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المرحلي المكثف المجمع بیان الدخل 
(غیر مدقق)2018سبتمبر30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
سبتمبر30

أشھر المنتھیة في التسعة
سبتمبر30

إیضاحات
2018

ألف
2017

ألف
2018

ألف
2017

ألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

اإلیرادات 
340,788310,877995,908881,745إیرادات خدمات لوجیستیة وشحن

15,68815,30946,44945,226إیجاراتإیرادات 
37,96932,290108,05594,103خدمات أخرى

────────────────────────────────
394,445358,4761,150,4121,021,074إجمالي اإلیرادات
(676,953)(776,302)(242,976)(269,247)تكلفة اإلیرادات 

────────────────────────────────
125,198115,500374,110344,121صافي اإلیرادات 

(95,630)(98,607)(31,063)(32,827)مصروفات عمومیة وإداریة
(157,240)(167,750)(52,515)(55,847)رواتب ومزایا موظفین

29,505---رد مخصصات 
(28,785)---تسویة دعاوى قضائیة 

1,5051,2143,9233,121حصة في نتائج شركات زمیلة 
1,2081,0432,3512,481إیرادات متنوعة

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

39,23734,179114,02797,573مجلس اإلدارةواإلطفاء ومكافأة أعضاء
(21,753)(23,865)(7,225)(8,139)ستھالكا

(3,021)(3,042)(1,012)(1,012)إطفاء
────────────────────────────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء
30,08625,94287,12072,799مجلس اإلدارة
9058603,5842,366إیرادات فوائد
(7,867)(9,825)(2,686)(2,890)تكالیف تمویل

────────────────────────────────
مجلس ومكافأة أعضاءالربح قبل الضرائب 

28,10124,11680,87967,298اإلدارة 
(7,862)(8,763)(2,801)(3,362)7ضرائب 

(109)(107)(39)(35)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
────────────────────────────────

24,70421,27672,00959,327ربح الفترة
════════════════════════════════

الخاص بـ:
20,00117,81658,89849,219مساھمي الشركة األم

4,7033,46013,11110,108الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────

24,70421,27672,00959,327
════════════════════════════════

األساسیة والمخففة الخاصة ربحیة السھم 
813.8212.3140.7133.98بمساھمي الشركة األم (فلس)

════════════════════════════════
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق)2018سبتمبر30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
سبتمبر30

أشھر المنتھیة في التسعة
سبتمبر30

2018
ألف

2017
ألف

2018
ألف

2017
ألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

24,70421,27672,00959,327ربح الفترة
════════════════════════════════

إیرادات شاملة أخرى:/)رئخسا(
المرحلي بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل

المجمع في فترات الحقة:المكثف
(3,141)(11,508)(2,205)(808)عمالت أجنبیةترجمةتعدیالت -
224(584)80(22)ستثماراتاصافيتغطیةمن ربح (خسارة) -
(33)7143(15)نقدیةتدفقات لتغطیةمن عملیات ربح (خسارة) -

────────────────────────────────

(845)(2,118)(11,949)(2,950)
بنود لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل المرحلي المكثف 

المجمع:
مدرجة ملكیة حقوق ألدوات التغیرات في القیمة العادلة 

-(211)--األخرىبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
────────────────────────────────

--(211)-
────────────────────────────────

(2,950)(12,160)(2,118)(845)خسائر شاملة أخرى 
────────────────────────────────

23,85919,15859,84956,377إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
════════════════════════════════

الخاص بـ:
19,51915,87648,72645,396مساھمي الشركة األم

4,3403,28211,12310,981الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────

23,85919,15859,84956,377
════════════════════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
(غیر مدقق)2018سبتمبر30في المنتھیةللفترة

المنتھیة أشھرالتسعة
سبتمبر30في 

20182017

اتاحإیض
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
أنشطة التشغیل

80,87967,298الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
:لـتعدیالت

130592انخفاض قیمة مدینین تجاریین مخصص 
8,6607,901مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

(501)(176)تحویل عمالت أجنبیةربح 
(3,121)(3,923)حصة في نتائج شركات زمیلة 

(29,505)-رد مخصصات 
28,785-تسویة دعاوى قضائیة 

(2,481)(2,351)إیرادات متنوعة
23,86521,753ستھالكا

3,0423,021إطفاء
(2,366)(3,584)إیرادات فوائد
9,8257,867تكالیف تمویل

────────────────────
116,36799,243رأس المال العاملفيربح التشغیل قبل التغیرات 

(1,803)(3,596)مخزون
(47,629)(43,608)مدینون تجاریون

(4,458)(32,240)موجودات متداولة أخرى
35,22424,291دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى

────────────────────
72,14769,644النقد الناتج من العملیات
(28,785)-تسویة دعاوى قضائیة 

(6,313)(8,875)ضرائب مدفوعة
(5,884)(7,803)مدفوعةالمكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
(140)(140)مدفوعة المكافأة أعضاء مجلس االدارة 

────────────────────
55,32928,522أنشطة التشغیلصافي التدفقات النقدیة الناتجة من

────────────────────
أنشطة االستثمار

(3,434)-صافي الحركة في موجودات مالیة متاحة للبیع
-1,377األرباح او الخسائربالقیمة العادلة من خالل صافي الحركة في موجودات مالیة 
-(2,002)بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالیة 

(36,749)(30,457)ومعداتاآلتوممتلكات إضافات إلى 
291476ومعداتاآلتوممتلكات من بیعالمحصل

(18,104)(10,750)10قرض إلى طرف ذي عالقة
(7,239)(15,510)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ  
(917)(2,684)إضافات الى عقارات استثماریة 

1,7711,698توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة
(115)-شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حیازتھإقتناء

-(606)سابقةاتخالل فترإقتناءمقابل مؤجل مدفوع فیما یتعلق ب
(38)(275)حصة إضافیة في شركة تابعة إقتناء

610551إیرادات فوائد مستلمة  
7,065-أشھر ثالثةصافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن 

────────────────────
(56,806)(58,235)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار

────────────────────
أنشطة التمویل

(3,951)-شراء أسھم خزینة
28,06061,120صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 

(8,469)(11,213)تمویل مدفوعة تكالیف
(17,211)(18,779)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم 

(5,516)(11,684)المسیطرةتوزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر 
-414رأسمال إضافي صادر عن شركة تابعة

────────────────────
25,973(13,202)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمویل

619(707)عمالت أجنبیة ترجمةصافي فروق 
────────────────────

(1,692)(16,815)في النقد والنقد المعادلالنقصصافي 
125,69087,240ینایر1النقد والنقد المعادل في 

────────────────────
5108,87585,548سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 

════════════════════
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تشكل جزًءا من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.13إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
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المجمعالمرحلي المكثف الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدقق)2018سبتمبر30المنتھیة في للفترة

بمساھمي الشركة األمةالخاص

رأس 
المال

عالوة 
إصدار 

أسھم
احتیاطي 

اجباري
أسھم 

خزینة 

احتیاطي 
أسھم 
خزینة

احتیاطي
ترجمة

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

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 

(8,548)(80)(8,468)(6,395)-(2,406)-333-----)3(راجع اإلیضاح 2018ینایر 1في 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

687,009965,33749,7071,015,044(24,423)(126)(17,542)(28,442)44,366(49,239)133,303152,65067,781(معاد إدراجھ)2018ینایر 1كما في 
58,89858,89813,11172,009  ---------ربح الفترة 

(12,160)(1,988)(10,172)--(211)(441)(9,520)-----شاملة أخرى خسائر 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

58,89848,72611,12359,849-(211)(441)(9,520)-----إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة
(18,873)-(18,873)(18,873)---------)11توزیعات أرباح (إیضاح

---(19,996)--------19,996)11اصدار أسھم منحة (إیضاح 
(11,684)(11,684)-----------توزیعات أرباح الى الحصص غیر المسیطرة 

414414-----------إصدار رأسمال من قبل شركة تابعة
(41)(628)587-587--------حصة إضافیة في شركات تابعةإقتناء

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

707,038995,77748,9321,044,709(23,836)(337)(17,983)(37,962)44,366(49,239)2018153,299152,65067,781سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

661,356920,58228,660949,242(35,397)1,836(17,801)(22,918)44,366(45,288)2017121,185152,65060,593ینایر 1كما في 
49,21949,21910,10859,327---------ربح الفترة 

(2,950)873(3,823)---191(4,014)-----شاملة أخرى) إیرادات خسائر(
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

49,21945,39610,98156,377--191(4,014)-----الشاملة للفترة اإلیرادات إجمالي (الخسائر) 
(17,156)-(17,156)(17,156)---------)11توزیعات أرباح (إیضاح 

---(12,118)--------12,118)11إصدار أسھم منحة (إیضاح 
(3,951)-(3,951)------(3,951)---شراء أسھم خزینة

(5,516)(5,516)-----------توزیعات أرباح الى الحصص غیر المسیطرة 
322322-----------شركة تابعةإقتناء
(39)(5)(34)-(34)--------حصة إضافیة في شركة تابعة إقتناء

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
681,301944,83734,442979,279(35,431)1,836(17,610)(26,932)44,366(49,239)2017133,303152,65060,593سبتمبر30في كما 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2018سبتمبر30وللفترة 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 
الرئیسي یقع في الصلیبیةاألم لألوراق المالیة. إن عنوان مكتب الشركةيوسوق دببورصة الكویتشركة مدرجة في 

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

ـبامعً اللشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
.2018نوفمبر8"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 ·
ى تساعد الشركة األم علتلك التي مشابھة أو أنشطةالشركات التي تمارس على واالستحواذقتناءواالالمشاركة في·

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

أساس اإلعداد2

ةریر المالیا"التق34وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي للمجموعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتم إعداد
".ةالمرحلی

في دمةالمستخالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك ھذه إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد 
التغیرات في السیاسات المحاسبیة باستثناء2017دیسمبر 31للسنة المنتھیة في مدققة سنویة مجمعة بیانات مالیة أحدث 

"األدوات المالیة" ("المعیار الدولي للتقاریر 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة تطبیق أدناه نتیجة3كما ھو مبین باإلیضاح 
"اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ("المعیار الدولي للتقاریر المالیة 15") والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 9المالیة 

. 2018ینایر 1") اعتبارًا من 15

بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصداره ولكنھ لم یسر بعد. لم یكن للتعدیالت األخرى لم تقم المجموعة 
أي تأثیر مادي على 2018ینایر 1فيعلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تسري للفترة المحاسبیة السنویة التي تبدأ 

المالي للمجموعة.السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء 

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

. وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة للعرض العـادل في 2017دیسمبر 31یة في المنتھ
ي یمكن ال تعبر بالضرورة عن النتائج التللفترة المرحلیةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغیل 

.2018دیسمبر 31توقعھا للسنة المنتھیة في 

أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة3

جة من العقود مع العمالءاإلیرادات النات15عیار الدولي للتقاریر المالیة الم
والتفسیرات ذات اإلیرادات18ومعیار المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء11یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 

الصلة، وھو یسري على كافة اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء ما لم تندرج ھذه العقود ضمن نطاق المعاییر األخرى. 
اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء. وبموجب للمحاسبة عنویقدم المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات 

، تتحقق اإلیرادات بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا أحقیة فیھ مقابل 15ر المالیة الدول للتقاریالمعیار
تحویل البضائع أو الخدمات إلى العمیل.

یتطلب المعیار من المجموعة اتخاذ األحكام مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من 
عقود المبرمة مع عمالئھا. كما یحدد المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف التزایدیة للحصول على خطوات النموذج على ال

والتكالیف المتعلقة مباشرةً بالوفاء بشروط العقد.العقد
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(تتمة)اإلیرادات الناتجة من العقود مع العمالء15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أسباب عملیة) مما بواسطة طریقة التأثیر المتراكم (دون أي 15قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تم إعادة إدراج ). وعلیھ، لم ی2018ینایر 1أدى إلى التطبیق المبدئي لھذا المعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي (أي 
ومعیار المحاسبة 18أي تم عرضھا كما سبق تسجیلھا طبقا لمعیار المحاسبة الدولي –2017المعلومات المعروضة لسنة 

سیؤدي تطبیق ھذا المعیار إلى تغییر في السیاسات المحاسبیة كما ھو موضح أدناه:والتفسیرات ذات الصلة. 11الدولي 

اإلیرادات اللوجیستیة
طبیق المعیار وقبل تتتكون اإلیرادات اللوجیستیة بصورة رئیسیة من إدارة المخزون والوفاء بالطلبات وتقدیم خدمات النقل. 

اإلیرادات اللوجیستیة وفقا للقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق تقوم المجموعة بتسجیل، 15الدولي للتقاریر المالیة 
یلھا عند إتمام الخدمات.للبضاعة أو الخدمات وتم تسج

في المرحلة الزمنیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات اللوجیستیة اإلیرادات یتم تسجیل،15طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أي تأثیر على تحقق اإلیرادات. لم یكن لھ 15تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة إن إلى العمیل. 

تسلیم المشروعاتالشحن وإیرادات 
ن المستقلیالبري الجوي والبحري وخدمات النقل مقدمي من سعات نقلتنتج المجموعة إیرادات الشحن عن طریق شراء 

، كانت المجموعة تسجل اإلیرادات في الفترة 15ثم إعادة بیعھا إلى العمالء. وقبل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مات بالرجوع إلى مرحلة إتمام الخدمات.التي یتم فیھا تقدیم الخد

تسلیم ، توصلت المجموعة إلى أنھا ستواصل تسجیل اإلیرادات من خدمات الشحن و15طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
طریقة المدخالت لقیاس مدى التقدم في إنجاز الخدمات على نحو مماثل للسیاسة استخدامبالمشروعات على مدار الوقت 

المحاسبیة السابقة نظرا ألن العمیل یتسلم ویستفید من المزایا المقدمة في الوقت نفسھ.

مثل التخلیص الجمركي وخدمات الوساطة. وتتم المحاسبة عنھا كالتزام أداء الخدمات تتضمن بعض العقود العدید من 
حالة عدم . وفيالمنفصلةاستنادا إلى أسعار البیع ةعلى حدكل منفصل ویتم توزیع أسعار المعامالت على التزامات األداء 

ى التكلفة بناء علسعر المعاملة المستقل لكل التزام أداءبتقدیرالمجموعةتقومإمكانیة تحدید ھذه األسعار بصورة مباشرة، 
المتوقعة زائدًا ھامش الربح. 

یتم تحقق إیرادات الشحن والمناولة وتسلیم المشروعات على مدار الفترة الزمنیة. ، 15وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
لم یكن لھ أي تأثیر على تحقق اإلیرادات. 15إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التمویلبنود
قبل العمیل وسداد المدفوعات منال تتوقع المجموعة إبرام أي عقود تتجاوز فیھا الفترة بین تحویل الخدمات المرتقبة إلى 

العمیل مدة عام واحد. ونتیجة لذلك لم تقم المجموعة بتعدیل أي من أسعار المعامالت للقیمة الزمنیة لألموال.

رات في السیاسات المحاسبیة أعاله أي تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة.یلیس للتغی

األدوات المالیة -9لدولي للتقاریر المالیة لمعیار اا
. یحدد المعیار الدولي 2018ینایر 1األدوات المالیة اعتبارا من 9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

متطلبات تحقق وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وانخفاض قیمة الموجودات المالیة ومحاسبة 9للتقاریر المالیة 
األدوات المالیة: التحقق والقیاس.39حل معیار المحاسبة الدولي . یحل ھذا المعیار متغطیةال

فیما یلي عرض موجز للتغیرات الرئیسیة على السیاسات المحاسبیة للمجموعة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر 
:9المالیة 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
تقییم كافة الموجودات المالیة باستثناء أدوات 9یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ، قیاسالتصنیف والاتلتحدید فئ

حقوق الملكیة والمشتقات استنادا إلى الجمع ما بین نموذج أعمال المنشأة المستخدم إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات 
النقدیة التعاقدیة لألدوات.

تقییم نموذج األعمال
نموذج أعمالھا عند المستوى الذي یعكس على النحو األفضل كیفیة إدارتھا لمجموعات الموجودات المالیة المجموعة تحدد 

لتحقیق األغراض من األعمال. أي ما إذا كان ھدف المجموعة یقتصر فقط على تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة من 
نقدیة الناتجة من بیع الموجودات معاً. في حالة عدم إمكانیة الموجودات أم تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات ال

تحقیق أي من الھدفین (على سبیل المثال أن یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات 
أداة على حدة وإنما على أساس كل المجموعة المالیة كجزء من نموذج أعمال "لغرض البیع". وال یتم تقییم نموذج أعمال 

یتم تقییمھ على مستوى أعلى للمحافظ المجمعة ویستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
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(تتمة)األدوات المالیة -9لمعیار الدولي للتقاریر المالیة ا

(تتمة) المالیة والمطلوبات المالیةتصنیف الموجودات 

(تتمة)تقییم نموذج األعمال

كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال ورفع التقاریر حولھ إلى موظفي -
اإلدارة العلیا للمنشأة؛

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وباألخص -
كیفیة إدارة تلك المخاطر؛ 

كیفیة مكافأة مدیري األعمال (على سبیل المثال، تحدید ما إذا كانت المكافآت سوف تستند إلى القیمة العادلة للموجودات -
النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا)؛ المدارة أو التدفقات

كما یعتبر معدل التكرار المتوقع للمبیعات وقیمتھا وتوقیتھا من الجوانب الھامة لتقییم المجموعة.

االت حاحتمالاألسوأ" أو "االحتمالالمتوقعة بصورة معقولة دون أخذ نموذج "االحتماالتیستند تقییم نموذج األعمال إلى 
عتبار. في حالة تحقیق التدفقات النقدیة بعد التحقق المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للمجموعة، الضغط" في اال

لن تغیر المجموعة تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال، وفي المقابل ستقوم بإدراج ھذه 
ثة أو المشتراة مؤخرًا في الفترات الالحقة. المعلومات عند تقییم الموجودات المالیة المستحد

المبلغ والفائدة فقطأصلاختبار مدفوعات 
ار المبلغ والفائدة فقط ("اختبأصلتقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل مدفوعات 

والفائدة"). المبلغ أصلمدفوعات 

ألغراض ھذا االختبار، ُیعرف "المبلغ األساسي" بأنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد یتغیر على مدى 
أو إطفاء لعالوة/خصم). المبلغ ألصلعمر األصل المالي (على سبیل المثال، ما إذا كان ھناك مدفوعات 

إن العوامل األكثر الجوھریة للربح ضمن ترتیب اإلقراض ھي بصورة نموذجیة المقابل المدفوع للقیمة الزمنیة لألموال 
المبلغ والفائدة فحسب، تستعین المجموعة باألحكام وتضع في أصل ومخاطر االئتمان. وإلجراء تقییم اختبار مدفوعات 

بھا األصل المالي والفترة التي یتم عنھا تحدید معدل الربح.اعتبارھا العوامل ذات الصلة مثل العملة المدرج

على النقیض، فإن الشروط التعاقدیة التي تسمح بالتعرض ألكثر من المستوى األدنى من االنكشاف للمخاطر أو التقلب في 
المبلغ أصلي مدفوعات تمثل فالتدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب إقراض أساسي ال تتیح تدفقات نقدیة تعاقدیة ت

عن المبلغ القائم فقط. وفي مثل ھذه الحاالت، ینبغي أن یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الفائدةو
الخسائر. 

تقوم المجموعة بإعادة التصنیف فقط في حالة وقوع أي تغییرات في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم 
یر غالتالیة لحدوث التغییر. ومن المتوقع أن تكون مثل ھذه التغییرات البیانات المالیةإعادة التصنیف اعتبارا من بدایة فترة 

.بدرجة كبیرةمتكررة

قیاس الموجودات والمطلوبات المالیةفئات 
(بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 39تم استبدال فئات قیاس الموجودات المالیة ضمن معیار المحاسبة الدولي 

والموجودات المالیة المتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى االستحقاق والمدرجة بالتكلفة المطفأة) بالفئات التالیة:
الدین المدرجة بالتكلفة المطفأةأدوات ·
أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة األرباح أو الخسائر ·
أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح أو الخسائر ·

الغاء االعترافإلى األرباح أو الخسائر عند 
یة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المال·

، باستثناء معاملة األرباح 39تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة دون تغییر الى حد كبیر وفقا معیار المحاسبة الدولي 
ة العادلة ة كمدرجة بالقیماو الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المنشأة فیما یتعلق بالمطلوبات المصنف

من خالل األرباح او الخسائر. یتم عرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان 
.محاسبيتطابقعدمذلكعننتجإذاإالالمجمع الدخل

المتضمنة واألصل المالي الرئیسي. بدًال من ذلك، ، لم یعد یتم الفصل بین المشتقات9وطبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
یتم تصنیف الموجودات المالیة استنادا إلى نموذج األعمال وشروطھ التعاقدیة. لم یطرأ أي تغییر على طریقة المحاسبة عن 

المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالیة والعقود الرئیسیة غیر المالیة.
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السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة)أثر التغیرات في 3

(تتمة)األدوات المالیة-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)
أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة

التصنیف
المطفأة في حالة استیفاء كال الشرطین التالیین وعدم تصنیفھ كمدرج بالقیمة العادلة من یتم قیاس األصل المالي وفقاً للتكلفة

خالل األرباح أو الخسائر:
أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن "نموذج أعمال" الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ -
والفائدةلغ اصل المبأن تؤدي الشروط التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تتمثل في مدفوعات -

لقائم.االمبلغ ألصلفحسب 

القیاس الالحق
معدلة بما ةلفعلیاالفائدةإن أدوات الدین المقاسة وفقا للتكلفة المطفأة یتم قیاسھا الحقًا وفقا للتكلفة المطفأة بواسطة طریقة 

یعكس خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمدرجةأدوات الدین
التصنیف

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

لمحاسبة الدولي . وطبقا لمعیار امعاً فقات النقدیة التعاقدیة والبیع التدكًال منتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو تحصیل
كقروض ومدینین. األدواتھذه تم تصنیفی، 39

القیاس الالحق
ل سیتم قیاسھا الحقاً وفقاً للقیمة العادلة مع تسجیبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمدرجة بالنسبة ألدوات الدین 

األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة باإلضافة إلى إیرادات الفوائد وأرباح وخسائر تحویل العمالت 
ین مدرجة وتقوم إدارة المجموعة بتصنیف أحد القروض إلى طرف ذي عالقة كأداة د.المجمعاألجنبیة في بیان الدخل

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

األخرىالشاملةأدوات حقوق الملكیة المدرجة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 
تصنیف بعض االستثمارات في األسھم على نحو غیر قابل لإللغاء كأدوات حقوق المجموعة عند التحقق المبدئي، قد تختار 

ملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار المحاسبة 
دید مثل ھذا التصنیف على أساس كل أداة وال یتم االحتفاظ بھا لغرض المتاجرة. یتم تحاألدوات المالیة: العرض32الدولي 

على حدة. 

. یتم تسجیل توزیعات المجمعالدخلال یتم أبدًا إعادة إدراج األرباح والخسائر الناتجة من أدوات حقوق الملكیة إلى بیان 
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات باستثناء أن تستفید المجموعة من مثل ھذه المتحصالت المجمع الدخلاألرباح في بیان 

كأن یتم استرداد جزء من تكلفة األداة وفي تلك الحالة یتم تسجیل األرباح ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى. وال تخضع 
األخرى لتقییم انخفاض القیمة. عند البیع، یتم إعادة أدوات حقوق الملكیة وفقا للقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 

إلى األرباح المرحلة في بیان التغیرات في حقوقإعادة تقییم استثمارتصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة من احتیاطي 
.المجمعالملكیة

المدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراألصل المالي
الموجودات المالیة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند شرائھا أو إصدارھا المجموعة بتصنیف تقوم 

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

وفقا للقیمة العادلة. إضافة إلى ذلك وعند التحقق المبدئي، قد تقوم المجمع بھا لغرض المتاجرة في بیان المركز المالي 
طفأة أو القیمة ا للتكلفة المالمجموعة على نحو غیر قابل لإللغاء بتصنیف األصل المالي الذي یستوفي متطلبات القیاس وفق

العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى كأصل مالي مدرج بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك 
نشأ. یقد عدم تطابق محاسبيمن شأنھ أن یستبعد أو یحد بصورة ملحوظة من أي 

لعقد أو المجمع طبقا لشروط اوتوزیعات األرباح في بیان الدخلالفوائدیتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة وإیرادات 
عندما یثبت الحق في استالم الدفعات.

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

بشراء أو بیع أو إنھاء أحد خطوط األعمال.
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أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة)3

(تتمة)األدوات المالیة-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)
المطلوبات المالیة

، باستثناء معاملة األرباح 39تستمر المحاسبة عن المطلوبات المالیة دون تغییر الى حد كبیر وفقا معیار المحاسبة الدولي 
او الخسائر الناتجة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة فیما یتعلق بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة 

تم عرض ھذه الحركات في اإلیرادات الشاملة األخرى دون إعادة تصنیفھا الحقا الى بیان من خالل األرباح او الخسائر. ی
الدخل المجمع. 

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
إلى تغییر طریقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض القیمة للموجودات 9لقد أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". 39ستبدال منھج الخسائر المتكبدة ضمن معیار المحاسبة الدولي المالیة عن طریق ا
من المجموعة تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة الموجودات المالیة 9یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ار ولقد طبقت المجموعة المنھج المبسط الوارد بالمعیرباح أو الخسائر. للدین غیر المحتفظ بھا وفقا للقیمة العادلة من خالل األ
فوفة جموعة مصالمواحتسبت خسائر االئتمان المتوقعة استنادا إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة. ووضعت

ة المرتبطة لكي تعكس العوامل المستقبلیبخسائر االئتمان التاریخیة والمعدلة المجموعة التاریخیة خبرة مخصصات تستند إلى 
بالموجودات المالیة والبیئة االقتصادیة.

تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة طبقا للعقد وكافة التدفقات النقدیة التي تتوقع 
الفعلي األصلي.الفائدةة إلى معدل المجموعة استالمھا. ویتم بعد ذلك خصم العجز بنسبة تقریبی

یوماً. ومع ذلك، قد 90في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدیة لمدة متعثر وتعامل المجموعة األصل المالي كأصل 
تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة 

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

تغطیةالمحاسبة 
آللیات محاسبة الثالثةعلى األنواع 9العامة الواردة ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة تغطیةالمتطلبات محاسبة حافظت 

. ومع ذلك، ھناك قدر أكبر من المرونة ارتبط بأنواع المعامالت المؤھلة 39الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي تغطیةال
نود وأنواع بنود المخاطر للبتغطیةوخصوصا فیما یتعلق بتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة كأدوات تغطیةاللمحاسبة 

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

، اختارت المجموعة مواصلة تطبیق متطلبات محاسبة 9وطبقا لما ھو مسموح بھ طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
.39الواردة ضمن معیار المحاسبة الدولي تغطیةال

االنتقال 
2018ینایر 1اعتبارا من 9تم تطبیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة والناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ھو مبین أدناه:كما 

ناتجة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والدفتریةإدراج الفترات المقارنة. وتم تسجیل الفروق في القیم اللم یتم إعادة)أ
. وبالتالي، ال 2018ینایر 1واالحتیاطیات كما في األرباح المرحلةضمن 9عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وبذلك ھي لیست قابلة للمقارنة 9ت المعیار الدولي للتقاریر المالیة متطلبا2017تعكس المعلومات المعروضة لسنة 
. 9طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 2018بالمعلومات المعروضة لسنة 

تم إجراء عملیات التقییم التالیة على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاریخ التطبیق المبدئي.)ب
یتم االحتفاظ باألصل المالي من خاللھ.تحدید نموذج األعمال الذي ·
مة العادلة وفقا للقیكمدرجةالتصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة لبعض الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ·

من خالل األرباح أو الخسائر.
لعادلة اتصنیف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة كمدرجة بالقیمة ·

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.
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أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة)3

(تتمة)األدوات المالیة-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

9المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة تصنیف الموجودات 
وفئات التصنیف 39طبقا لمعیار المحاسبة الدولي دفتریةیوضح الجدول التالي مطابقة فئات التصنیف األصلیة والقیمة ال

.2018ینایر 1للموجودات المالیة لدى المجموعة كما في 9الجدیدة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التصنیف األصلي 
طبقا لمعیار 

المحاسبة الدولي 
39

التصنیف الجدید طبقا 
للمعیار الدولي 
9للتقاریر المالیة 

الدفتریةالقیمة
األصلیة طبقا لمعیار 

39المحاسبة الدولي 
تعدیالت االنتقال 

لتطبیق المعیار

الدفتریةالقیمة
الجدیدة طبقا للمعیار 

الدولي للتقاریر 
9المالیة 

ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي
أرصدة لدى البنوك وودائع 

قصیرة األجل
قروض 
125,690-125,690المطفأةالتكلفة ومدینون

مدینون تجاریون
قروض 
301,797(2,180)303,977التكلفة المطفأةومدینون

قرض إلى طرف ذي عالقة
قروض 
ومدینون

مدرجة أداة دین
بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

61,5254461,569الخسائر

قرض إلى شركة زمیلة
قروض 
ومدینون

موجودات مالیة
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

35,098-35,098الخسائر

موجودات مالیة مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من 
خالل األرباح 

أو الخسائر

موجودات مالیة 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

108,611-108,611الخسائر

–موجودات مالیة متاحة للبیع 
أسھم

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

أدوات حقوق 
ملكیة مدرجة 

بالقیمة العادلة من 
خالل اإلیرادات 
12,549(5,813)18,362الشاملة األخرى

-موجودات مالیة متاحة للبیع 
صنادیق

موجودات مالیة 
متاحة للبیع

مالیة موجودات 
مدرجة بالقیمة 

العادلة من خالل 
األرباح أو 

4,307-4,307الخسائر
───────────────────────

649,621(7,949)657,570إجمالي الموجودات المالیة

═══════════════════════
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الجدیدة (تتمة)أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر 3

(تتمة)األدوات المالیة-9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
على األرباح المرحلة واحتیاطي إعادة 2018ینایر 1ھذا التغییر على السیاسة المحاسبیة كما في أثریعرض الجدول التالي 

عمالت اجنبیة: ترجمةواحتیاطي اتتقییم استثمار

أرباح مرحلة
ألف

دینار كویتي

إعادة احتیاطي 
تاتقییم استثمار

ألف
دینار كویتي

ترجمةاحتیاطي
عمالت اجنبیة 

ألف
كویتيدینار 

(28,775)693,4042,280) 2017دیسمبر 31(39الرصید الختامي طبقا لمعیار المحاسبة الدولي 

األثر على إعادة التصنیف وإعادة القیاس:
متاحة للبیع إلى من أسھم –إعادة تصنیف االستثمارات في أوراق مالیة 
-            (2,406)2,406مدرجة بالقیمة من خالل األرباح أو الخسائر

قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في األسھم المدرجة سابقاً وفقا للتكلفة 
-            -(5,813)ناقصا االنخفاض في القیمة
333-(270)قرض إلى طرف ذي عالقة

من قبل شركة 9تعدیل االنتقال لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
--(599)زمیلة

أثر تحقق خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة بخالف التسھیالت 
االئتمانیة:

على 9خسائر االئتمان المتوقعة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
--(2,119)بالتكلفة المطفأةالمدینین التجاریین 

──────────────────
333(2,406)(6,395)المجموع 

──────────────────
في تاریخ 9الرصید االفتتاحي طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(28,442)(126)2018687,009ینایر 1التطبیق المبدئي المقرر في 
══════════════════

إلى أي تغیر في تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة.9المعیار الدولي للتقاریر المالیة تطبیقلم یؤد 

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

سبتمبر30
2018

دیسمبر31
2017

سبتمبر30
2017

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

108,988108,425108,389خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 
--3,800خارج الكویت–استثمار في صنادیق 

106186137في الكویت–مالیة غیر مسعرة أسھم
──────────────────────────

112,894108,611108,526
═════════════════════

یر غمال مشترك) حصة ملكیة لكامل، والتي تمثل منشأة ذات رأسالمجموعة (من خالل شركتھا التابعة المملوكة باتمتلك 
تیلیكوم كركوشركةتم تصنیف االستثمار في). "كورك تیلیكوم"(ذ.م.م.كورك تیلیكومفي شركة%23.7بنسبة مباشرة 

میلة ن ھذه الشركة الزوحیث إك تیلیكوم. شركة كورعلىجوھریاً ا المجموعة تأثیرً كاستثمار في شركة زمیلة حیث تمارس 
كز فقد تم إدراجھا في بیان المر،مال مشتركللشركة التي تمثل منشأة ذات رأسمحتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة

استثمار في شركات "28المحاسبة الدولي معیارعلى بناءً اھذه المعاملة مسموح بھإن المالي المجمع بالقیمة العادلة. 
لمنشأةالمحتفظ بھا من قبل الستثمارات ایتیح المحاسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عن اوالذيزمیلة" 

مع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل 9للتقاریر المالیة الدوليلمعیار لوفقا ؛مشتركالمال الذات رأس
المجمع في فترة التغییر.
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(تتمة)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر4

ألف35,238شركة كورك تیلیكوم إلىالقرض ذي الفوائد المقدم من قبل المجموعة تبلغ قیمة ، 2018سبتمبر30كما في 
دینار كویتي) (إیضاح ألف2017:35,086سبتمبر30دینار كویتي، وألف35,098: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (

10 .(

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

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

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

. وتتعلق مطالبات مواالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار الشركة األم في شركة كورك تیلیكو
المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى، على إخفاق الحكومة العراقیة في معاملة استثمار الشركة األم بقیمة اكثر 

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

، تم قید طلب التحكیم من المجموعة رسمیًا لدى مركز تسویة منازعات االستثمار. وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیًا 2017
أبریل 30. وتم إیداع مذكرة المجموعة فى 2018یر ینا31حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر 20في 

، أودعت جمھوریة العراق اعتراضھا على االختصاص وطلبت النظر في االعتراض 2018أغسطس 6. وبتاریخ 2018
للنظر في إمكانیة فصل 2018أكتوبر 11للبت فیھ كمسألة تمھیدیة قبل النظر في موضوع النزاع. وعقدت جلسة بتاریخ 

على النحو المطلوب. وال یمكن في الوقت الحالي تقییم االثر المالي المتوقع حیث ما یزال النزاع قائما دون اإلجراءات 
حسمھ قانونا وعدم اتضاح االمور.

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

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

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

جرائیة والتي سوف تصدر القواعد اإل2018فبرایر 2أمیركي (بخالف الفوائد). وقد تم تشكیل ھیئة التحكیم في 
. 2018مایو 17والجدول الزمني لنظر التحكیم في أقرب فرصة. وقد تم إیداع مذكرة طلبات شركة تیلیكوم العراق فى 

. 2019. وتم تحدید جلسة لشھر سبتمبر 2018سبتمبر 12وتم إیداع مذكرة الدفاع بتاریخ 

التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین·
لیمتد والسید سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدیة مختلفة إجراءات التحكیم ضد شركة سي اس 

من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة المساھمین المتعلقة باستثمار الشركة األم في شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید 
وتم تقدیم رد المدعى علیھم 2018یونیو 4المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وتم إرسال طلب التحكیم بتاریخ 

.2018سبتمبر 10بتاریخ 

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

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

26تاریخ رسل طلب التحكیم بلبنان إلى شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأ
. ومن طلبات الدعوى المقابلة 2018أكتوبر 8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ 2018یونیو 

التعویض عن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. ومن المقرر 
.2018نوفمبر 8مقابلة بتاریخ إیداع الرد على الدعوى ال

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

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

على إخالل مدراء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم.
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(تتمة)موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر4

(تتمة)كوركقضیة 
مطالبات مركز دبي المالي العالمي ضد ریمون زینة رحمھ·

ضد 2018أبریل 12دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في -دعوى رحمھ أمام مركز دبي المالي العالمي 
ریمون زینھ رحمھ لتقصیره في اإلدارة.

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

بما ھتیلیكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مودرن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. وُیقدر المبلغ المتنازع علی
.ملیون دوالر أمیركي (بخالف الفوائد)3.4یقارب 

إلیداع مذكرة طلبات المدعي، وتم تقدیم مذكرة 2018مایو 4. وتم تحدید موعد 2018مارس 8تم تعیین محكم منفرد في 
.2019ینایر 29. وحددت لذلك جلسة بتاریخ 2018یولیو 5دفاع المدعي علیھم في 

كورك الدولیة بإقامة دعوى ضد تیلیكوم العراق بشأن حاالت إخالل مدعي قیام تیلیكوم العراق بھا في مطالبة مقابلة، تھدد
بشأن احكام التمویل الواردة في اتفاقیة المساھمین المبرمة بین األطراف بشأن شركة كورك تیلیكوم. وُیقدر المبلغ المتنازع 

البدء بأي إجراءات ضد تیلیكوم العراق حتى تاریخھ.ملیون دوالر أمیركي. ولكن لم یتم 120علیھ بما یقارب 

علیھ، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار وإمكانیة استرداد القرض ذي الفوائد كما في وبناءً 
بقیمة 2013دیسمبر 31علیھ، تم ادراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في . وبناءً 2017دیسمبر 31و2018سبتمبر30

دینار كویتي). ألف108,425: 2017دیسمبر 31دینار كویتي (ألف108,988ما یعادل بأمریكيملیون دوالر 359

أرصدة لدى البنوك ونقد 5
(مدققة)

سبتمبر30
2018

دیسمبر31
2017

سبتمبر30
2017

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

64,742104,94671,095نقد لدى البنوك وفي الصندوق
44,13320,74414,453ودائع قصیرة األجل 

────────────────────────
108,875125,69085,548

════════════════════════

أشھر) مودعة لفترات متنوعة تتراوح بین یوم واحد ثالثةلمدة تصل أصلیة استحقاقإن الودائع قصیرة األجل (ذات فترة 
األجل لمعدالت فائدة الودائع قصیرةاسب فائدة طبقً تأشھر ویعتمد ذلك على متطلبات النقد الفوریة للمجموعة وتكوثالثة

لكل منھا. 

أسھم خزینة 6
(مدققة)

سبتمبر30
2018

دیسمبر31
2017

سبتمبر30
2017

86,062,49774,831,66774,831,667عدد أسھم الخزینة 
═══════════════════════════

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

72,29260,01566,376القیمة السوقیة باأللف دینار كویتي
═══════════════════════════
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ضرائب ال7
أشھر المنتھیة فيالثالثة

سبتمبر30
التسعة أشھر المنتھیة في

سبتمبر30
2018201720182017

ألفألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

5244651,5421,288ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
209186617515حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

209186617515الزكاة
2,4201,9645,9875,544ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

────────────────────────────────
3,3622,8018,7637,862

════════════════════════════════

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:

أشھر المنتھیة فيالثالثة
سبتمبر30

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

2018
(معاد ادراجھ) *

20172018
(معاد ادراجھ) *

2017
ألفألفألفألف

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي
20,00117,81658,89849,219ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم

════════════════════════════════════
سھمسھمسھمسھم

1,532,983,0941,532,983,0941,532,983,0941,532,983,094المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة
(84,472,425)(86,062,497)(86,062,497)(86,062,497)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة

───────────────────────────────────
1,446,920,5971,446,920,5971,446,920,5971,448,510,669المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة

════════════════════════════════════
ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة 

13.8212.3140.7133.98بمساھمي الشركة األم (فلس)
════════════════════════════════════

لمنحة بعد اأسھم* تم إعادة ادراج ربحیة السھم األساسیة والمخففة للفترة المقارنة المعروضة بحیث تعكس التعدیل على 
). 11(إیضاح 2017المتعلقة بسنة اإلصدار 

والمخففة متطابقة.ن ربحیة السھم األساسیة ، فإقائمةلعدم وجود أدوات مخففةاً نظر

رأسمالیة ارتباطات ومحتملةالتزامات9

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

سبتمبر30
2018

دیسمبر31
2017

سبتمبر30
2017

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

126,807123,149111,771خطابات ضمان 
102,59029,64831,105التزامات عقود تأجیر تشغیلي

106,831115,80628,855التزامات رأسمالیة 
───────────────────────────

336,228268,603171,731
═══════════════════════════

ألف دینار 31,405: 2017دیسمبر 31ألف دینار كویتي (30,751یتضمن بند خطابات ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ 
ألف دینار كویتي) صادرة من أحد البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة "شركة جلوبل 31,405: 2017سبتمبر30كویتي و

كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك.(مقفلة)" لصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكویت، تم إصدار تلك الكفاالت من البنك 
دون حق الرجوع للمجموعة.
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(تتمة)رأسمالیة تباطات ارمحتملة والتزامات9

عالقة جزء من و) وطرف ذ"شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویةالمجموعة (الشركة االم وشركتھا التابعة "تمثل * 
سبة حصة ملكیة بن("المشروع"). لدى المجموعة حالیاً تجاري في االمارات العربیة المتحدةمجمع وتطویر إلنشاءترتیب 
كما قدمت تسھیالت قروض تحمل فائدة الى )%2017:13.35سبتمبر30، و%13.35: 2017دیسمبر 31(13.35%

دینار ألف90,193مبلغ وقدره ). بلغت التزامات المجموعة تجاه زیادة االستثمار في المشروع10المشروع (إیضاح 
غبمبلقدمت الشركة االم أیضا كفالة تضامنیة الى المشروع . إضافة الى المذكور أعاله، 2018سبتمبر30كویتي كما في 

الزمني المتفق علیھ. اإلطارالتجاري في إنجاز المجمع بتلتزمكما لف دینار كویتيأ63,700

نزاعات قضائیة
)DCAAوكالة تدقیق عقود الدفاع األمیركیة (أ)

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

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

لجیش. وبصفة منفصلة، ادعت واستأنفت الشركة األم قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات ا2011دیسمبر 
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد 80الحكومة األمریكیة أن الشركة األم مدینة لھا بمبلغ 

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

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

لدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ . طعنت الشركة األم على قرار المجلس أمام ا2014دیسمبر 9بتاریخ 
، أكدت ھیئة الدائرة االتحادیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي 2018أبریل 16. وبتاریخ 2015أبریل 8

.رفض استئناف الشركة األم لعدم االختصاص

شركة األم بشكوى معدلة في أمر معلق یخص عقد ، تقدمت ال2018سبتمبر 21وبعد قرار الدائرة االتحادیة، وبتاریخ 
ملیون دوالر قامت 17مكتب المشاریع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة تطلب، من بین أشیاء أخرى، إعادة مبلغ 

مة والحكومة األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك تطلب إعالن حكم بأنھ ال یجوز للحك
من الحكومة األمریكیة للشركة األم استنادًا إلى احتمال وجود دین على الشركة قانونا األمریكیة أن تحجز مبالغ مستحقة 

األم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة األمریكیة ردھا على الشكوى المعدلة للشركة 
.2018األم في نوفمبر 

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

، أبلغت مسؤولة التعاقدات الشركة األمة 2017سبتمبر 1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخDDKSمبلغ مقاصة 
أنھا أوقفت المطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة االتحادیة المشار إلیھا أعاله، قدمت الشركة األم دعوى تطلب إعادة 

").DDKSباإلضافة إلى الفوائد ("قضیة DDKSمبلغ مقاصة 

ومن المقرر أن تقدم الحكومة األمریكیة .DDKS األم شكوى معدلة في قضیة، قدمت الشركة2018سبتمبر 21وبتاریخ 
التي ال زالت عالقة والمشار COFC مع قضیةDDKS . كما تطلب الشركة األم ضم قضیة2018ردھا المعدل في نوفمبر 

.إلیھا أعاله

اقدات بموجب قانون اإلجراءات اإلداریة ، أقامت الشركة األم دعوى تتعلق بمكتب المشاریع والتع2016سبتمبر 14بتاریخ 
.. وال زالت ھذه الدعوى عالقةكولومبیافي المحكمة الجزئیة األمریكیة لقسم 
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(تتمة)رأسمالیة ارتباطات محتملة والتزامات9

نزاعات قضائیة (تتمة)

(تتمة))DCAAوكالة تدقیق عقود الدفاع األمیركیة (أ)
الشكوك التي تحیط بالقضایا، لم تقم اإلدارة بقید أي مخصصات في المعلومات المالیة المجمعة والمرحلیة. وعلى الرغم من 

وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.

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

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

.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 58,927بلغ درجة حكمھا لصالح شركة جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد م

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

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

درجة. ثم قامت كل من الشركة واإلدارة العامة للجمارك حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول2015سبتمبر 13في 
قضت ،2017مارس 15، وبتاریخ 2015لسنة 1487و148بالطعن على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي 
، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد احقیة2018مایو7. في محكمة التمییز بإحالة الطعن إلدارة خبراء وزارة العدل

دیسمبر 5لجلسةوتأجلت2018أكتوبر 3فيالدعوى أمام محكمة التمییز . وتم نظربھالمطالبالتعویضفيالشركة
2018.

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

للجمارك، ل بحوزة اإلدارة العامةاالستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزا
.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 حالًیا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن یكون لھذه القضایا 

للمجموعة.المجمعةالمكثفةالمرحلیةالمالیةالمعلوماتتأثیر مادي سلبي على 

منطقة جنوب أمغرةفيقسیمة للمراحل األولى والثانیة والثالثة من157) العقد رقم ج
تم جنوب أمغرةقطعة أرض تقع مثل یدینار كویتيألف28,500دفتریة بمبلغبقیمةعقار العقارات االستثماریة ضمنتت

. الحصول علیھا من الھیئة العامة للصناعة بموجب عقد ایجار

30في لزعمھا بانتھاء سریانھالمشار الیھ أعاله االیجارعقد إنھاءبعزمھا األمخطرت الھیئة الشركة ، أ2018یولیو 3في 
األرض. استنادا الى الرأي القانوني للمستشار القانوني الخارجي بتسلیم قطعة الشركة االم الھیئةوطالبت،2018یونیو

قامت برفع دعوىللقانون، وقد اتخذت الشركة األم اإلجراءات القانونیة الالزمة ومخالفالعقد إنھاءإخطارللشركة، فإن 
حكومي للمطالبة -عام-تجاري-2018لسنة 3686برقم ودعوى24حكومي/-عام-تجاري-2018ة لسن2587برقم 

البداء خبیر ندببالحكمبطلب1/حك..م.ت-2018لسنة 4522ودعوى رقم بعدم التعرض لھا فى العینبإصدار حكم ی
في حكمھامحكمة أول درجة ولم تصدر.بموجب القانونعقد االیجار المذكور أعالهالضمنى تجدید الثبوت الرأي حول 

لمحتملة النتائج اتحدیدمن )الخارجىقانونيالمستشار الالشركة االم (بعد التشاور مع تتمكن القضایا المشار الیھا. ولم
.ایاللقض

) 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 ستة دوائر قضائیة مختلفة في الوالیات المتحدة وذلك 
شركة كي جي إل مع حكومة الوالیات المتحدة من قبل موظف سابق في بشأن أمور تتعلق بالتشھیر والتدخل في عقود

الشركة األم. قامت الشركة األم برفع دعاوى لرفض الشكاوى كما قامت شركة كي جي إل بتقدیم شكاوى معدلة. ونتیجة 
لذلك، قررت المحكمة في قضیتین منھم، حق الشركة األم في رفض الدعوى.  
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(تتمة)رأسمالیة ارتباطات محتملة والتزامات9

نزاعات قضائیة (تتمة)

(تتمة)) قضایا شركة كي جي إل د
قررت المحكمة رفض طلب 2015دیسمبر 8إجراءات مستعجلة وفي بقدمت الشركة األم طلبًا 2015أغسطس 21في 

الشركة األم ورفض طلب كي جي ال بشأن إلزام الشركة األم بالكشف عن أدلة اعتبرتھا األخیرة أساسیة في دعم مطالباتھا.  

أصدرت المحكمة أمرًا حددت بموجبھ تاریخ التدقیق في األدلة والمحاكمة.2017نوفمبر 28في 

6، بعد االنتھاء من عملیة البحث والكشف، قدمت الشركة األم طلًبا ثانًیا للحصول على حكم معجل. في 2018یونیو 4في
، وافقت المحكمة على طلب الشركة األم ورفضت الشكوى.2018یولیو 

حكم محكمة أول درجة أمام محكمة بنسلفانیا العلیا، ومن المقرر تقدیم كي جي إل، استأنفت 2018أغسطس 1بتاریخ 
.2018نوفمبر 8االفتتاحیة بتاریخ كي جي إلمذكرة 

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

المرحلیة المكثفة المجمعة.

عالقة مع أطراف ذات وأرصدة معامالت 10

لتياشركاتالالمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة وعالقةمثل األطراف ذات ی
. یتم اعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة اجوھریً ایسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا تأثیرً 

المجموعة.

ھي كما یلي:عالقةأطراف ذات لدىإن المعامالت واألرصدة 

المساھمون 
الرئیسیون

أطراف أخرى 
ذات عالقة

أشھر المنتھیة فيالتسعة
سبتمبر30

20182017

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع

667667684-إیرادات 
(335)(310)(271)(39)مصروفات عمومیة وإداریة 

2,5381,773-2,538إیرادات فوائد
(127)(60)(60)-تكالیف تمویل 

مساھمون ال
رئیسیونال

أطراف 
أخرى 

عالقةذات 
سبتمبر30

2018

(مدققة)
دیسمبر 31

2017
سبتمبر30

2017

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي
المركز المالي المرحلي المكثفبیان

المجمع 
-8,4498,449-8,449موجودات غیر متداولة أخرى
8,449----موجودات مالیة متاحة للبیع 

1312,6002,7312,1082,138مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
74,60361,52539,878-74,603قرض إلى طرف ذي عالقة

35,23835,23835,09835,086-)4قرض إلى شركة زمیلة (إیضاح 
50110,58211,08311,2192,785مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

أطراف ذات عالقة قد نتجت عن معامالت تمت ضمن السیاق المعتاد لألعمال وال تحمل وإلىإن المبالغ المستحقة من
فائدة.
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقة وأرصدة معامالت 10

دینار كویتي ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من قبل شركة تابعة ألف43,100یتضمن القرض الى طرف ذي عالقة مبلغ 
للمجموعة لبناء وتطویر مجمع تجاري في دولة األمارات العربیة المتحدة ("المشروع"). ویحمل ھذا المبلغ فائدة متغیرة، 

تم وع. معینة للمشرھ ویخضع ذلك لتحقیق أھداف تشغیلیةئویمكن تحویلھ إلى حقوق ملكیة في المشروع عند إتمام انشا
. 9قیاس القرض الى طرف ذي عالقة بالقیمة العادلة وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
المنتھیة فيأشھرالتسعة

سبتمبر30
2018

دینار ألف
كویتي

2017
دینار ألف

كویتي
1,3051,208مزایا قصیرة األجل

════════════════

وأسھم منحةتوزیعات أرباح 11

2018أبریل 11في المنعقدتین ة یالعمومیة غیر العادةوافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة والجمعی
دیسمبر 31(%15وأسھم منحة بواقع فلس للسھم)15: 2016دیسمبر 31(فلس للسھم15توزیع أرباح نقدیة بواقع على 

.2017دیسمبر 31لسنة المنتھیة في) ل10%: 2016

معلومات القطاعات التشغیلیة 12

ولدى المقدمة ھاوخدماتمنتجاتھابناء علىوحدات أعمال إلىتم تنظیم المجموعة ألغراض إعداد التقاریر لإلدارة، 
:ا كما یليملرفع التقاریر عنھقابالن ن ایان رئیسقطاعالمجموعة

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

عارض واألحداث. والنقل والخدمات اللوجیستیة للعقود والخدمات اللوجیستیة الخاصة بالمشروعات والم

البنیة التحتیة:
األرضیة ناولة مالووإدارة المرافق والتجاریةمل على العقارات الصناعیةتیقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات أخرى تش

وإعادة تدویر المخلفات. وتخزین ونقل الوقودواالستشارات الجمركیة وخدمات التنظیف لطائرات ل

2018سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعة

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات

المتعلقة بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
اإلیرادات

1,150,412-858,409292,003عمالء خارجیون 
-(10,983)1,1429,841القطاعاتما بین 

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

1,150,412(10,983)859,551301,844اإلیرادات إجمالي 
════════════════════════════════════════

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك 
114,027(10,401)24,60499,824مجلس اإلدارةواإلطفاء ومكافأة أعضاء

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

72,009اتالقطاعنتائج
══════════
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(تتمة)معلومات القطاعات التشغیلیة12

2017سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعة

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات 
المتعلقة بھا

البنیة 
التحتیة

تعدیالت 
المجموعواستبعادات 

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

اإلیرادات
1,021,074-767,796253,278عمالء خارجیون 
-(9,409)7798,630ما بین القطاعات

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

1,021,074(9,409)768,575261,908اإلیرادات إجمالي 
════════════════════════════════════════

قبل الفوائد والضرائب واالستھالك التشغیل ربح
96,853(7,737)21,02583,565واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

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

29,505رد مخصصات
(28,785)تسویة مطالبات قضائیة

──────────

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 
97,573ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

══════════

59,327القطاعاتنتائج
══════════

مویل تإدارة دات". یتم استبعاالقطاعات عند التجمیع وتظھر ضمن "تعدیالت وبین ما یتم استبعاد المعامالت واألرصدة 
وال یتم توزیعھ على القطاعات على أساس مجمعضرائب التكالیف التمویل) وإیرادات الفوائد والمجموعة (بما في ذلك

التشغیلیة.

2017دیسمبر31و2018سبتمبر30موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي 
: 2017سبتمبر30و

2018سبتمبر30كما في 

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات

المتعلقة بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
1,805,998(86,672)756,1821,136,488إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════════════
761,289(457,905)314,543904,651إجمالي المطلوبات 

════════════════════════════════════════
2017دیسمبر 31كما في 

1,728,940(89,154)742,3371,075,757إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════════

705,348(518,285)378,269845,364إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════

2017سبتمبر30كما في 
1,649,603(104,771)752,4331,001,941إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════════════
670,324(449,696)310,187809,833إجمالي المطلوبات 

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

القیمة العادلة لألدوات المالیة 13

: واإلفصاح عنھاالجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیةتستخدم المجموعة

.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
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2018سبتمبر30وللفترة المنتھیة فيكما في
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة 13

بالقیمة العادلة حسب مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  المسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2018سبتمبر30
بالقیمة العادلة من خالل مدرجةموجودات مالیة

:األرباح أو الخسائر
108,988108,988-استثمار في شركة زمیلة

3,800-3,800صنادیقاستثمار في 
106106-أوراق مالیة غیر مسعرة

74,60374,603-قرض إلى طرف ذي عالقة
35,23835,238-قرض الى شركة زمیلة 

────────────────────────

3,800218,935222,735
════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
:اإلیرادات الشاملة األخرى

14,59714,597-غیر مسعرة أوراق مالیة
════════════════════════

المشتقات:
(73)-(73)عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

502-502عقود مبادلة أسعار الفائدة
────────────────────────

429-429
════════════════════════

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي(مدققة)2017دیسمبر 31

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة 
:األرباح أو الخسائر

108,425108,425-استثمار في شركة زمیلة
186186-أوراق مالیة غیر مسعرة

────────────────────────

-108,611108,611
════════════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع:
4,3074,307-أوراق مالیة غیر مسعرة

════════════════════════

المشتقات:
153-153عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

219-219عقود مبادلة أسعار الفائدة
────────────────────────

372-372
════════════════════════
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2018سبتمبر30وللفترة المنتھیة فيكما في
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القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)13

3المستوى 2المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2017سبتمبر30
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

:األرباح أو الخسائر
108,389108,389-استثمار في شركة زمیلة

137-137مسعرة أوراق مالیة
────────────────────────

137108,389108,526
════════════════════════

موجودات مالیة متاحة للبیع:
4,3564,356-أوراق مالیة غیر مسعرة

════════════════════════

المشتقات:
(183)-(183)عقود مبادلة عمالت أجنبیة آجلة

287-287عقود مبادلة أسعار الفائدة
────────────────────────

104-104
════════════════════════

وأثر، عمالت أجنبیةترجمةتتعلق بصورة رئیسیة بتعدیالت 3إن الحركة في رصید األدوات المالیة ضمن المستوى 
.)3(إیضاح 9التصنیفات وفقا لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

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 ل2017دیسمبر 31و2018سبتمبر30

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

تم تحدید القیمة العادلة لألسھم غیر المسعرة المصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بواسطة 
أسعار أو معدالت السوق الملحوظة.إلىأسالیب تقییم ال تستند 


