياتمناملجموعةعليهاحت�سلالأجل

ل�سيا�ساتًوفقاتتمباملجموعةاملاليةاملخاطراإدارةاأن�سطةاأنعلىالأمال�سركةاإدارةملجل�شبالتاكيدباملجموعةالعلياالإدارةتقوم.املخاطراإدارةسيا�سات�علىواملوافقةمبراجعةالإدارةجمل�شيقوم
تتمتعمتخ�س�سةعملفرققبلمنتتماملخاطراإدارةلأغرا�شامل�ستقاتاأن�سطةكافةاإن.املخاطراإدارةيفاملجموعةل�سيا�سةًوفقااملاليةاملخاطرواإدارةوقيا�شحتديدمتواأنهمنا�سبةواإجراءات

.امل�ساربةلأغرا�شامل�ستقاتتداوليتماألاملجموعةسيا�سة�تقت�سي.املنا�سبوالتوجيهواخلرباتاملطلوبةباملهارات
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-32اأهدافو�سيا�ساتاإدارةاملخاطراملالية(تتمة)

املخاطرلهذهالإ�سرتاتيجيةالإدارةنحوسعيها�يفاملجموعةتطبقهالذيالتنظيميوالهيكلوالو�سائلبهاتقومالتيوالعملياتالأعمالسياق�يفاملجموعةلهاتتعر�شالتيالرئي�سيةاملخاطريليفيما
.امل�ساهمعليهايح�سلالتيالقيمةلزيادة

تخفي�شاملخاطر
خماطروالأجنبيةالعمالتاأوالفائدةاأ�سعاريفالتغرياتعنالناجتةالنك�سافاتلإدارةمنا�سبةاأدواتاأوامل�ستقاتعقود،مالئمهوملاًوفقااملجموعةت�ستخدم،للمخاطرال�ساملةالإدارةمنكجزء

.امل�ستقبليةاملعامالتعنالناجتوالنك�سافالئتمانوخماطرالأ�سهم

تركزاتاملخاطرالزائدة
مواجهةعلىقدرتهميجعلقدممامماثلةاقت�ساديةسمات�لهميكونعندمااأواجلغرافيةاملنطقةنف�شيفاأن�سطةيفاأو،مت�سابهةاأن�سطةيفاملقابلةالأطرافمنعددي�سرتكعندماالرتكزاتتن�ساأ
بذاتهاأعمالقطاععلىتوؤثرالتيالتطوراتنحواملجموعةلأداءالن�سبيةاحل�سا�سيةاإىلالرتكزاتت�سري.غريهااأوال�سيا�سيةاأوالقت�ساديةالظروفيفبالتغرياتمماثلب�سكلتتاأثرتعاقديةالتزامات

اأوعلىمنطقةجغرافيةمعينة.

يوجدل.لذلكًطبقااملحددةالئتمانتركزاتخماطرواإدارةمراقبةيتم.م�ستمراأ�سا�شعلىواملخاطرالرتكزاتتلكمبراقبةاملجموعةتقوم،منهاالناجتةواملخاطرالزائدةالرتكزاتجتنباأجلمن
تركزاتجوهريةحمددةملخاطرالئتمان.

.الئتمانوخماطرالأجنبيةالعمالتوخماطرال�سيولةوخماطرالفائدةاأ�سعارخماطرهيللمجموعةاملاليةالأدواتعنالناجتةالرئي�سيةاملخاطراإن

الئتمانخماطر
منالئتمانملخاطراملجموعةتتعر�ش.ماليةخ�سارةالآخرالطرفتكبداإىليوؤديمماعميلعقداأوماليةاأداةمبوجببالتزامهالوفاءيفماليةاأداةاأطرافاأحدعجزخماطرهيالئتمانخماطراإن
الأجنبيةالعمالتحتويلومعامالتاملاليةواملوؤ�س�ساتالبنوكلدىالأر�سدةذلكيفمبا،لديهاالتمويلاأن�سطةمنوكذلك(الآخرينواملديننيالتجارينياملديننيعلىرئي�سيةب�سورة)الت�سغيليةاأن�سطتها

.الأخرىاملاليةوالأدوات

ًا�ستناداالعمالءلكافةائتمانيةحدودو�سعيتم.العمالءعنالناجتةالئتمانخماطرباإدارةاملتعلقةاملجموعةواإجراءاتل�سيا�ساتًوفقااأعمالوحدةكلقبلمنالعمالءمنالناجتةالئتمانخماطرتدار
.املتابعةويتمدوريب�سكلللعمالءالقائمةاملديننياأر�سدةمراقبةيتم.مو�سعائتماينت�سنيفاإىلًا�ستناداللعميلالئتمانيةاجلودةتقييميتم.الداخليةالت�سنيفمعايرياإىل

لتقليلمعتمدةمقابلةاأطرافمعفقطاملاليةالفوائ�شا�ستثماريتم.املجموعةل�سيا�ساتًوفقاباملجموعةاخلزينةاإدارةقبلمناملاليةواملوؤ�س�ساتالبنوكلدىالأر�سدةمنالناجتةالئتمانخماطرتدار
2010و2011دي�سمرب31يفكمااملايلاملركزبيانلبنودبالن�سبةالئتمانملخاطراملجموعةلتعر�شحداأق�سىاإن.املقابلللطرفاملحتملالإخفاقخاللمناملاليةاخل�سائروتخفيفاملخاطرتركز

يعادلالقيمةالدفرتيةكمايفتاريخالتقاريراملالية.

-32اأهدافو�سيا�ساتاإدارةاملخاطراملالية(تتمة)

خماطرالئتمان(تتمة)

اإجمايلاحلدالأق�سىللتعر�شملخاطرالئتمان
يو�سحاجلدولالتايلاإجمايلاحلدالأق�سىللتعر�شملخاطرالئتمانعلىاملوجوداتاملاليةقبلتخفيفتلكاملخاطر.


2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
ديناركويتي

البنوكلدى116,770200,154اأر�سدة

جتاريون279,284289,724مدينون

اآخرون35,35946,049مدينون

431,413535,927

خماطرال�سيولة
،العتباريفال�سيولةاأخذمعاملوجوداتواإدارةالتمويلم�سادربتنويعالإدارةقامت،املخاطرهذهمنوللحد.ا�ستحقاقهاعندبالتزاماتهاالوفاءعلىاملجموعةقدرةعدمخماطرهيال�سيولةخماطراإن

ومراقبةال�سيولةعلىاأ�سا�شدوري.

.املخ�سومةغريالتعاقديةال�سدادالتزاماتاإىلًا�ستناداللمجموعةاملاليةاملطلوباتا�ستحقاققائمةالتايلاجلدوليلخ�ش

املاليةاملطلوباتمناأقل
�سهر

سهر�من
اإىلثالثةاأ�سهر

اإىلثالثةمن
اثنيع�سر�سهراً

سنة�من
املجموعاإىلخم�ش�سنوات

كويتياألفديناركويتياألفدينار
كويتياألفدينار

كويتياألفدينار
األف

ديناركويتي
2011

فائدةحتمل5,58612,85416,03832,19766,675قرو�ش

379,827-31,65263,305284,870دائنونجتاريونواآخرون

املاليةاملطلوبات37,23876,159300,90832,197446,502اإجمايل

2010

فائدةحتمل7,2651,48862,24862,189133,190قرو�ش

382,168-102,90378,103201,162دائنونجتاريونواآخرون

املاليةاملطلوبات110,16879,591263,41062,189515,358اإجمايل
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-32اأهدافو�سيا�ساتاإدارةاملخاطراملالية(تتمة)

ال�سوقخماطر
سرف�اأ�سعاروخماطرالفائدةاأ�سعارخماطر:هياأنواعثالثةمنال�سوقخماطرتتكون.ال�سوقاأ�سعارالتغرياتنتيجةاملاليةلالأداةامل�ستقبليةالنقديةالتدفقاتقيمةتقلبخماطرهيال�سوقخماطراإن
واملوجوداتالدخلبيانخاللمنالعادلةبالقيمةاملدرجةاملاليةواملوجوداتوالودائعوال�سلفالقرو�شال�سوقمبخاطرتاأثرتالتياملاليةالأدواتتت�سمن.الأ�سهماأ�سعاروخماطرالأجنبيةالعمالت

.2010و2011دي�سمرب31يفكماباملركزيتعلقالتاليةالأق�ساميفاحل�سا�سيةحتليلاإن.املاليةالأدواتوم�ستقاتللبيعاملتاحةاملالية

امل�ستمروالتقييمالأعمالقطاعاتيفوالرتكزاجلغرايفللتوزيعبالن�سبةاملوجوداتوتنويعللموجوداتمتعددةفئاتعلىًم�سبقاحمددةب�سورةاملوجوداتتوزيعاأ�سا�شعلىال�سوقخماطراإدارةيتم
لظروفال�سوقواجتاهاتهوتقديرالإدارةللتغرياتطويلةوق�سريةالأجليفالقيمةالعادلة.

تتعلقال�سوقيفالفائدةاأ�سعاريفالتغريملخاطراملجموعةتعر�شاإن.املاليةلالأدواتالعادلةالقيمةاأوامل�ستقبليةالأرباحعلىالفائدةاأ�سعارتغرياتتوؤثراأناحتمالتمنالفائدةاأ�سعارخماطرتنتج
.متغريةفائدةاأ�سعارحتملالتيللمجموعةالديونبالتزاماترئي�سيةب�سورة

اأ�سعارمبادلتيفالدخولخاللمنالفائدةاأ�سعارخماطراملجموعةتديركما.واملتغريةالثابتةالفائدةاأ�سعارذاتوال�سلفالقرو�شمنمتوازنةحمافظخاللمنالفائدةاأ�سعارخماطراملجموعةتدير
.حمددةزمنيةلفوا�سلًوفقاعليهامتفقاأ�سليةا�سميةقيمةاإىلبالرجوعاحت�سابهايتموالتيواملتغريةالثابتةالفائدةمعدلتذاتاملبالغبنيالفرقمبادلةعلىسمنها�املجموعةتوافقوالتيالفائدة

الفائدةاأ�سعارح�سا�سية
التاأثرييعادلمباثابتةالأخرىاملتغرياتبكافةالحتفاظمع،الفائدةسعر�يفاأ�سا�سيةنقطة50مبعدلزيادةتقديرمتال�سنةنهايةيفبهااملحتفظللمجموعةاملاليةواملطلوباتاملوجوداتاإىلًا�ستنادا

علىاأرباحاملجموعةقبلال�سرائبومكافاأةاأع�ساءجمل�شالإدارةكمايلي:

احلركةيف50نقطةاأ�سا�سية
التاأثريعلىبيانالدخلاملجمع

2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
ديناركويتي

اأمريكي147581دولر

الأجنبيةالعمالتخماطر
الأجنبيةالعمالتسرف�اأ�سعاريفالتغرياتملخاطراملجموعةتتعر�ش.الأجنبيال�سرفاأ�سعاريفالتغرياتب�سببماليةلأداةالنقديةالتدفقاتاأوالعادلةالقيمةتقلبخماطرهيالعمالتخماطراإن

،ب�سورةرئي�سيةعلىالأن�سطةالت�سغيليةللمجموعة(عندمايتمح�سابالإيراداتاأوامل�سروفاتاملدرجةبعمالتغريالدينارالكويتي)،و�سايفا�ستثماراتاملجموعةيفال�سركاتالتابعةالأجنبية.

تديراملجموعةخماطرالعمالتالأجنبيةبا�ستخدامالأدواتاملاليةامل�ستقةوبالتاأكدمنالحتفاظب�سايفالتعر�شيفم�ستوىمقبول.

-32اأهدافو�سيا�ساتاإدارةاملخاطراملالية(تتمة)

خماطرال�سوق(تتمة)
ح�سا�سيةاأ�سعارالعمالتالأجنبية

الفريقالربح،الأخرىاملتغرياتكافةثباتظليف،الكويتيالدينارسرف�اأ�سعاريفاملحتملةالتغرياتاإىلالإدارةجمل�شاأع�ساءومكافاأةال�سرائبقبلاملجموعةاأرباحح�سا�سيةالتايلاجلدوليو�سح
العمالتحتويللعقودالعادلةالقيمةيفالتغرياتب�سبب)باملجموعةامللكيةوحقوق(الأجنبيةبالعمالتمدرجةالغريالنقديةواملطلوباتللموجوداتالعادلةالقيمةيفالتغرياتب�سبب)ال�سرائبقبل

الآجلةاملدرجةكتغطيةالتدفقاتالنقديةو�سايفتغطياتال�ستثمار).اإنتعر�شاملجموعةملخاطرالعمالتالأجنبيةجلميعالعمالتالأخرىلي�شجوهرياً.

% 1بن�سبةالأجنبيةالعمالتسرف�سعر�يفالتغري

الأخرىال�ساملةالإيراداتعلىاملجمعالتاأثريالدخلبيانعلىالتاأثري
2011201020112010

األف
ديناركويتي

األف
كويتيدينار

األف
ديناركويتي

األف
كويتيدينار

2,5221,845182449دولراأمريكي

خماطراأ�سعارالأ�سهم
كمابالتكلفةمدرجةاأ�سهميفال�ستثماراتكافةاأنحيثالأ�سهماأ�سعارملخاطراملجموعةتتعر�شل.اأ�سهميفلال�ستثماراتالعادلةالقيميفالتغرياتمنتنتجخماطرهيالأ�سهماأ�سعارخماطراإن

.10اإي�ساحيفمو�سحهو

ا�ستثمارمنالأ�سهماأ�سعارملخاطرالتعر�شينتج.امل�ستقلةالأ�سهموقيمةالأ�سهمموؤ�سراتم�ستوىيفالتغرياتنتيجةلالأ�سهمالعادلةالقيمةاأ�سعارانخفا�شخماطرهيالأ�سهماأ�سعارخماطراإن
.»اخل�سائراأوالأرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةماليةموجودات«كـم�سنفةم�سعرةماليةا�ستثماراتيفاملجموعة

يبنياجلدولالتايلاحل�سا�سيةللتغرياملحتملب�سورةمعقولةيفهذهاملوجوداتاملاليةكنتيجةللتغرييفموؤ�سراتالأ�سهم،والتيتعر�شال�سركةملخاطركبريةكمايف31دي�سمرب:

ال�سوقموؤ�سراتيفالتغريات
الأ�سهماأ�سعار

علىالتاأثري
بيانالدخل

املجمع
%

2011

املاليةلالأوراققطر5857�سوق

املاليةلالأوراقالكويت5�سوق-

2010

املاليةلالأوراققطر5�سوق-
املاليةلالأوراقالكويت510�سوق

ليوجدتاأثريعلىبيانالدخلاملجمعلالإيراداتال�ساملةالأخرى.

سوف�ذلكعند،قيمتهانخفا�شاأوال�ستثماربيععنداإلالأ�سهماأ�سعاريفالتغرياتتاأثرييظهرلنحيثالقيمةيفالنخفا�شًناق�ساكتكلفةمدرجةم�سعرةغرياأ�سهميفا�ستثماراملجموعةلدىيوجد
يتاأثربيانالدخلاملجمع.
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املالراأ�شاإدارة-33

.امل�ساهمعليهايح�سلالتيالقيمةوتعظيمبهاتقومالتيالأعماللدعمجيدةراأ�سمالمعدلتعلىاملحافظةسمان�هواملالراأ�شاإدارةمنالرئي�سياملجموعةهدفاإن

اإىلالأرباحتوزيعاتمدفوعاتتعديلللمجموعةيجوز،تعديلهاأواملالراأ�شهيكلعلىللمحافظة.القت�ساديةالظروفتغرياتسوء�يفعليهتعديالتواإجراءاملالراأ�شهيكلباإدارةاملجموعةتقوم
.2010دي�سمرب31و2011دي�سمرب31يفاملنتهيتنيال�سنتنيخاللالإجراءاتاأوال�سيا�ساتاأوالأهدافيفتغرياتاأياإجراءيتممل.جديدةاأ�سهماإ�سداراأواإليهماملالراأ�شرداأوامل�ساهمني

تقييماإعادةاحتياطيًناق�ساالأمال�سركةمب�ساهمياخلا�سةامللكيةحقوقاملالراأ�شيت�سمن.الدينسايف�سمن�والنقدالبنوكلدىالأر�سدةًناق�سافائدةحتملالتيالقرو�شباإدراجاملجموعةتقوم
.ال�ستثمارات

2011

األف
ديناركويتي

2010

األف
ديناركويتي

فائدةحتمل62,823128,715قرو�ش

(203,760)(119,695)اأر�سدةلدىالبنوكونقد

الدين(النقد)(75,045)(56,872)�سايف

الأمال�سركةمب�ساهمياخلا�سةامللكية891,773912,476حقوق

ا�ستثماراتتقييماإعادة(15)(15)احتياطي

891,758912,461حقوقامللكية

-34القيمةالعادلةلالأدواتاملالية

تتكونالأدواتاملاليةمناملوجوداتواملطلوباتاملالية.

جوهريةب�سورةتختلفلاملاليةلالأدواتالعادلةالقيمةاإن.العادلةقيمتهمتقاربالدفرتيةالقيمةفاإن(اأ�سهرثالثةمناأقل)ق�سريةا�ستحقاقفرتةذاتاأوال�سائلةاملاليةواملطلوباتللموجوداتبالن�سبة
.(10اإي�ساح)بالتكلفةاملدرجةللبيعاملتاحةاملاليةال�ستثماراتبع�شبا�ستثناء،الدفرتيةقيمتهاعن

.منا�سبةتقييماأ�ساليببا�ستخدامالعادلةالقيمةتقديريتم،امل�سعرةغرياملاليةلالأرواقبالن�سبة.متوفرةكانتاإذا،ن�سطةسوق�يفاملعلنةال�سوقاأ�سعارمنتوؤخذامل�سعرةاملاليةلالأوراقالعادلةالقيمةاإن
املخ�سومةالنقديةالتدفقاتحتليلاأوكبريحداإىلمماثلةاأخرىلأداةاحلاليةالعادلةالقيمةاإىلالرجوعاأوبحتةجتاريةب�سروطسوق�يفحديثةمعامالتا�ستخدامالأ�ساليبتلكتت�سمناأنميكن

اأواأ�ساليبتقييماأخرى.

.2الإي�ساحمنالعادلةالقيمةق�سميفمو�سحةاملاليةالأدواتلهذهالعادلةالقيمةلتحديدامل�ستخدمةوالفرتا�ساتالأ�ساليباإن

-34القيمةالعادلةلالأدواتاملالية(تتمة)

اجلدولالهرميلتحديدللقيمةالعادلة
:املاليةلالأدواتالعادلةالقيمةعنالإف�ساحولتحديدالتايلالهرمياجلدولاملجموعةت�ستخدم


امل�ستوى:1اأ�سعار(غريمعدلة)معلنةيف�سوقن�سطةملوجوداتومطلوباتمماثلة.

و:مبا�سرةغرياأومبا�سرةب�سورةاإما،امل�سجلةالعادلةالقيمةعلىكبريتاأثريمدخالتهاجلميعيكوناأخرىاأ�ساليب:2امل�ستوى
امل�ستوى:3الأ�ساليبالأخرىالتيت�ستخدممدخالتلهاتاأثريكبريعلىالقيمةالعادلةامل�سجلةولت�ستنداإىلالبياناتاملعرو�سةيفال�سوق.

:العادلةللقيمةالهرمياجلدولم�ستوىح�سبالعادلةبالقيمةاملدرجةاملاليةالأدواتحتليلالتايلاجلدوليو�سح

13امل�ستوىجمموعامل�ستوى
القيمةالعادلة

األفديناركويتياألفديناركويتياألفديناركويتي
2011

موجوداتماليةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحواخل�سائر:
-80,54280,542ا�ستثماريف�سركةزميلة

20,159-20,159ا�ستثماراتيفاأ�سهمم�سعرة

20,15980,542100,701

2010

موجوداتماليةبالقيمةالعادلةمنخاللالأرباحواخل�سائر:
---ا�ستثماريف�سركةزميلة

211-211ا�ستثماراتيفاأ�سهمم�سعرة

211-211

.2010و2011خاللالعادلةللقيمةالهرمياجلدولم�ستوياتبنيحتويالتاأيتوجدل

.2010دي�سمرب31و2011دي�سمرب31يفكماالعادلةللقيمةالهرمياجلدولم�ستوياتمن3امل�ستوىحتتقيا�سهايتمماليةاأدواتتوجدل
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برنامج أجيليتي
للمسؤولية اإلجتماعية

فرتةمنذال�سركةثقافةمنجزءهوالجتماعيةبامل�سوؤوليةاأجيليتيالتزاماإن
اأ�سبحنااأنوبعداأنهاإلاخلرييةبالأعمالبدايتنامنذاهتممناحيث،طويلة
ملتابعةالجتماعيةللم�سوؤوليةبرنامجتاأ�سي�شاأهميةاإىلارتاأيناعامليةسركة�

واإمتامم�سوؤولياتال�سركةنحواملجتمعب�سورةمنهجية.

موظفاألف22ومكتب500والعاملحولدولة100يفتواجدناخاللفمن
تخطيطخاللهمنت�ستطيعمتميزموقعيفاأجيليتياأ�سبحتلدينايعملون
للم�سوؤولية اأجيليتي برنامج ويركز .العامل حول حملية م�ساريع وتنفيذ
للكوارث ال�ستجابة هي رئي�سية حماور ثالث على اأولوياته الجتماعية

الطبيعيةوبرنامجاأجيليتيالتطوعيوالربنامجالبيئي.

الإ�ستجابةللكوارثالطبيعية:

الكوارثاأوقاتيفاملت�سررةللمجتمعاتالإن�سانيةامل�ساعداتاأجيليتيتقدم
التي الإن�سانية للمنظمات والأفراد بالأ�سول التربع خالل من الطبيعية
واملجموعةالدوليةالطبيةالهيئة احل�سرولي�شاملثالسبيل�علىتت�سمن

.املتحدةلالأممالتابعةاللوجي�ستية

الطوارئ فرق ملبادرة املكونة سركات� الأربع اإحدى اأجيليتي تعترب كما 
حالت يف الإن�سانية الإغاثة جهود لدعم سراكة� متثل التي اللوجي�ستية

الطوارئ.

ب�سورة الفرق ن�سر ليتم اللوجي�ستية الطوارئ فرق مبادرة سممت� وقد
والتخزين النقل عمليات لإدارة الإن�سانية املوؤ�س�سات طلب عند سريعة�
ترتاوحملدةاإغاثيةمهمةكلومتتد.الكوارثاأوقاتيفالإمداداتو�سل�سلة
الربنامجهذاخاللمناأجيليتيقامتوقد.اأ�سابيعثمانيةاإىلستة�بنيما
يفاملا�سية اأعوام اخلم�سةخاللطبيعيةكارثة22 منلأكرثبالإ�ستجابة
ولبنان والهند والفلبني واإندوني�سيا وباك�ستان وهايتي ميامنار مثل بلدان

.الدولمنوغريها

لدعمبال�سركةالتخزينخرباءاأحدباإر�سالاأجيليتيقامتالعامهذاويف
اإ�ستوائيةعا�سفةسربت�اأنبعدالفلبنييفمهمتهيفالعامليالغذاءبرنامج

.فيهاالأماكنمنعددعلىواأثرتالبالد

برنامجاأجيليتيالتطوعي

يفبالنخراط املهتمني ال�سركة موظفيالتطوعي اأجيليتي برنامج يدعم
ومن .والبيئة ال�سحة ،التعليم ،ال�سباب ق�سايا لدعم املحلية جمتمعاتهم
ًمعاوالأ�سخا�شواخلرباتاملواردبجمعاأجيليتيتقومالربنامجهذاخالل

مل�ساعدةاملجتمعاتاملحليةيفال�ستمراربالنمووالتطور.

اأكرثودعمناالعاملحولدولة60يفم�سروع500مناأكرثباإمتامقمناوقد
النتهاءمتًم�سروعا140امل�ساريعهذهسمن�ومن.سخ�ش�األف500من
يفمدار�شوكمبوديايفابتدائيةمدار�شبناءت�سمنت2011عاميفمنها
يفالثانويةاملرحلةيففتاةاآلف8بتدريبوقمنا،الأندوني�سيةاملدناأرياف
يفال�سرطانمر�سىوجمعيةعجزةماآويلدعمم�ساريعو،الفلبنيمدار�ش
،الأردنعربالغذائيةاملوؤنمنعبوةاآلف4مناأكرثبتو�سيلوقمنالبنان
ال�سبابدعماإىلبالإ�سافةتنزانيااإىلقدمكراتتو�سيلعلىعملناكما

.اإجنازبرنامجعربالكويتي

البيئيالربنامج

الأثر تخفيف من التاأكد على اأجيليتي يف البيئي الربنامج يعمل فيما
.علمياتناعلىوالرتكيزعمالئنامعالعملخاللمنالبيئة علىال�سلبي
يفوال�ستدامة البيئي الوعي لدمج ممار�ساتبتبني اأجيليتي قامتوقد
باملحافظةالتزامهاتوؤكدبيئيةسيا�سات�تطبيقخاللمنال�سركةثقافة
خاللمناأجيليتيموظفيعلىيتوجباذ،حمايتهاوالطبيعيةالبيئةعلى
ال�سارةوالنبعاثاتالتلوثتقليلساأنها�منسوابط�تطبيقال�سيا�ساتهذه
اإىلًجنبابالعملنقومكما.والطاقةللمواردالزائدوال�ستهالكواملخلفات

جنبمععمالئنالقيا�شانبعاثاتثايناأك�سيدالكربونيفعملياتهمواإعادةا�ستخداموتدويراملخلفاتالناجتةعنعملياتالتعبئة

والتغليف.

حولمكاتبناجميعيفالبيئيةامل�ساريعيفوامل�ساركةالتنظيمخاللمنلالأر�شالعامليباليومبالحتفالاأجيليتيقامت2007عاممنذ
و�سوي�سراوباك�ستانواإيطالياال�سنييفت�سجريوم�ساريعاأملانيايفبهامبورغنهراإحياءم�سروعامل�ساريعهذهت�سمنت2011عامويف.العامل

.اأندوني�سيايفبيئيةتنظيفحمالتاإىلاإ�سافةالأمريكيةاملتحدةوالولياتالكويتيفال�سواطئتنظيفوحمالت

اإنرداجلميلاإىلجمتمعناوكوكبناهوجزءاأ�سا�سييفثقافتناونتطلعملتابعةرحلتنايفال�سنواتالقادمة.

:الإلكرتوينموقعناعلىاإليهاالرجوعميكناأجيليتييفالجتماعيةامل�سوؤوليةبرنامجسمن�بهاقمناالتيوالفعالياتاملبادراتجميع
http://www.agilitylogistics.com/EN/Pages/Agility_Corporate_Social_Responsibility.aspx



اخلدمةاملجتمعيةهيجزءاأ�سا�سيمنثقافتنا



إدارة عالقات المستثمرين
+9651809222   :هاتف

investor@agilitylogistics.com  :الإلكرتوينالربيد
www.agilitylogistics.com  :الإنرتنت
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الرئي�سياملركز
الكويتدولة

+9651809222:الهاتف
kuwaithq@agilitylogistics.com:الإلكرتوينالربيد

املراكزالقليميةالرئي�سة
الأمريكيتان

+17146176300:الهاتف
americas@agilitylogistics.com:الإلكرتوينالربيد

الهاديواملحيطاآ�سيااإقليم
+6564639868:الهاتف

asia@agilitylogistics.com:الإلكرتوينالربيد

اأوروبا
+41613165555:الهاتف

europe@agilitylogistics.com:الإلكرتوينالربيد

ال�سرقالأو�سطواأفريقيا
+97148068576:الهاتف

middleeast@agilitylogistics.com:الإلكرتوينالربيد


