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المرحلي المكثف المجمع بیان الدخل 
(غیر مدقق)2019مارس31المنتھیة في للفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

إیضاحات
2019

ألف
2018

ألف
دینار كویتيدینار كویتي

اإلیرادات 
300,579304,054إیرادات خدمات لوجیستیة وشحن

17,54914,958إیجاراتإیرادات 
60,64552,793خدمات أخرى

────────────────
378,773371,805إجمالي اإلیرادات
(247,164)(254,835)تكلفة اإلیرادات 

────────────────
123,938124,641صافي اإلیرادات 

(31,678)(22,541)مصروفات عمومیة وإداریة
(56,568)(57,113)رواتب ومزایا موظفین

8381,121وشركات محاصة حصة في نتائج شركات زمیلة 
1,219224إیرادات متنوعة

────────────────
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك 

46,34137,740مجلس اإلدارةواإلطفاء ومكافأة أعضاء
(7,844)(13,770)ستھالكإ

(1,017)(1,218)إطفاء
────────────────

31,35328,879مجلس اإلدارةالربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء
1,532999إیرادات فوائد
(3,289)(5,506)تكالیف تمویل

────────────────
27,37926,589مجلس اإلدارة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

(3,000)(3,374)7ضرائب 
(37)(35)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

────────────────
23,97023,552ربح الفترة

════════════════
الخاص بـ:

20,28118,904مساھمي الشركة األم
3,6894,648الحصص غیر المسیطرة

────────────────
23,97023,552

════════════════
812.1911.36ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)

════════════════
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق)2019مارس31المنتھیة في للفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

2019
ألف

2018
ألف

دینار كویتيدینار كویتي

23,97023,552ربح الفترة
════════════════

شاملة أخرى:(خسائر) إیرادات 
المجمع في فترات الحقة:المرحلي المكثفبنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل

(7,276)1,212عمالت أجنبیةترجمةتعدیالت 
-(243)حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زمیلة وشركات محاصة 

642(143)ستثماراتاصافيتغطیة من ربح (خسارة) 
134(167)تدفقات نقدیةتغطیةمن ربح (خسارة) 

────────────────

إیرادات (خسائر) شاملة أخرى سیتم او قد یتم إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل المرحلي 
(6,500)659المكثف المجمع في فترات الحقة: 

────────────────
المكثف المجمع:بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الستثمارات في اسھم التغیرات في القیمة العادلة 
(83)-الشاملة األخرى

────────────────

خسائر شاملة أخرى لن یتم إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع في 
(83)-فترات الحقة

────────────────

(6,583)659خرى األشاملة الخسائر) ال(اجمالي اإلیرادات 
────────────────

24,62916,969إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
════════════════

الخاص بـ:
20,81813,916مساھمي الشركة األم

3,8113,053الحصص غیر المسیطرة
────────────────

24,62916,969
════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
(غیر مدقق)2019مارس31في المنتھیةللفترة

المنتھیة أشھرالثالثة
مارس31في 

20192018

اتاحإیض
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
أنشطة التشغیل

27,37926,589الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
:لـتعدیالت

-238تجاریین المدینین للخسائر االئتمان المتوقعة
(241)-رد انخفاض قیمة مدینین تجاریین 

2,8872,875مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
75125تحویل عمالت أجنبیةربح 

(1,121)(838)وشركات محاصةحصة في نتائج شركات زمیلة 
(224)(1,219)إیرادات متنوعة

13,7707,844ومعدات وموجودات حق استخدام واالت استھالك ممتلكات 
1,2181,017إطفاء

(999)(1,532)إیرادات فوائد
5,5063,289تكالیف تمویل

────────────────────
47,48439,154رأس المال العاملربح التشغیل قبل التغیرات في

(3,017)(1,382)مخزون
15,187787مدینون تجاریون

(4,245)(7,925)موجودات متداولة أخرى
2,285(2,112)دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى

────────────────────
51,25234,964

(3,501)(3,701)ضرائب مدفوعة
(2,235)(2,342)مدفوعةالمكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

────────────────────
45,20929,228صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل

────────────────────
أنشطة االستثمار

(1,096)(50)بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر صافي الحركة في موجودات مالیة 
(367)(483)بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالیة 

(12,440)(7,326)ومعداتاالتممتلكات وإضافات إلى 
-146ومعداتاالتممتلكات ومن بیعالمحصل

(3,697)(7,433)10قرض إلى طرف ذي عالقة
(1,848)(5,620)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ  
-(659)إضافات الى عقارات استثماریة 

2,1861,771توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة
-(152)حصة إضافیة في شركة تابعة اقتناء 

276506إیرادات فوائد مستلمة  
-(7,500)صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر 

────────────────────
(17,171)(26,615)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار

────────────────────
أنشطة التمویل

9,12215,075صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 
-(8,406)تأجیرالتزامات سداد 

(2,895)(2,710)تكلفة تمویل مدفوعة 
(204)(125)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم 

-(105)توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة
-260رأسمال من قبل شركة تابعة إصدار 

────────────────────
11,976(1,964)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمویل

(306)195عمالت أجنبیة ترجمةصافي فروق 
────────────────────

16,82523,727صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل
125,927125,690ینایر1النقد والنقد المعادل في 

────────────────────
5142,752149,417مارس 31النقد والنقد المعادل في 

════════════════════



شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
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المجمعالمرحلي المكثف الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدقق)2019مارس31المنتھیة في للفترة

بمساھمي الشركة األمةالخاص

رأس 
المال

عالوة 
إصدار 

أسھم
احتیاطي 

اجباري
أسھم 

خزینة 

احتیاطي 
أسھم 
خزینة

احتیاطي
تحویل

عمالت 
أجنبیة

احتیاطي
تغطیة

احتیاطي 
إعادة

تقییم 
استثمارات

احتیاطیات 
أخرى

أرباح 
مرحلة

جمالياإل
الفرعي 

الحصص 
غیر 

المسیطرة 

إجمالي
حقوق 
الملكیة 

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

718,0061,013,53952,6951,066,234(24,848)351(18,897)(38,428)44,366(49,239)2019153,299152,65076,279ینایر 1كما في 
20,28120,2813,68923,970---------ربح الفترة 

537122659---(557)1,094-----إیرادات (خسائر) شاملة أخرى 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

20,28120,8183,81124,629--(557)1,094-----اجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة للفترة 
(105)(105)-----------توزیعات أرباح الى الحصص غیر المسیطرة 

260260-----------اصدار رأسمال من قبل شركة تابعة 
(358)290(648)-(648)--------تابعة ةضافیة في شركإحصة إقتناء 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
738,2871,033,70956,9511,090,660(25,496)351(19,454)(37,334)44,366(49,239)2019153,299152,65076,279مارس 31كما في 

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

693,404973,80549,7871,023,592(24,423)2,280(17,542)(28,775)44,366(49,239)2018133,303152,65067,781ینایر 1كما في 
9تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(7,949)(80)(7,869)17-(8,219)-333-----2018ینایر 1في 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

693,421965,93649,7071,015,643(24,423)(5,939)(17,542)(28,442)44,366(49,239)133,303152,65067,781(معاد إدراجھ)2018ینایر 1كما في 
18,90418,9044,64823,552---------ربح الفترة 

(6,583)(1,595)(4,988)--(83)776(5,681)-----شاملة أخرى (خسائر) إیرادات 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

18,90413,9163,05316,969-(83)776(5,681)-----إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

712,325979,85252,7601,032,612(24,423)(6,022)(16,766)(34,123)44,366(49,239)2018133,303152,65067,781مارس 31كما في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2019مارس31وللفترة المنتھیة فيكما في
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الشركةحول معلومات 1
. وھي 1979شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة كویتیة تأسست في سنة إن 

یبیة الصلالرئیسي یقع في األم لألوراق المالیة. إن عنوان مكتب الشركةيالكویت وسوق دببورصة شركة مدرجة في 
تي".یجیلأالكویت. تعمل المجموعة تحت االسم التجاري "13115الصفاة 25418.بجانب جمارك وارد البر، ص.ب

ـبامعًاتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھ
.2019مایو9"المجموعة") من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ

لشركة األم:لالرئیسیةغراضفیما یلي األ
أنواعھا. إنشاء وإدارة وتأجیر المخازن بجمیع ·
وخارجھا. تخزین البضائع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركیة ·
استثماریة. استغالل الفوائض المالیة في محافظ ·
تساعد الشركة األم علىتلك التي مشابھة أو أنشطةالشركات التي تمارس على والحیازة واالستحواذالمشاركة في·

. و خارج الكویتداخل أتحقیق أغراضھا 
النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص الجمركي للبضائع.أنشطة أنواعكافة تنفیذ ·
ودعم اتخاذ القرار.الخدمة الجمركیة وتحدیثھا والعمل على تطویر تقدیم االستشارات الجمركیة ·

أساس اإلعداد2
لمعیار المحاسبة الدولي للمجموعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتم إعداد ً ةریر المالیا"التق34وفقا
".ةالمرحلی

إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة معدة 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وینبغي االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة  ً وفقا

. وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة للعرض العـادل في 2018دیسمبر 31المنتھیة في 
ي یمكن ال تعبر بالضرورة عن النتائج التللفترة المرحلیةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغیل 

. 2019دیسمبر 31توقعھا للسنة المنتھیة في 
یف بحیث تتوافق مع العرض للسنة الحالیة. ان عملیات إعادة التصنالسابقةالسنةفي تم إعادة تصنیف بعض المبالغ المسجلة 

لیس لھا أي تأثیر على حقوق الملكیة المسجلة وربح الفترة المنتھیة بذلك التاریخ. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة 3

ن السیاسات المحاسبیة المطبقة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في اعداد البیانات إ
باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة كما في 2018دیسمبر 31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

مجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. . لم تقم ال2019ینایر 1
. وطبقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي عقود التأجیر16تقوم المجموعة ألول مرة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

2019التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام ، فیما یلي طبیعة وتأثیر ھذه التغییرات. تسري العدید من34
ولیس لھا تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.

عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
فسیر لجنة تفسیرات المعاییر ، وتعقود التأجیر17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

-عقود التأجیر التشغیلي-15، ولجنة التفسیرات الدائمة تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر4الدولیة للتقاریر المالیة 
لعقد-27، ولجنة التفسیرات الدائمة الحوافز ً قانونیا ر ا. یحدد ھذا المعیالتأجیرتقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكالً

مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من المستأجر 16الدولي للتقاریر المالیة 
المحاسبة عن كافة عقود التأجیر باستخدام نموذج المیزانیة الفردي.

طریقة المحاسبة الحالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، حیث یستمر المؤجر في تصنیف عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تشغیلي أو تمویلي 17وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

16. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 17بواسطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معیار المحاسبة الدولي 
التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر.تأثیر على عقود

طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي. وبالتالي، لم یتم إعادة إدراج 16قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المبرر العملي ، واختارت المجموعة االستفادة من2019ینایر 1المعلومات المقارنة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار في 

17لالنتقال بما یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا فقط كعقود تأجیر تطبق معیار المحاسبة الدولي 
في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجموعة االستفادة من 4وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

أو أقل وال تتضمن خیار 12ف لعقود التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة إعفاءات االعترا شھراً
الشراء ("عقود التأجیر قصیرة األجل") وعقود التأجیر التي تنخفض فیھا قیمة األصل األساسي ("موجودات منخفضة 

القیمة").



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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2019مارس31وللفترة المنتھیة فيكما في

9

المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة 3

(تتمة)عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

16طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة أ) 
والسیارات والمعدات األخرى. قبل تطبیق المعیار والمكائن لدى المجموعة عقود تأجیر لعدة بنود من األرض والمبنى 

، قامت المجموعة (كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا في تاریخ البدء إما كعقود 16الدولي للتقاریر المالیة 
لھامة اتأجیر تمویلي أو عقد تأجیر تشغیلي. یتم تصنیف العقد كعقد تأجیر تمویلي في حالة تحویل كافة المخاطر والمزایا 

المرتبطة بملكیة البند المستأجر إلى المجموعة وإال یتم تصنیفھ كعقد تأجیر تشغیلي. ویتم رسملة عقود التأجیر التمویلي في 
للقیمة العادلة للعقار المستأجر في تاریخ البدء أو القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات التأجیر،  ً بدایة عقد التأجیر وفقا

م توزیع مدفوعات التأجیر بین الفائدة (المسجلة كتكالیف تمویل) وتخفیض التزام عقد التأجیر. في حالة عقد أیھما أقل. ویت
التأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجیل مدفوعات التأجیر كمصروفات إیجار ضمن بیان الدخل 

أو إیجار على أساس القسط الثابت على مدى فتالمرحلي المكثف المجمع  ً رة عقد التأجیر. وتم تسجیل أي إیجار مدفوع مقدما
مستحق ضمن "الموجودات المتداولة األخرى" و"الدائنین التجاریین واألرصدة الدائنة األخرى" على التوالي.

ة لنسبة لكاف، قامت المجموعة بتطبیق طریقة فردیة للقیاس واالعتراف با16بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
د سجلت المجموعة مطلوبات التأجیر لسداالعقود باستثناء عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة. 

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

كما یلي:16ر المالیة إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاری

: 2019ینایر 1التأثیر على بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع (الزیادة/ (النقص)) كما في 
لف دینار كویتي أ

الموجودات 
175,896موجودات حق االستخدام 

(64,725)ومعدات االتوممتلكات 
(2,400)موجودات غیر متداولة أخرى 

──────
108,771اجمالي الموجودات 

══════
المطلوبات 

161,939مطلوبات التأجیر 
(49,105)قروض تحمل فائدة 

(2,084)مطلوبات غیر متداولة أخرى 
(1,979)مطلوبات متداولة أخرى 

──────
108,771اجمالي المطلوبات 

══════

%2.9والذي یراوح بیم 2019ینایر 1قامت المجموعة بخصم مدفوعات التأجیر باستخدام معدل القروض التزایدي في 
. %23.9الى 

المفصح عنھا في البیانات المالیة المجمعة 2018دیسمبر 31یعرض الجدول التالي مطابقة التزامات التأجیر التشغیلي في 
: 2019ینایر 1للمجموعة مقابل مطلوبات التأجیر المسجلة في بیان المركز المالي في 

لف دینار كویتي أ

2018132,014دیسمبر 31التزامات التأجیر التشغیلي المفصح عنھا كما في 
(23,243)2019ینایر 1الخصم باستخدام معدل االقتراض التزایدي في 

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

8,653تعدیالت نتیجة خیارات التمدید المؤكدة بصورة معقولة یتم ممارستھا او خیارات اإللغاء 
201953,168ینایر 1إعادة تصنیف التزامات عقود التأجیر التمویلي كما في 

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

══════
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والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)المعاییر 3

(تتمة)عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ب) ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة 
:16فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

استخدام حقموجودات 
ً تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي تاریخ أن یصبح األصل األساسي متاحا
أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة والمعدلة بما  ً للتكلفة ناقصا ً لالستخدام). وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا

عقود التأجیر. تتضمن تكلفة الموجودات المرتبطة بحق االستخدام قیمة مطلوبات عقود یعكس أیة إعادة قیاس لمطلوبات 
أي  التأجیر المسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجیر المسددة في أو قبل تاریخ البدء ناقصاً

صولھا على ملكیة األصل المستأجر في نھایة حوافز عقود تأجیر مستلمة. وما لم تتیقن المجموعة بصورة معقولة من ح
مدة عقد التأجیر، یتم استھالك الموجودات المرتبطة بحق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر 
اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجیر أیھما أقصر. وتخضع قیمة الموجودات المرتبطة بحق االستخدام النخفاض 

لقیمة.ا

مطلوبات عقود التأجیر
للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر  ً تعترف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم قیاسھا وفقا
التي سیتم سدادھا على مدى فترة عقد التأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات 

لثابتة في طبیعتھا) ناقصا أي حوافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت ا
وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة التخریدیة. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجیر على سعر 

ة معقولة من أنھ سیتم ممارستھ من قبل المجموعة، ومدفوعات الغرامات ممارسة خیار الشراء والتي من المؤكد بصور
إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقد. وفي حالة مدفوعات 

حدث أو الظروف التي یقع فیھا الالتأجیر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في الفترة
التي تستدعي سداد المدفوعات.

قد التأجیر في تاریخ بدایة عالتزایدي عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
تم زیادة بعد تاریخ بدایة العقد، یفي حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجیر غیر قابل للتحدید بشكل فوري. و

مبلغ مطلوبات عقد التأجیر لكي تعكس تراكم تكلفة التمویل بینما یتم تخفیضھا مقابل مدفوعات عقد التأجیر المسددة. إضافة 
یر غإلى ذلك، یعاد قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو ت

في مدفوعات عقد التأجیر الثابتة في طبیعتھا أو تغیر في التقییم الذي یتم إجراؤه لتحدید ما إذا كان سیتم شراء األصل ذي 
الصلة.

عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة
تأجیر قصیرة األجل الخاصة بھا (أي تلك العقود التطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصیرة األجل بالنسبة لعقود 

أو أقل من تاریخ بدایة التأجیر والتي ال تتضمن خیار الشراء). كما أنھا تطبق إعفاء 12التي تقدر مدتھا بفترة  شھراً
ات عقد عتأجیر التي تعتبر منخفضة القیمة. ویتم تسجیل مدفوالاالعتراف لعقود الموجودات منخفضة القیمة بالنسبة لعقود 

التأجیر في حالة العقود قصیرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى 
فترة عقد التأجیر.

األحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدید
ة غیر قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا كان تعتبر المجموعة مدة عقد التأجیر كمد

من المؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم ممارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤكد بصورة 
معقولة ممارستھ.

الموجودات لفترات إضافیة. وتستعین المجموعة باألحكام في لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجیر، خیار تأجیر
تقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیار التجدید. أي أنھا تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً

لممارسة خیار التجدید. وبعد تاریخ بدایة التأجیر، تعید المجموعة تقییم مدة عقد  ً أو التأجیر إذا كان ھناك حدثاقتصادیا
تغیر جوھري في الظروف یقع ضمن نطاق سیطرة المجموعة ویؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار 

التجدید (مثل التغیر في استراتیجیة األعمال).
ة ود فترة قصیرتھا. تتضمن ھذه العقأدرجت المجموعة فترة التجدید كجزء من مدة عقد االیجار نتیجة ألھمیة ھذه الموجودات لعملیا

غیر قابلة لإللغاء، كما أن عدم إمكانیة توفیر بدیل فوري سوف یؤدي الى تأثیرات سلبیة جوھریة على العملیات. 
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المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة (تتمة)3

(تتمة)عقود التأجیر 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المبالغ المسجلة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع وبیان الدخل المرحلي المكثف المجمع ج) 
خالل الفترة: ةالقیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجیر والحركیعرض الجدول التالي 

موجودات حق االستخدام 
ارض ومباني 

وتحسینات
أدوات ومكائن 

سیارات ومعدات
اثاث ومعدات 

المجموع مكتبیة 
مطلوبات 

التأجیر 
الف 

دینار كویتي 
الف 

دینار كویتي 
الف 

دینار كویتي 
الف 

دینار كویتي 
الف 

دینار كویتي 
الف 

دینار كویتي 

2019107,3824,66562,7741,075175,896161,939ینایر 1في 
2,552414092,7052,705إضافات 
-(6,856)(100)(1,139)(348)(5,269)استھالك 

2,178-----تكلفة تمویل 
(8,406)-----مدفوعات 

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

2019104,6654,32161,775984171,745158,416مارس 31في 
═══════════════════════════════════════

28,569الجزء المتداول 
129,847المتداول غیر الجزء 

──────
158,416

══════

، تضمنت مطلوبات التأجیر إعادة تصنیف التزامات بموجب عقود تأجیر تمویلي من القروض التي 2019ینایر 1كما في 
الف دینار كویتي. 53,168تحمل فائدة بمبلغ 

الف دینار 4,594التزامات بمبلغ تتضمن مطلوبات التأجیر المدرجة في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع 
خدمات مسجلة كموجودات غیر ملموسة. كویتي تتعلق بترتیبات منح

والمتعلقة بعقود التأجیر: یعرض الجدول التالي المبالغ المسجلة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

المنتھیة في أشھرالثالثة 
2019مارس 31

لف دینار كویتي أ

6,856مصروفات استھالك موجودات حق االستخدام
2,178تكلفة تمویل مطلوبات تأجیر 

1,445عقود االیجار قصیرة االجل وتأجیر موجودات منخفضة القیمة -مصروفات االیجار
══════

األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل مدرجة موجودات مالیة 4
(مدققة)

مارس31
2019

دیسمبر31
2018

مارس31
2018

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

109,331109,246107,807خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 
106106106داخل الكویت–أوراق مالیة غیر مسعرة 

3,5323,4795,413الكویتخارج –استثمار في صنادیق 
──────────────────────────

112,969112,831113,326
═════════════════════

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

ذ.م.م. ("كورك تیلیكوم") وھي شركة محدودة المسئولیة تم تأسیسھا في دولة العراق وذلك عن طریق شركة محاصة 
لشركة فرانس تیلیكوم. ونتیجة لذلك، تمتلك المجموعة حصة ملكیة غیر %46للمجموعة ونسبة %54مملوكة بنسبة 

في شركة كورك تیلیكوم. %23.7سبة مباشرة بن
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(تتمة)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر4

علىریاًجوھا ك تیلیكوم كاستثمار في شركة زمیلة حیث تمارس المجموعة تأثیًرركوشركةتم تصنیف االستثمار في
ةن ھذه الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریوحیث إك تیلیكوم. شركة كورالسیاسات المالیة والتشغیلیة ل

فقد تم إدراجھا في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع بالقیمة ،مال مشتركللشركة التي تمثل منشأة ذات رأس
" وشركات محاصةاستثمار في شركات زمیلة"28المحاسبة الدولي معیارعلى بناًءاھذه المعاملة مسموح بھإن العادلة. 

ات رأسذالمنشأةلمحتفظ بھا من قبل الستثمارات ایتیح المحاسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عن اوالذي
المرحلي مع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل 9للتقاریر المالیة الدوليلمعیار لوفقا ؛مشتركالمال ال

المجمع في فترة التغییر.المكثف 

الف 35,349عة الى شركة كورك تیلیكوم بمبلغ ، القرض ذي الفوائد المقدم من قبل المجمو2019مارس 31كما في 
الف دینار كویتي) (إیضاح 34,856: 2018مارس 31الف دینار كویتي، و 2018:35,321دیسمبر 31دینار كویتي (

10 .(

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

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

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

اإلضافة إلى ب،في شركة كورك تیلیكومالمجموعة واالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار 
ر الماعلیھا المجموعة إلى المساھمین العراقیین األصلیین (استحوذت األسھم التي إعادةأمر ھیئة األعالم واالتصاالت ب

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

مإخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكا
ویة منازعات اإلستثمار لدي مركز تسالمجموعة ، تم قید طلب التحكیم من 2017فبرایر 24في .2015االتفاقیة الثنائیة لعام 

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

، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على 2018أغسطس 6وبتاریخ . 2018أبریل 30يإیداع مذكرة المجموعة فموت
وقسمت المحكمة للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع النزاع.االختصاص وطلبت النظر في االعتراض 

. 2019ینایر 10في يالوالئ، وقدمت المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص 2018أكتوبر 31اإلجراءات في 
انعقدتوقد . ھذا، 2019مارس 21بتاریخالمجموعة ت، فیما رد2019فبرایر 25رد المدعى علیھم في وقد ورد

. وال یمكن 2019ومن المتوقع ان یصدر حكم لجنة التحكیم في أغسطس او سبتمبر 2019أبریل25و24الجلسات بتاریخ
في الوقت الحالي تقییم االثر المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون حسمھ قانونا وعدم اتضاح االمور.

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

التحكیم بشأن اتفاقیة االكتتاب في األسھم ·
تحكیم ضد كل من شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة إجراءات ، بدأت شركة تیلیكوم العراق 2018یونیو 29في 

("كورك الدولیة ") والسید/ سروان صابر مصطفى. وقد نشأ النزاع بسبب مبالغ مستحقة من كورك الدولیة بكفالة السید 
لمتنازع افي شركة كورك تیلیكوم. ویُقدر المبلغ المجموعة سروان صابر مصطفى بموجب اتفاقیة اكتتاب تتعلق باستثمار 

والتي سوف 2018فبرایر 2ملیون دوالر أمیركي (بخالف الفوائد). وقد تم تشكیل ھیئة التحكیم في 75علیھ بما یقارب 
تصدر القواعد اإلجرائیة والجدول الزمني لنظر التحكیم في أقرب فرصة.

. 2018سبتمبر 12. وتم إیداع مذكرة الدفاع بتاریخ 2018مایو 17وقد تم إیداع مذكرة طلبات شركة تیلیكوم العراق في 
. وتم تحدید 2019مایو 3بردھم فيالمدعى علیھم تقدم، فیما 2019مارس 8ردھا بتاریختیلیكوم العراق شركةوقدمت 

.2019جلسة لشھر سبتمبر 

اتفاقیة المساھمینالتحكیم بشأن ·
التحكیم ضد شركة سي اس لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. إجراءاتالعراق تیلیكوم بدأت شركة ، 2018یونیو 4في 

نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار الشركة األم 
یونیو 4یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ في شركة كورك تیلیكوم.

لطلب التحكیم في أي تي لیمتد . قدمت 2018سبتمبر 10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ 2018 معدالً ینایر 15طلباً
.2019مارس 29في ھیئة التحكیم وتم تشكیل . 2019
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(تتمة)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر4

(تتمة)استثمار كوریك

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

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

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

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

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

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

من راس %44انترناشونال ھولدینج لیمتد (الشركة المالكة لشركة كورك التي تملك فیھا شركة تیلیكوم العراق نسبة 
أجراوي، نوزاد جندي، وریمون زینھ رحمھ. ویرتكز موضوع المال). والمدراء المدعى علیھم ھم كل من عبدالحمید 

تیلیكوم العراق طلب ، قدمت شركة 2019فبرایر 21في الدعوى على إخالل مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم.
. النظرومازال قیدحجز 

مواد ومعدات البناء والعقارات ، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة ل2017سبتمبر 5وفي سیاق منفصل، في 
ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة األم) ببدء إجراءات تحكیم ضد شركة كورك تیلیكوم بشأن إخالل كورك 

، تم 2019مارس 20بتاریخ تیلیكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. 
ملیون دوالر امریكي. 4.5التي بلغت حوالي والقانونیة والمصاریف مطالبتھا بالكامل، والفائدة المیةمودرن العمنح شركة 

لیكوم. یتكورك ضد شركة إجراءات التنفیذالمجموعة قد بدأت وھذا، 

علیھ، ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا وبناًء
علیھ، تم ادراج 2018دیسمبر 31و2019مارس 31االستثمار وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في  . وبناًء

ألف دینار 109,331ملیون دوالر أمریكي بما یعادل 359یمة بق2013دیسمبر 31االستثمار بالقیمة العادلة كما في 
).الف دینار كویتي107,807: 2018مارس 31و ألف دینار كویتي109,246: 2018دیسمبر 31كویتي (

أرصدة لدى البنوك ونقد 5
(مدققة)

مارس31
2019

دیسمبر31
2018

مارس31
2018

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

83,99376,852102,146نقد لدى البنوك وفي الصندوق
58,75949,07547,271ودائع قصیرة األجل 

────────────────────────
142,752125,927149,417النقد والنقد المعادل

--7,500تزید عن ثالثة أشھر ستحقاق أصلیةاذات فترات ودائع 
────────────────────────

150,252125,927149,417
════════════════════════

ادة طبقًسب فائتإن الودائع قصیرة األجل مودعة لفترات متنوعة ویعتمد ذلك على متطلبات النقد الفوریة للمجموعة وتك
لمعدالت فائدة الودائع قصیرة األجل لكل منھا. 
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أسھم خزینة 6
(مدققة)

مارس31
2019

دیسمبر31
2018

مارس31
2018

86,062,49786,062,49774,831,667عدد أسھم الخزینة 
════════════════════════

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

75,39169,02264,729دینار كویتيالقیمة السوقیة باأللف 
════════════════════════

ضرائب ال7
الثالثة أشھر المنتھیة في

31 مارس
20192018

ألفألف
دینار كویتيدینار كویتي

596514ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
229205حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

224205الزكاة
2,3252,076ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

────────────────
3,3743,000

════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة8

ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم على المتوسط قسمةعن طریق إن ربحیة السھم األساسیة والمخففة یتم احتسابھا 
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي:

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

2019
(معاد ادراجھ) *

2018
ألفألف

دینار كویتيدینار كویتي

20,28118,904ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم
══════════════════

سھمسھم
1,762,930,5581,762,930,558المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة

(98,978,642)(98,978,642)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
──────────────────

1,663,951,9161,663,951,916المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
══════════════════

12.1936.11ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)
══════════════════

* تم إعادة ادراج ربحیة السھم األساسیة والمخففة للفترة المقارنة المعروضة بحیث تعكس التعدیل على اسھم المنحة بعد 
). 11(إیضاح 2018دیسمبر31المنتھیة في سنةالالمتعلقة باإلصدار 

ن ربحیة السھم األساسیة والمخففة متطابقة.، فإقائمةلعدم وجود أدوات مخففةاًنظر
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رأسمالیة ارتباطات ومحتملةالتزامات9

كما یلي:التقریر رأسمالیة في تاریخ ارتباطات ومحتملةالتزاماتالمجموعة لدىیوجد 
(مدققة)

مارس31
2019

دیسمبر31
2018

مارس31
2018

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

152,633127,107156,932خطابات ضمان 
3,061132,014137,711التزامات عقود تأجیر تشغیلي

95,642108,417108,305*التزامات رأسمالیة 
───────────────────────────

251,336367,538402,948
═══════════════════════════

ألف دینار 2018:30,751دیسمبر 31ألف دینار كویتي (30,751یتضمن بند خطابات ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ 
البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة "شركة جلوبل أحد) صادرة من ألف دینار كویتي2018:31,405مارس31وكویتي

ستمز ش.م.ك.(مقفلة)" لصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكویت، تم إصدار تلك الكفاالت من البنك یكلیرنج ھاوس س
للمجموعة.دون حق الرجوع

شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة) وطرف ذي عالقة جزء من المجموعة (الشركة االم وشركتھا التابعة "تمثل * 
سبة حصة ملكیة بن("المشروع"). لدى المجموعة حالیاًتجاري في االمارات العربیة المتحدةمجمع وتطویر إلنشاءترتیب 
الى ) كما قدمت تسھیالت قروض تحمل فائدة %13.35: 2018مارس 31، و %19.87: 2018دیسمبر 31(19.87%

لف دینار أ79,706مبلغ وقدره). بلغت التزامات المجموعة تجاه زیادة االستثمار في المشروع10المشروع (إیضاح 
الف 97,330: 2018مارس 31الف دینار كویتي، و 87,232: 2018دیسمبر 31(2019مارس 31كویتي كما في 

الف دینار 62,231أیضا كفالة تضامنیة الى المشروع بمبلغقدمت الشركة االم. إضافة الى المذكور أعاله، دینار كویتي)
كما تتولى الف دینار كویتي). 63,700: 2018مارس 31الف دینار كویتي، و 57,976: 2018دیسمبر 31(كویتي

التجاري في االطار الزمني المتفق علیھ. مسئولیة إنجاز المجمع 

نزاعات قضائیة
PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 

األم عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى أتعاب الشركة، نفذت 2008حتى 2004من 
.محددة مع سلطة التحالف المؤقت للخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوافل واألمن

ملیون دوالر تدین بھا الحكومة األمریكیة للشركة 47، أرسلت الشركة األم مطالبة موثقة بحوالي 2011أبریل 23وبتاریخ 
15األم فیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة األم بتاریخ 

ر الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت واستأنفت الشركة األم قرا2011دیسمبر 
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد 80الحكومة األمریكیة أن الشركة األم مدینة لھا بمبلغ 

خدمات الجیش وتم ضم المبلغ. وطعنت الشركة األم بمطالبة الحكومة األمریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس
.االستئنافین

رفض االستئنافات أمام محكمة طعون مجلس خدمات 2013أغسطس 26وبتاریخ  ، تحركت الحكومة األمریكیة طالبةً
الجیش لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف 

ت الشركة األم على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ . طعن2014دیسمبر 9بتاریخ 
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي 2018أبریل 16. وبتاریخ 2015أبریل 8

.رفض استئناف الشركة األم لعدم االختصاص

، تقدمت الشركة األم بشكوى معدلة في أمر معلق یخص عقد 2018سبتمبر 21یة، وبتاریخ وبعد قرار الدائرة االتحاد
ملیون دوالر قامت 17مكتب المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أمور أخرى، إعادة مبلغ 

لك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحكومة الحكومة األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذ
إلى احتمال وجود دین على الشركة  األمریكیة أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة للشركة األم استناداً

المبین أدناه. DDKSاألم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا االمر مع االمر المتعلق بعقد 
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(تتمة)رأسمالیة ارتباطات محتملة والتزامات9

نزاعات قضائیة (تتمة)
(تتمة)PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 

ملیون دوالر من عقد آخر یرتبط بمكتب المشاریع والتعاقدات 17وكما أشرنا آنفًا، قامت الحكومة األمریكیة بمصادرة 
تطلب دفع مبلغ DDKS، قدمت الشركة األم مطالبة مصادق علیھا بموجب عقد 2017یولیو 3). وبتاریخ DDKS(عقد 

، أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة األم أنھا 2017سبتمبر 1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ DDKSمقاصة 
ار إلیھا أعاله، قدمت الشركة األم دعوى تطلب إعادة أوقفت المطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المش

").DDKSباإلضافة إلى الفوائد ("قضیة DDKSمبلغ مقاصة 

، قدمت الشركة 2018دیسمبر 3. بتاریخ DDKS ، قدمت الشركة األم شكوى معدلة في قضیة2018سبتمبر 21وبتاریخ 
التي ال زالت COFC مع قضیةDDKSى اقتراح لضم قضیة األم اقتراًحا إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إل

17، استجابت المحكمة لطلب الشركة األم بضم القضیتین. بتاریخ 2018دیسمبر 6بتاریخ . .عالقة والمشار إلیھا أعاله
، قدمت الشركة 2018دیسمبر 28. بتاریخ DDKS، قدمت حكومة الوالیات المتحدة اقتراًحا برد دعوى 2018دیسمبر 

وتم 2019فبرایر 14األمریكیة بتاریخحكومة الوالیات المتحدةورد ردوقد . األم ردھا على اقتراح الحكومة األمریكیة
. صدور الحكموفي انتظار ، 2019فبرایر 28بتاریخ ،عقد جلسة بعد أسبوعین من ذلك

، أقامت الشركة األم دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتعاقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلداریة 2016سبتمبر 14بتاریخ 
.. وال زالت ھذه الدعوى عالقةكولومبیافي المحكمة الجزئیة األمریكیة لقسم 

تشارة البیانات المالیة المجمعة. وبعد اسوعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بالقضایا، لم تقم اإلدارة بقید أي مخصصات في 
المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.

) تسییل كفالةب
ألف دینار كویتي من الكفالة المصرفیة 10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكویت بتسییل جزء بمبلغ 

من شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ("جلوبال كلیرنج") ، وھي شركة تابعة للشركة األم، المقدمة 
لصالح اإلدارة العامة للجمارك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبقًا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة المذكورة 

.2007دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 

وقد تقدمت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول 
ألف دینار كویتي 58,927درجة حكمھا لصالح شركة جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ 

ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا 9,138ومبلغ كتعویض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد،
على ھذه المبالغ من تاریخ %7سابقًا، باإلضافة إلى احتساب فائدة بنسبة  الحكم نھائیا.صیرورةسنویاً

ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما 
أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف 4إداري 2014/ 1955تقدمت اإلدارة العامة للجمارك بالطعن رقم 

ادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من الشركة واإلدارة العامة للجمارك حكمھا بتأیید الحكم الص2015سبتمبر 13في 
مارس 15، وبتاریخ 1تمییز إداري/2015لسنة 148,1487محكمة التمییز بالطعنین رقمي بالطعن على ھذا الحكم أمام 

براء تقریر یؤكد احقیة ، أصدرت لجنة الخ2018مایو 7وفي خبراء.القضت محكمة التمییز بإحالة الطعن إلدارة 2017
. 2018أكتوبر 3في التعویض المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في االم الشركة 

للتعقیب من الجمارك 2019فبرایر13قدمت الشركة دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة 2019ینایر 23وبجلسة
لجلسة  وتم منحھ أجالً 1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 2019مارس 6وبھذه الجلسة طلب الحاضر عن الجمارك أجالً

2019یونیو 26وفیھا تأجلت لجلسة 2019مایو 

ائیة ضد اإلدارة العامة للجمارك وتقدمت ضمن إحدى مطالبتھا بطلب لمحكمة االستئناف كما قامت الشركة برفع دعوى قض
بوقف اإلدارة العامة للجمارك من تسییل الكفاالت البنكیة المتبقیة المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج. وأصدرت محكمة 

جمارك، ي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للاالستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة الت
.وتقدمت ھذه األخیرة بالطعن بالتمییز على حكم االستئناف القاضي بوقف تسییل الكفاالت وقضى بإلغائھ من محكمة التمییز

باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة بین الشركة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى قضائیة 
ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالیًا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن یكون لھذه القضایا 

للمجموعة.لمالیة المرحلیة المكثفة المجمعةالمعلومات اتأثیر مادي سلبي على 
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نزاعات قضائیة (تتمة)
للمراحل األولى والثانیة والثالثة من قسیمة في منطقة جنوب أمغرة 157ج) العقد رقم 

ألف دینار كویتي یمثل قطعة أرض تقع جنوب أمغرة تم 28,500تتضمن العقارات االستثماریة عقار بقیمة دفتریة بمبلغ 
الحصول علیھا من الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد ایجار. 

30انتھاء سریانھ في ، أخطرت الھیئة الشركة األم بعزمھا إنھاء عقد االیجار المشار الیھ أعاله لزعمھا ب2018یولیو 3في 
، وطالبت الھیئة الشركة االم بتسلیم قطعة األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي 2018یونیو 

للشركة االم، فإن إخطار إنھاء العقد مخالف للقانون، وقد اتخذت الشركة األم اإلجراءات القانونیة الالزمة وقامت برفع 
حكومي ودعوى -عام-تجاري-2018لسنة 3686ودعوى برقم 24حكومي/-عام-تجاري-2018لسنة 2587دعوى برقم 

قد عالضمني بطلب الحكم بندب خبیر إلبداء الرأي حول ثبوت التجدید حكومي -عام-تجاري–2018لسنة 4522رقم 
) 129/2018صدر قرار اإلخالء اإلداري رقم (ھـ.ع.ص2018سبتمبر9وبتاریخ االیجار المذكور أعاله بموجب القانون. 

.12إداري/5600/2018وطعنت علیھ الشركة االم أمام القضاء بالدعوى رقم 

من 157تخصیص رقم ضد الشركة األم بإنتھاء عقد ال314/2019صدر الحكم رقم 2019إبریل 25وبتاریخ  اعتباراً
وبإخالء الشركة األم للقسیمة وطردھا واسترداد الھیئة لحیازة األرض وإلزام الشركة األم بأداء الریع 2018یونیو 30

من  الحكم صادر من محكمة أول درجة وھذا-د.ك عن كل یوم تأخیر حتى تسلیم القسیمة 80بمبلغ 2018یولیو 1ابتداءاً
د بدأت الشركة األم إتخاذ إجراءات الطعن باالستئناف ضد الحكم أعاله ووقف تنفیذه لحین الفصل بحكم وغیر نھائي وق

نھائي وبات من محكمة االستئناف.

التعلیق على نتائج القضیة. األم (بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي) من ولم تتمكن الشركة 

) قضایا شركة كي جي إل د
، تم رفع دعاوى مدنیة على الشركة األم وبعض شركاتھا التابعة من قبل شركة 2012دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 

رابطة الكویت والخلیج للنقل ("كي جي إل") وشركاتھا التابعة في ثالثة دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك 
ود شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف سابق في بشأن أمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في عق

الشركة األم. 

، 2018یولیو 6طلب اصدار حكم مستعجل. وفي ، والحقا النتھاء كافة التحقیقات، قدمت الشركة االم 2018یونیو 4في 
وافقت المحكمة على طلب الشركة االم واسقطت الدعوى. 

، استأنفت شركة كي جي ال الحكم المستعجل امام محكمة بنسلفانیا العلیا. وقدمت شركة كي جي ال 2018أغسطس 1في 
. كما قدمت شركة كي جي ال 2018دیسمبر 20. وقدمت المجموعة ردھا في 2018نوفمبر 8مذكرتھا االفتتاحیة في 

. قدمت الشركة االم مذكرتھا 2019فبرایر 12الستئناف في ومالحقھا ل2019ینایر 17تعقیبھا على مذكرة المجموعة في 
. ولم یتم بعد تحدید موعد 2019فبرایر 26في ، وقدمت شركة كي جي ال مذكرتھا النھائیة 2019فبرایر 25النھائیة في 

جلسة المحكمة. 

. 2019مارس 7جل في بختم أجزاء مستنسخة من الس، رفضت المحكمة العلیا التماس كي جي ال2019فبرایر 28في 
م تقم كي جي ال بعد بتقدی. لمكي جي ال بختم أجزاء مستنسخة من السجل، وافقت المحكمة على التزام 2019ابریل 12في 

النسخة المعدلة. 

باإلضافة إلى ما تقدم فإن المجموعة طرف فى العدید من مطالبات ودعاوى قضائیة غیر جوھریة. ھذا ویرى المستشار 
القانوني الداخلي للمجموعة بأن ھذه المطالبات والدعاوى لن یكون لھا أي تأثیر جوھري سلبي على المعلومات المالیة 

المرحلیة المكثفة المجمعة.
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عالقة مع أطراف ذات أرصدة معامالت و10

لتياشركاتالالعلیا للمجموعة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة عالقةمثل األطراف ذات ی
. یتم اعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة اجوھرًیایسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا تأثیًر

المجموعة.

ھي كما یلي:عالقةأطراف ذات لدىإن المعامالت واألرصدة 

المساھمون 
الرئیسیون

أطراف أخرى 
ذات عالقة

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس31

20192018

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع

18201219224إیرادات 
(109)(114)(109)(5)مصروفات عمومیة وإداریة 

1,1071,107659-إیرادات فوائد
(19)(21)(21)-تكالیف تمویل 

مساھمون ال
رئیسیونال

أطراف 
أخرى 

عالقةذات 
مارس31

2019

(مدققة)
دیسمبر 31

2018
مارس31

2018

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي
بیان المركز المالي المرحلي المكثف

المجمع 
31,16268,66999,831101,22866,158استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
109,331109,331109,246107,807-األرباح او الخسائر 

1,8501,8502,1921,908-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
50,64450,64442,05464,404-قرض إلى طرف ذي عالقة

35,34935,34935,32134,856-)4قرض إلى شركة زمیلة (إیضاح 
3436,2756,6188,54211,152مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

من أطراف ذات عالقة قد نتجت عن معامالت تمت ضمن السیاق المعتاد لألعمال وال تحمل الى وإن المبالغ المستحقة 
فائدة.

الف دینار كویتي، 42,054: 2018دیسمبر 31(دینار كویتي ألف50,644القرض الى طرف ذي عالقة مبلغ تم تقدیم 
ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من قبل شركة تابعة الف دینار كویتي) الى شركة محاصة 32,900: 2018مارس 31و 

بة مركللمجموعة لبناء وتطویر مجمع تجاري في دولة األمارات العربیة المتحدة ("المشروع"). ویحمل ھذا المبلغ فائدة 
أھداف ھ ویخضع ذلك لتحقیقئد إتمام انشاویمكن تحویلھ إلى حقوق ملكیة في المشروع عنسنویة وفقا التفاقیة القرض، 

تشغیلیة معینة للمشروع. 

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
فیما یلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (التنفیذیین) واألعضاء االخرین الرئیسیین باإلدارة خالل الفترة: 

المنتھیة فيأشھرالثالثة
مارس31

2019
دینار كویتيألف

2018
دینار كویتيألف

368434مزایا قصیرة األجل
════════════
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وأسھم منحةتوزیعات أرباح 11

باعتماد 2019أبریل 2في المنعقدتین ة یالعمومیة غیر العادةالمساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة والجمعیقام 
فلس للسھم15توزیع أرباح نقدیة بواقع على ، والموافقة 2018دیسمبر 31البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

دیسمبر 31لسنة المنتھیة في) ل%15: 2017دیسمبر 31(%15وأسھم منحة بواقع فلس للسھم)15: 2017دیسمبر 31(
2018.

معلومات القطاعات التشغیلیة 12

ولدى المقدمة ھاوخدماتمنتجاتھابناء علىوحدات أعمال إلىتم تنظیم المجموعة ألغراض إعداد التقاریر لإلدارة، 
:ا كما یليمقابالن لرفع التقاریر عنھن ایان رئیسقطاعالمجموعة

الخدمات اللوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا:
المناولة ویقدم قطاع الخدمات اللوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا خدمات لوجیستیة شاملة للعمالء والتي تتضمن الشحن 

والنقل والخدمات اللوجیستیة للعقود والخدمات اللوجیستیة الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث. 

البنیة التحتیة:
دارة إخدمات المناولة األرضیة بالمطار ومل على العقارات الصناعیةتأخرى تشیقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات 

وإعادة تدویر وتخزین ونقل الوقودواالستشارات الجمركیة وخدمات التنظیف لطائرات األرضیة لمناولة الوالمرافق 
المخلفات. 

2019مارس31أشھر المنتھیة في الثالثة

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات

المتعلقة بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
اإلیرادات

378,773-274,794103,979عمالء خارجیون 
-(3,851)1883,663ما بین القطاعات

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

378,773(3,851)274,982107,642اإلیرادات إجمالي 
════════════════════════════════════════

23,970القطاعاتنتائج
══════════

2018مارس31أشھر المنتھیة في الثالثة

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات 
المتعلقة بھا

البنیة 
التحتیة

تعدیالت 
المجموعواستبعادات 

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

اإلیرادات
371,805-277,19694,609عمالء خارجیون 
-(5,025)8644,161ما بین القطاعات

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

371,805(5,025)278,06098,770اإلیرادات إجمالي 
════════════════════════════════════════

23,552القطاعاتنتائج
══════════

مویل تإدارة دات". یتم استبعابین القطاعات عند التجمیع وتظھر ضمن "تعدیالت وما یتم استبعاد المعامالت واألرصدة 
وال یتم توزیعھ على القطاعات على أساس مجمعضرائب التكالیف التمویل) وإیرادات الفوائد وذلكالمجموعة (بما في 

التشغیلیة.
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2018دیسمبر31و2019مارس31موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي 
: 2018مارس31و

الخدمات 
اللوجیستیة 
المتعلقة والخدمات

بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
2019مارس 31كما في 

1,985,655(103,250)854,4331,234,472إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════════

894,995(495,129)399,259990,865إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════

2018دیسمبر 31كما في 
1,843,159(91,030)761,5031,172,686إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════════════
776,925(624,826)465,210936,541إجمالي المطلوبات 

════════════════════════════════════════
2018مارس 31كما في 

1,760,248(83,160)740,3981,103,010إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════════

727,636(442,303)300,995868,944إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════

معلومات حول توزیع اإلیرادات 
یعرض الجدول التالي توزیع إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء: 

2019مارس 31

إیرادات 
الخدمات 

اللوجستیة 

المناولة األرضیة 
وایرادات منازلة 

المجموع خدمات أخرى إیرادات تأجیر المشروع 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
توقیت االعتراف باإلیرادات 

60,64598,200-26,87110,684زمنیة معینة الخدمات المقدمة في نقطة 
280,573-18,059244,96517,549تالوقمدارعلىالخدمات المقدمة 

─────────────────────────
44,930255,64917,54960,645378,773اجمالي االیرادات من العقود مع العمالء

═════════════════════════

2018مارس 31

إیرادات 
الخدمات 

اللوجستیة 

المناولة األرضیة 
وایرادات منازلة 

المجموع خدمات أخرى إیرادات تأجیر المشروع 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
توقیت االعتراف باإلیرادات 

52,79393,553-30,71810,042الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة 
278,252-18,919244,37514,958الخدمات المقدمة علي مدارالوقت

─────────────────────────
49,637254,41714,95852,793371,805اجمالي االیرادات من العقود مع العمالء

═════════════════════════
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تعرف القیمة العادلة بانھ السعر المستلم لبیع أصل او المدفوع لنقل التزام في معامالت منتظمة بین اطراف السوق في تاریخ 
القیاس. 

تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة: 
: واإلفصاح عنھاالمجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیةتستخدم 

.متطابقة: أسعار (غیر معدلة) معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى 
، إما بصورة ملحوظةعلى القیمة العادلة المسجلةالجوھري تأثیر ذات الجمیع مدخالتھا تكون : أسالیب أخرى 2المستوى 

مباشرة أو غیر مباشرة: و 
على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البیانات ذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت 3المستوى 
في السوق.الملحوظة

ي للقیمة العادلة:  بالقیمة العادلة حسب مستوى الجدول الھرمالمسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2019مارس 31
:موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

109,331109,331-استثمار في شركة زمیلة
106106-اسھم 

3,532-3,532استثمار في صنادیق
50,64450,644-قرض إلى طرف ذي عالقة

35,34935,349-قرض الى شركة زمیلة 
────────────────────────

3,532195,430198,962
────────────────────────

خالل اإلیرادات الشاملة موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 
األخرى

15,64015,640-أوراق مالیة
────────────────────────

:مشتقةمالیةموجودات
(136)-(136)عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

105-105عقود مبادلة أسعار الفائدة
────────────────────────

(31)-(31)
════════════════════════

3,501211,070214,571
════════════════════════

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2018دیسمبر 31
:الخسائرموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو

109,246109,246-استثمار في شركة زمیلة
106106-سھم أ

3,479-3,479استثمار في صنادیق
42,05442,054-قرض إلى طرف ذي عالقة

35,32135,321-قرض الى شركة زمیلة 
────────────────────────

3,479186,727190,206
────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
األخرى

15,15015,150-أوراق مالیة
────────────────────────

:موجودات مالیة مشتقة
190-190عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

250-250الفائدةعقود مبادلة أسعار 
────────────────────────

440-440
────────────────────────

3,919201,877205,796
════════════════════════
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(تتمة)تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة: 

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2018مارس 31
:موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

107,807107,807-استثمار في شركة زمیلة
106106-أسھم 

5,413-5,413استثمار في صنادیق
64,40464,404-قرض إلى طرف ذي عالقة

34,85634,856-قرض الى شركة زمیلة 
────────────────────────

5,413207,173212,586
────────────────────────

الشاملة موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
األخرى

12,83312,833-أوراق مالیة
────────────────────────

:موجودات مالیة مشتقة
226-226عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

493-493عقود مبادلة أسعار الفائدة
────────────────────────

719-719
────────────────────────

6,132220,006226,138
════════════════════════

لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة.

ما في كاسترداد قرض یحمل فائدة إمكانیة وستثمار في شركة زمیلة التحدید القیمة العادلة للم تتمكن إدارة المجموعة من
القرض وعوامل عدم التأكد المرتبطة بھا وبالتالي تم تسجیل االستثمار بعض نتیجة ل2018دیسمبر 31و2019مارس31

).4یضاح (إ2013دیسمبر 31العادلة كما في بالقیمةذي الصلة 

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بواسطة أسالیب للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة تم تحدید القیمة العادلة 
أسعار أو معدالت السوق الملحوظة.إلىتقییم ال تستند 

3یعرض الجدول التالي مطابقة الرصید االفتتاحي والختامي للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة ضمن المستوى 
من الجدول الھرمي للقیمة العادلة:

مارس 31
2019

ألف 
دینار كویتي

(مدققة) 
دیسمبر 31

2019
ألف 

دینار كویتي

مارس 31
2018

ألف 
دینار كویتي

201,877112,918112,918ینایر 1كما في 
(5,769)(5,769)-على القیمة العادلة9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
110,678110,678-على إعادة التصنیف 9تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

──────────────────
201,877217,827217,827

(83)477-إعادة القیاس المسجلة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 
2,262(16,427)9,193أخرى زائدا المشتریات (المبیعات) والتحویل

──────────────────
211,070201,877220,006تاریخ المعلومات المالیة كما في 

══════════════════


