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المرحلي المكثف المجمع بیان الدخل 
(غیر مدقق)2017مارس31المنتھیة في للفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

إیضاحات
2017

ألف
2016

ألف
دینار كویتيدینار كویتي

اإلیرادات
276,486263,528إیرادات خدمات لوجیستیة وشحن

14,77613,227إیرادات تأجیر 
29,28022,079خدمات أخرى

──────────────
320,542298,834إجمالي اإلیرادات
(196,786)(209,712)تكلفة اإلیرادات 

──────────────
110,830102,048صافي اإلیرادات 

(29,142)(30,089)مصروفات عمومیة وإداریة
(48,765)(51,787)رواتب ومزایا موظفین

827910حصة في نتائج شركات زمیلة 
9901,171متنوعةإیرادات 

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

30,77126,222مجلس اإلدارةواإلطفاء ومكافأة أعضاء
(6,612)(7,587)استھالك

(1,010)(1,008)إطفاء
──────────────

22,17618,600مجلس اإلدارةأعضاءالربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة
772136إیرادات فوائد
(1,252)(2,520)تكالیف تمویل

──────────────
20,42817,484مجلس اإلدارة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

(2,014)(2,372)7ضرائب 
(35)(35)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

──────────────
18,02115,435ربح الفترة

══════════════

الخاص بـ:
14,56013,105مساھمي الشركة األم

3,4612,330الحصص غیر المسیطرة
──────────────

18,02115,435
══════════════

812.6911.39بمساھمي الشركة األم (فلس)ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة 
══════════════
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق)2017مارس31المنتھیة في للفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس31

2017
ألف

2016
ألف

دینار كویتيدینار كویتي

18,02115,435الفترةربح 
══════════════════

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

الحقة:
(10,573)719تعدیالت تحویل عمالت أجنبیة-
8069تغطیة صافي االستثماراتربح -
-37ربح تغطیة التدفقات النقدیة-

──────────────────

(10,504)836إیرادات (خسائر) شاملة أخرى 
──────────────────

18,8574,931إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة
══════════════════

الخاص بـ:
13,6243,929مساھمي الشركة األم

5,2331,002الحصص غیر المسیطرة
──────────────────

18,8574,931
══════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع 
(غیر مدقق)2017مارس31في المنتھیةللفترة

المنتھیة أشھرالثالثة
مارس31في 

20172016
دینار كویتيألف دینار كویتيألف احإیض

أنشطة التشغیل
20,42817,484الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

:لـتعدیالت
321269انخفاض قیمة مدینین تجاریین مخصص 

2,3592,429مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
(137)297ربح تحویل عمالت أجنبیة

(910)(827)حصة في نتائج شركات زمیلة 
(1,171)(990)إیرادات متنوعة

7,5876,612استھالك
1,0081,010إطفاء

(136)(772)إیرادات فوائد
2,5201,252تكالیف تمویل

────────────────────

31,93126,702رأس المال العامل:التغیرات فيربح التشغیل قبل 
(1,010)(2,077)بضاعة

4,731(10,066)مدینون تجاریون
5,1831,619موجودات متداولة أخرى

3,5671,238دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى
────────────────────

28,53833,280النقد الناتج من العملیات
(1,098)(2,359)ضرائب مدفوعة

(2,096)(1,907)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة
────────────────────

24,27230,086صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل
────────────────────

أنشطة االستثمار
1,587(1,027)للبیعصافي الحركة في موجودات مالیة متاحة 

(8,187)(20,901)ممتلكات وآالت ومعداتإضافات إلى 
-121ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من بیع

(3,108)(4,804)قرض إلى طرف ذي عالقة
(7,909)(4,388)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ  

1,6981,548توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة
(5,115)-اقتناء شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذى تمت حیازتھ 

308216إیرادات فوائد مستلمة  
(3,091)5,518صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر 

────────────────────

(24,059)(23,475)االستثمارصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة 
────────────────────

أنشطة التمویل
-(3,951)شراء أسھم خزینة

4,9697,862صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 
(1,393)(2,158)تكلفة تمویل مدفوعة 

(273)(365)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم 
-(788)أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرةتوزیعات 

────────────────────

6,196(2,293)أنشطة التمویل) الناتجة منالمستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 
(6,235)348صافي فروق تحویل عمالت أجنبیة 

────────────────────

5,988(1,148)في النقد والنقد المعادل) الزیادةالنقص(صافي 
87,240107,207ینایر1النقد والنقد المعادل في 

────────────────────

586,092113,195مارس31النقد والنقد المعادل في 
════════════════════
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المجمعالمرحلي المكثف الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدقق)2017مارس31المنتھیة في للفترة

الشركة األمالخاص بمساھمي 

رأس 
المال

عالوة 
إصدار 

أسھم
احتیاطي 

قانوني 
أسھم 

خزینة 

احتیاطي 
أسھم 
خزینة

احتیاطي
ترجمة

عمالت 
أجنبیة

احتیاطي
تغطیة

احتیاطي 
إعادة

تقییم 
استثمارات

احتیاطیات 
ىآخر

أرباح 
مرحلة

اإلجمالي 
الفرعي 

الحصص 
غیر 

المسیطرة 

إجمالي
حقوق 
الملكیة 

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

661,356920,58228,660949,242(35,397)1,836(17,801)(22,918)44,366(45,288)2017121,185152,65060,593ینایر 1كما في 
14,56014,5603,46118,021---------ربح الفترة 

1,772836(936)---117(1,053)-----شاملة أخرى (إیرادات) خسائر 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14,56013,6245,23318,857--117(1,053)-----إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة للفترة
(3,951)-(3,951)------(3,951)---شراء أسھم خزینة

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

675,916930,25533,893964,148(35,397)1,836(17,684)(23,971)44,366(49,239)2017121,185152,65060,593مارس31كما في 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

636,809907,02624,449931,475(31,225)1,294(18,225)(15,133)44,366(45,288)2016121,185152,65060,593ینایر 1كما في 
13,10513,1052,33015,435---------ربح الفترة 
(10,504)(1,328)(9,176)---69(9,245)-----شاملة أخرىإیرادات (خسائر) 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13,1053,9291,0024,931--69(9,245)-----اإلیرادات الشاملة للفترة (الخسائر) إجمالي 

(356)(356)-----------توزیعات أرباح إلى الحصص غیر المسیطرة
1,3301,330-----------اقتناء شركة تابعة

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

649,914910,95526,425937,380(31,225) 1,294(18,156) (24,378)44,366(45,288)2016121,185152,65060,593مارس31في كما 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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الشركةحول معلومات 1

("الشركة األم") ھي شركة مساھمة كویتیة تأسست في سنة إن  . 1979شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. 
األم لألوراق المالیة. إن عنوان مكتب الشركةيالكویت لألوراق المالیة وسوق دببورصةوھي شركة مدرجة في 

الكویت. تعمل المجموعة تحت 13115الصفاة 25418.الرئیسي یقع في الصلیبیة بجانب جمارك وارد البر، ص.ب
تي".یجیلأاالسم التجاري "

امًعامكثفة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة ال
.2017مایو10باسم "المجموعة") من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ

لشركة األم:لالرئیسیةغراضفیما یلي األ
.أنواعھاإنشاء وإدارة وتأجیر المخازن بجمیع ·
الجمركیة وخارجھا.تخزین البضائع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق ·
.ةاستغالل الفوائض المالیة في محافظ استثماری·
و داخل أتساعد الشركة األم على تحقیق أغراضھا تلك التي مشابھة أو أنشطةالمشاركة في الشركات التي تمارس ·

.علیھاالسیطرة خارج الكویت أو شراؤھا أو 
والتخلیص الجمركي للبضائع.النقل والتوزیع والمناولة أنشطة أنواعكافة تنفیذ ·
ودعم اتخاذ القرار.الخدمة الجمركیة وتحدیثھا والعمل على تطویر تقدیم االستشارات الجمركیة ·

بـ"المجموعة") للسنة  تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المجمعة للشركة األم وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا معاً
؛ لغرض اعتمادھا من الجمعیة العمومیة 2017مارس 8بقرار من مجلس اإلدارة بتاریخ 2016دیسمبر 31المنتھیة في 

تعدیل لدیھا صالحیةللمساھمین العادیة. إن الجمعیة العمومیة قد حتى تاریخھالتي لم تنعلمساھمي الشركة األمالعادیة
بعد إصدارھا.2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في ھذه البیانات المالیة المجمعة

الوالیات المتحدة األمریكیة اتتحقیق–عقد المورد الرئیسي والعقود األخرى 2

تلقت مذكرة تحقیق من حكومة 2008مذكرة استدعاء إداریة، والحًقا في شھر مارس تسلمت الشركة األم 2007في عام 
الوالیات المتحدة األمریكیة في ما یتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئیسي المنتھي في شھر دیسمبر 

وقامت الشركة األم . إضافة إلى ذلك، تلقى بعض موظفي المجموعة مذكرات استدعاء لھیئة المحلفین الكبرى.2010
بالتعاون في ھذا التحري وقدمت العدید من السجالت استجابة لھذا الطلب.

، تم توجیھ اتھام للشركة األم من قبل محكمة فدرالیة علیا بالوالیات المتحدة األمریكیة حول عدة 2009في شھر نوفمبر 
ة إلى المدعین في الدعوى المقامة ضد الشركة األم ادعاءات تتعلق بشبھة االحتیال. وقد انضمت وزارة العدل األمریكی

وذلك بموجب قانون اإلدعاءات الخاطئة األمیركي (إجراءات قضیة االدعاءات الخاطئة "كیتام"). تطالب وزارة العدل 
تھام االمریكیة في الدعوى بتعویضات كبیرة نتیجة المخالفات المزعومة.  وقد دفعت الشركة األم بأنھا غیر مذنبة في اال

، قام كال الطرفین برفع العدید من الدعاوى 2012المنسوب الیھا. وفي الفترة الممتدة بین شھر فبرایر وشھر نوفمبر 
والمعارضات التي ال تزال منظورة أمام المحكمة إلصدار الحكم. تضمنت دعاوى الشركة األم مذكرات برفض الئحة 

.لى دائرة قضائیة أخرىاالتھام ألسباب مختلفة، ومذكرة لتحویل الدعوى إ

(بما فیھا الشركة األم) من التقدم بعطاءات لعقود جدیدة مع حكومة  ونتیجة لھذه الدعوى، تم وقف شركات المجموعة 
الوالیات المتحدة في انتظار نتیجة الدعوى القضائیة. ومع ذلك، فإن التعلیق لم یؤثر على استمرار أداء العقود الحالیة.

قضى ببطالن اإلعالنات التى تمت بناء 2014ینایر 30ة اإلستئناف العالي بدولة الكویت بتاریخ صدر حكم من محكم
على طلب السلطات األمریكیة المختصة بمحكمة جورجیا الشمالیة واعتبارھا باطلة وكأن لم تكن ، وقضى الحكم بأن 

ة لذلك وكیل وزارة العدل الكویتیة وآخرین إجراءات قضیة االدعاءات الخاطئة  "كیتام" ذات طابع جنائي  وألزم نتیج
بعدم تبلیغ الشركة األم وموظفیھا وتابعیھا بأیة أوراق قضائیة تتعلق بالدعوي المقامة أمام محكمة جورجیا الشمالیة 

ركة بالوالیات المتحدة األمریكیة. وھذا الحكم ذو طبیعة إجرائیة ولیس لھ تاثیر على البیانات المالیة للشركة وقامت الش
بعمل اإلفصاحات الالزمة قانونا لسوق الكویت لألوراق المالیة وھیئة أسواق المال. وأثار ھذا الحكم تؤدى لذات النتائج 

السابقة للمجموعة.المجمعةالسابق إیضاحھا باإلفصاح الوارد بالبیانات المالیة

الجزئیة األمریكیة قد أصدر قرارا للحكومة ن قاضي المحكمة إبالنسبة إلجراءات قضیة االدعاءات الخاطئة "كیتام" ف
الستخدام وسائل بدیلة لتبلیغ الشركة بمستندات الدعوى . وما زالت تلك الدعوى 2016فبرایر 5االمریكیة بتاریخ 

ف نھائیاً ي منظورة أمام محكمة المقاطعة الشمالیة لوالیة جورجیا في الوالیات المتحدة. وال یُعتبر القرار المذكور حكماً
ذات موضوع الدعوى. وعلى الرغم من أنھ قد تم نشر اخطار بتلك اإلجراءات بالصحف الكویتیة في مرحلة الحقة، إال 

أن محكمة المقاطعة األمریكیة لم تقرر بعد عما إذا كان قد تم نفاذ اإلعالن الرسمي لتلك اإلجراءات من عدمھ.
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(تتمة)لوالیات المتحدة األمریكیة تحقیقات ا–عقد المورد الرئیسي والعقود األخرى 2

یوصي بقیام المحكمة الجزئیة األمریكیة برفض طلبات 2016سبتمبر 28وبتاریخ  ، أصدر قاضي أمریكي تقریراً
، أصدرت 2017ینایر 20في . وتحویل الدعوى الى دائرة قضائیة أخرىالشركة األم بشأن إسقاط التھم محل الدعوى

مارس 30بنقل الدعوى الى دائرة قضائیة أخرى. في برفض طلب الشركة األم قراراًالمحكمة الجزئیة األمریكیة 
برفض جزء وقبول جزء من طلبات رد الدعوى. نتیجة لذلك، تم رد المحكمة الجزئیة األمریكیة ، أصدرت 2017 قراراً

30مع استمرار الدعاوى المقامة في وجھ الشركة األم. في كافة الدعاوى المقامة في وجھ التنفیذیین لدى الشركة األم
، قدمت الشركة األم إجاباتھا بشأن شكاوى الحكومة األمیركیة.2017مارس 

على ذلك، عام  ) DCAAوفي ما یتعلق بعقود رد التكالیف، وجدت وكالة تدقیق عقود الدفاع األمیركیة (2009عالوةً
حوالى أن طلبات رد التكالیف بالنسبة إل 23ى بعض التكالیف المتكبدة من الشركة األم ھي غیر صحیحة وطلبت رّد

ملیون دینار كویتي من ھذا المبلغ من 4.7، استردت الحكومة األمیركیة 2011ملیون دینار كویتي من الشركة األم. عام 
شركات من المجموعة.   خالل خصم المبالغ المستحقة من مستحقات عقود الحكومة األمیركیة األخرى المبرمة مع

). ASBCAمجلس خدمات الجیش (طعون، تقدمت الشركة األم بطعن في القضیة لدى محكمة 2010في شھر نوفمبر 
بعدم االختصاص الموضوعي في النظر بالطعن المقدم من الشركة ASBCA، حكمت 2014دیسمبر 10وبتاریخ 

األم.   

، تقدمت الشركة األم بطعن على الحكم الصادر عن محكمة طعون مجلس خدمات الجیش أمام 2015أبریل 8بتاریخ 
ملیون دینار كویتي عن 13محكمة االستئناف الفدرالیة. وكجزء من العقد نفسھ، أكدت الشركة األم مطالبتھا بقیمة 

رفض ھذه المطالبة من قبل محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضّمھا مع المطالبة تكالیف غیر مستردة. تّم
ملیون دینار كویتي. وال تزال كال الدعوتین منظورتین حالیًا أمام محكمة 23المذكورة من حكومة الوالیات المتحدة بقیمة 

على 2015أبریل 7االستئناف الفدرالیة. تقدمت الشركة األم بشكوى منفصلة أمام محكمة االستئناف الفدرالیة بتاریخ 
إجراء مقاصة على 13ائي مختلف مطالبة بمبلغ أساس اختصاص قض ملیون دینار كویتي 4.7ملیون دینار كویتي تّم

ملیون 23منھا من قبل حكومة الوالیات المتحدة كما ھو مذكور آنفا، فضال عن طلب االقرار بعدم صحة المطالبة بمبلغ 
بمحكمة االستئناف االتحادیةقضت الدائرة 2016مارس 10بتاریخ دینار كویتي من قبل حكومة الوالیات المتحدة. 

)ASBCAبالوالیات  المتحدة "بإعادة ملف الدعوى للمحكمة األدنى" ھي محكمة طعون مجلس خدمات الجیش (
االتحادیةلغرض تحدید الطرف الحقیقي المستفید صاحب المصلحة. وعلى الرغم من أمر اإلعادة المذكور، إال أن الدائرة 

فبرایر 14في اف بالوالیات المتحدة احتفظت لنفسھا بحق االختصاص القضائي لنظر االستئناف.بمحكمة االستئن
قضت بموجبھ بأن ھویة الطرف ذات المصلحة الفعلي لم محكمة طعون مجلس خدمات الجیش، أصدرت 2017 قراراً

تؤثر على قراراھا السابق برفض ادعاءات الشركة األم بشأن عدم االختصاص.

(U.S Defense Logistics Agency – DLA)األمیركیةالدفاع اللوجیستیة وكالةطالبت، 2016بر أكتوفي
إلى الحكومة األمیركیة في ادعاء یتعلق بـ"زیادة سعر المیاه المعبئة 8.4الشركة األم برد مبلغ  مالیین دینار كویتي تقریباً

في قواریر". وكانت الحكومة األمیركیة قد سددت إلى الشركة األم ثمن المیاه المعبئة للقوات المسلحة في أفغانستان عام 
كیة بأن الشركة األم لم تستخدم األسعار الصحیحة للمیاه والتي قد اشترتھا الشركة االم من .  وتدعي الوكالة األمیر2005
عند بیعھا إلى الشركة األم. ھذا ولم تقدم حتى شركة سوبریم للخدمات الغذائیة والتي سعرت المیاه بثمن عالي صوریاً

أو الیوم، الوكالة األمیركیة أي دلیل بأن الشركة األم مشاركة أو متوا طئة مع شركة سوبریم أو كان لدیھا العلم صراحةً
بغش شركة سوبریم عند بیع األخیرة للمیاه إلى الشركة األم. في  الدفاع اللوجیستیة وكالة، أرسلت 2017مارس 1ضمنیاً

ھددت فیھ بتنفیذ المقاصة على مبالغ مستحقة بموجب عقود حكومیة أمیركیة أخرى. في األمیركیة ، 2017مارس8كتاباً
إلى اختالف األطراف التعاقدیة وإلى االستئناف المقدم من الشركة األم  طلبت الشركة األم بإرجاء المقاصة استناداً
والعالق أمام المحكمة األمیركیة لالدعاءات الفدرالیة. تنوي الشركة األم الدفاع بقوة ضد ھذه اإلدعاءات. باإلضافة، 

ھا المسؤولة عن كل المصاریف المتعلقة بھذا الموضوع والتي تشمل أتعاب أخطرت الشركة األم شركة سوبریم بأن
المحامین التي ستتكبدھا الشركة األم في ھذه القضیة.

التأكد المادي الذي یحیط بھذه القضایا لم تقم اإلدارة بتسجیل أي مخصص في المعلومات المالیة المرحلیة ھذا ولعدم
(بعد استشارة مستشار قانوني خارجي) من التعلیق حول النتائج المحتملة لھذه المكثفة المجمعة. لم تتمكن الشركة األم 

القضایا. 
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السیاسات المحاسبیة الھامة3
العرضساأس

لمعیار المحاسبة الدولي تم إعداد ".ةالمرحلیةریر المالیا"التق34المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة وفقاً
إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمجموعة السنویة مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة االطالع علیھاوینبغي معدة وفقاً
عـادلالعرض ل. وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة ل2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في 

نتائج التي الال تعبر بالضرورة عن للفترة المرحلیةالتشغیل. إن نتائج في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
. 2017دیسمبر 31في المنتھیةیمكن توقعھا للسنة المالیة 

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي.تم عرض 

المحاسبیة واإلفصاحاتاتالتغیرات في السیاس
في المستخدمةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك ھذه إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد 

التعدیالت والتحسینات تطبیق باستثناء 2016دیسمبر 31للسنة المنتھیة في السنویة إعداد البیانات المالیة المجمعة 
التي فترة التقاریر المالیة السنویةعلى التي تسريللتقاریر المالیة ذات الصلة بالمجموعة ومعاییر الدولیة السنویة على ال

.ولم ینتج عنھا أي تأثیر مادي على السیاسات المحاسبیة أو المركز أو األداء المالي للمجموعة2017ینایر1تبدأ في 

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

مارس31
2017

دیسمبر31
2016

مارس31
2016

ألفألفألف
كویتيدیناردینار كویتيدینار كویتي

109,346109,881108,445خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 

أسھم مسعرة: 
3637-في الكویت-

──────────────────────────
109,346109,917108,482

═════════════════════

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

ه ن ھذوحیث إشركة كوریك تیلیكوم. علىا ا ملموًستیلیكوم كاستثمار في شركة زمیلة حیث تمارس المجموعة تأثیًر
فقد تم إدراجھا ،مال مشتركللشركة التي تمثل منشأة ذات رأسالشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة

المحاسبة معیارعلى بناًءاھذه المعاملة مسموح بھإن في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع بالقیمة العادلة. 
یتیح المحاسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عن والذياستثمار في شركات زمیلة" "28الدولي 

مع تسجیل 39الدولياحتسابھا وفقا لمعیار المحاسبةو؛مال مشتركلمحتفظ بھا من قبل منشآت ذات رأسالستثمارات اا
ع في فترة التغییر.المجمالمرحلي المكثف التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل 

قضیة كورك 
إلى المادة 2017في فبرایر  من اتفاقیة تسویة 36، قدمت الشركة األم طلب تحكیم ضد حكومة جمھوریة العراق استناداً

إلى المادة  من االتفاقیة بین 10منازعات االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة التسویة") واستناداً
"). والسبب في 2015 لكویت وحكومة العراق بشأن الترویج والحمایة المتبادلة لالستثمارات ("االتفاقیة الثنائیة حكومة ا

من جانب ھیئة األعالم واالتصاالت، إحدى الھیئات الحكومیة طلب التحكیم ھو مجموعة من التصرفات واإلغفاالت
بشأن استثمار الشركة األم في شركة  العراقیة، المتعلق بقرار مزعوم لھذه الھیئة بإبطال موافقة خطیة صادرة سابقاً

راقیة بمعاملة كورك تیلیكوم. ویرتكز ادعاء الشركة األم في طلب التحكیم من بین أمور أخرى، على إخفاق الحكومة الع
ملیون دوالر أمیركي  بشكل عادل ومنصف كما یرتكز على  المصادرة غیر المباشرة 380استثمار الشركة األم بقیمة 

لدى مركز 2017فبرایر 24.  في 2015لالستثمار بمخالفة االتفاقیة الثنائیة  ، تم قید طلب التحكیم من الشركة األم رسمیاً
في مرحلة تشكیل ھیئة التحكیم.تسویة منازعات االستثمار وا كما وأنھ ال یمكن في الوقت الحالي، ولعدم ألطراف حالیاً

.واتضاح االمور، تقییم االثر المالي المتوقعحسم الخالف قانونیاً

31و 2016دیسمبر 31و2017مارس31إدارة المجموعة عن تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار كما في لم تستطع
2013دیسمبر 31العادلة كما في بقیمتھاالستثمار ھذابعض أوجھ عدم التأكد وبالتالي تم إدراجنتیجة 2016مارس
ألف دینار 109,881: 2016دیسمبر 31ألف دینار كویتي (109,346ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ 359بمبلغ 
).ألف دینار كویتي108,445: 2016مارس31وكویتي

35,396المستحقة علیھمع الفوائدوریك تیلیكومكبلغ القرض المقدم من المجموعة لشركة، 2017مارس31كما في 
ألف دینار كویتي) 2016:35,104مارس31ألف دینار كویتي و35,569: 2016دیسمبر 31(ألف دینار كویتي

. والذي ال تستطیع إدارة المجموعة تحدید مدى قابلیتھ لالسترداد



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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2017مارس31كما في 

  

  

11

أرصدة لدى البنوك ونقد 5
(مدققة)

مارس31
2017

دیسمبر31
2016

مارس31
2016

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

67,98077,77494,540نقد لدى البنوك وفي الصندوق
18,1129,46618,655ودائع قصیرة األجل 

────────────────────────
86,09287,240113,195النقد والنقد المعادل

1,5487,0659,938تزید عن ثالثة أشھر ستحقاق أصلیةاذات فترات ودائع 
────────────────────────

87,64094,305123,133
════════════════════════

ثالثة أشھر) مودعة لفترات متنوعة تتراوح بین یوم واحد لمدة تصل أصلیة استحقاقإن الودائع قصیرة األجل (ذات فترة 
لمعدالت فائدة الودائع قصیرة األجل اسب فائدة طبقًتوثالثة أشھر ویعتمد ذلك على متطلبات النقد الفوریة للمجموعة وتك

ائدة تتراوح بین أصلیة تتجاوز مدة ثالثة أشھر) تكتسب فاستحقاقذات فترة ودائع ألجل (اةمحددلكل منھا. إن الودائع 
و2.5% إلى 2.03: 2016دیسمبر 31(ا% سنوی2ًو% 1.38 % 2.5% إلى 1.25: 2016مارس31% سنویاً
).اسنویً

أسھم خزینة 6
(مدققة)

مارس31
2017

دیسمبر31
2016

مارس31
2016

68,023,49361,638,14261,638,142عدد أسھم الخزینة 
════════════════════════════

%5.09%5.09%5.61النسبة المئویة لألسھم المصدرة
════════════════════════════

42,17538,21629,586القیمة السوقیة باأللف دینار كویتي
════════════════════════════

ضرائب ال7
الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس31
20172016
ألفألف

دینار كویتيدینار كویتي

379343ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
152137حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

152185الزكاة
1,6891,349ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

──────────────
2,3722,014

══════════════
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ربحیة السھم األساسیة والمخففة8

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

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس31

20172016
ألفألف

دینار كویتيدینار كویتي

14,56013,105ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة األم
══════════════════

سھمسھم
1,211,844,3441,211,844,344المتوسط المرجح لعدد األسھم المدفوعة

(61,638,142)(64,210,672)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
──────────────────────

1,147,633,6721,150,206,202المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
══════════════════

11.39   12.69ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس)
══════════════════

ن ربحیة السھم األساسیة والمخففة القائمة متطابقة.مخففة، فإقائمة لعدم وجود أدوات اًنظر

والتزامات رأسمالیة طارئةمطلوبات9

كما یلي:التقاریر المالیة والتزامات رأسمالیة في تاریخ طارئةالمجموعة مطلوبات لدىیوجد 
(مدققة)

مارس31
2017

دیسمبر31
2016

مارس31
2016

ألفألفألف
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

120,767123,638104,295خطابات ضمان 
33,27635,23030,822التزامات عقود تأجیر تشغیلي

39,71022,53412,534التزامات رأسمالیة 
───────────────────────────

193,753181,402147,651
═══════════════════════════

ألف دینار 31,405: 2016دیسمبر 31ألف دینار كویتي (31,405یتضمن بند خطابات ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ 
"شركة ألف دینار كویتي31,405: 2016مارس31و كویتي ) صادرة من احد البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة 

ش.م.ك.(مقفلة)" لصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكویت، تم إصدار تلك الكفاالت جلوبل كلیرنج ھاوس سستمز 
من البنك على أساس عدم العودة للمجموعة.

مطالبات قانونیة
الشحن حول قطاع –اتأ)  تحقیق

، قامت ھیئة المنافسة في البرازیل  بفتح تحقیق حول أنشطة قطاع الشحن و الذي طال الشركة األم. 2010في أغسطس 
وما زال التحقیق جاریًا في ھذا الشأن. وحاولت ھیئة المنافسة في البرازیل إخطار الشركة األم من خالل شركتھا 

یخھ أن اإلخطار غیر صحیح. إال أن ھیئة المنافسة في البرازیل البرازیلیة التابعة. ولكن الشركة األم تعتبر حتى تار
ذكرت في إحدى تصریحاتھا لعامة  أنھ قد تم إخطار الشركة األم حسب األصول. أقامت الشركة األم قضیة أمام المحكمة 

. صدر حكم عن المحكمة برد طل2014فبرایر 18البرازیلیة بتاریخ  ب الشركة األم ، طلبت فیھا اعتبار اإلخطار باطالً
، أبرمت الشركة األم اتفاقیة تسویة 2017أبریل 17في . 2015یونیو 2وتم الطعن بالحكم أمام محكمة االستئناف بتاریخ 

لایر برازیلي 2,250,432ل التي وافقت بموجبھا الشركة األم على سداد غرامة مالیة بقیمة ھیئة المنافسة في البرازیمع 
. وقامت الشركة األم ھیئة المنافسة في البرازیلدینا كویتي) مقابل إقفال ملف القضیة مع 213,554(یساوي تقریباً

على ھیئة المنافسة في البرازیل  بسحب الدعوى المقدمة أمام المحاكم البرازیلیة لالعتراض على إجراءات التبلیغ. وافقت 
من تاریخ نشر قرار ی90ولدى الشركة األم 2017ابریل 19أحكام التسویة بشكل رسمي في  ھیئة المنافسة في وماً

في الجریدة الرسمیة لسداد قیمة الغرامة خاللھا.البرازیل  
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(تتمة)مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالیة 9

(تتمة)مطالبات قانونیة

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

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

.2007دیسمبر 31خالل السنة المنتھیة في 

تقدمت الشركة بطعن على القرار أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمھا لصالح الشركة، 
ألف دینار كویتي كتعویض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب 58,927وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بدفع مبلغ 

% 7ألف دینار كویتي السترداد الكفالة التي تم تسییلھا سابقًا، باإلضافة إلى احتساب فائدة بنسبة 9,138العقد، ومبلغ 
على ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا. سنویاً

ا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما تقدمت اإلدارة العامة قامت الشركة باالستئناف على ھذ
سبتمبر 13أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف في 4إداري 2014/ 1955للجمارك بالطعن رقم 

رك بالطعن على ھذا الحكم أمام حكمھا بتأیید قرار محكمة أول درجة. قامت كل من الشركة واإلدارة العامة للجما2015
2017مایو24قضت محكمة التمییز بإحالة الطعن للخبراء ومحدد لھ جلسة 2017مارس15، وبتاریخ محكمة التمییز 

.أمام المحكمة2017یونیو14أمام الخبراء وجلسة 

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

، وتقدمت ھذه االستئناف حكمھا لصالح الشركة بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة العامة للجمارك
.على حكم االستئناف القاضي بوقف تسییل الكفاالت وقضى بإلغائھ من محكمة التمییزاألخیرة بالطعن بالتمییز

باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة بین الشركة واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین برفع دعاوى 
لمجموعة أن ھذه األمور لن یكون لھا تأثیر قضائیة مختلفة منظورة حالًیا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي ل

المجمعة للمجموعة. المعلومات المالیة المرحلیة المكثفةمادي سلبي على 

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

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

في الشركة األم. قامت الشركة األم برفع دعاوى لرفض الشكاوى كما قامت شركة كي جي إل بتقدیم شكاوى معدلة. 
اوى في المحاكم ونتیجة لذلك، منحت محكمة أحدى الدوائر القضائیة للشركة األم إعفاء من الدعوى والنتیجة النھائیة للدع

األخرى غیر مؤكدة في ھذا الوقت. 

باإلضافة إلى ما تقدم فإن المجموعة علیھا مطالبات ودعاوى قضائیة مختلفة. ھذا ویرى المستشار القانوني الداخلي 
المجمعة.المعلومات المالیة المرحلیة المكثفةللمجموعة بأن ھذه األمور لن یكون لھا أي تأثیر مادي سلبي على 

ة عالقمعامالت مع أطراف ذات أرصدة و10

المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة فيعالقةمثل األطراف ذات تی
. یتم اعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت اجوھریًایسیطرون علیھا أو یمارسون علیھا تأثیًرالتيشركاتالو

المجموعة.من قبل إدارة

ھي كما یلي:عالقةأطراف ذات لدىإن المعامالت واألرصدة 

المساھمون 
الرئیسیون

أطراف أخرى 
ذات عالقة

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس31

20172016

ألف
دینار كویتي

ألف 
دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي

المجموع
ألف 

دینار كویتي
المرحلي المكثف المجمعبیان الدخل 

228228225-إیرادات 
(109)(95)(95)-مصروفات عمومیة وإداریة 

442124-442إیرادات فوائد
(68)(57)(57)-تكالیف تمویل 

135---إیرادات متنوعة
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(تتمة)ة عالقمعامالت مع أطراف ذات أرصدة و10

مساھمون ال
رئیسیونال

أطراف 
أخرى 

عالقةذات 
مارس31

2017

(مدققة)
دیسمبر 31

2016
مارس31

2016

ألف
دینار كویتي

ألف
دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي

المجموع
ألف

دینار كویتي
المجمع بیان المركز المالي المرحلي المكثف

8,4498,4498,449-8,449موجودات مالیة متاحة للبیع
211,7721,7931,170701مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

25,58520,33912,594-25,585قرض إلى طرف ذي عالقة
35,39635,39635,56935,104-)4قرض إلى شركة زمیلة (إیضاح 

172,4992,5163,9945,086مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

6.5: 2016دیسمبر 31سنویًا (6.5إلى %5.5تتراوح من إن القرض المستحق إلى طرف ذي عالقة یحمل فائدة بنسبة
% سنویًا).6.5: 2016مارس31سنویًا و

ا % سنوی6.5ً: 2016دیسمبر 31ا (% سنوی6.5ًیحمل فائدة بنسبة عالقةذات من المبالغ المستحقة إلى أطراف جزء إن
ا). % سنوی6.5ً: 2016مارس31و

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا
المنتھیة فيأشھرالثالثة

مارس31
2017

دینار كویتيألف
2016

دینار كویتيألف

403378مزایا قصیرة األجل
════════════════

وأسھم منحةتوزیعات أرباح 11

فلس للسھم)  30: 2015(فلس للسھم15اقترح مجلس إدارة الشركة األم توزیع أرباح نقدیة بواقع ،2017مارس 8يف
اح لإلعتماد من . ویخضع ھذا االقتر2016دیسمبر 31يلسنة المنتھیة ف) ل: ال شيء2015% (10وأسھم منحة بواقع 

الجمعیة العمومیة السنویة للشركة األم.ي قبل المساھمین ف

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:
والمناولة اللوجیستیة والخدمات المتعلقة بھا خدمات لوجیستیة شاملة للعمالء والتي تتضمن الشحن یقدم قطاع الخدمات 

والنقل والخدمات اللوجیستیة للعقود والخدمات اللوجیستیة الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث. 

البنیة التحتیة:
مناولة الووإدارة المرافق والتجاریةارات الصناعیةمل على العقتیقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات أخرى تش

وإعادة تدویر المخلفات. وتخزین ونقل الوقودواالستشارات الجمركیة وخدمات التنظیف لطائرات األرضیة ل
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(تتمة)معلومات القطاعات التشغیلیة 12

2017مارس31أشھر 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

320,542-240,21280,330عمالء خارجیون 
-(1,630)1211,509ما بین القطاعات

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

320,542(1,630)240,33381,839إجمالي اإلیرادات
════════════════════════════════════════

النتائج
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 

30,771(2,339)5,71627,394ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(7,587)استھالك

(1,008)إطفاء
──────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 
22,176اإلدارة

772إیرادات فوائد
(2,520)تكالیف تمویل

──────────

20,428الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(2,407)الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

──────────

18,021ربح الفترة
══════════
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(تتمة)معلومات القطاعات التشغیلیة 12

الخدمات 2016مارس31أشھر المنتھیة في الثالثة
اللوجیستیة 
والخدمات

المتعلقة بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

اإلیرادات
298,834-225,52573,309عمالء خارجیون 
-(2,301)2262,075ما بین القطاعات

────────────────────────────────────────
298,834(2,301)225,75175,384إجمالي اإلیرادات

════════════════════════════════════════
النتائج

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 
26,222(2,346)6,49422,074ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

(6,612)استھالك
(1,010)إطفاء

──────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 
18,600اإلدارة

136إیرادات فوائد
(1,252)تكالیف تمویل

──────────

17,484الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
(2,049)الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

──────────

15,435ربح الفترة 
══════════

تمویل إدارة 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 والمجموعة (بما في ذلك

التشغیلیة.

دیسمبر 31و 2017مارس31بات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في موجودات ومطلویوضح الجدول التالي 
: 2016مارس31و 2016

2017مارس31فيكما

الخدمات 
اللوجیستیة 
والخدمات

المتعلقة بھا
البنیة 

التحتیة
تعدیالت 

المجموعواستبعادات 
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي
ألف 

دینار كویتي

1,575,830(142,814)705,7551,012,889اجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════════

611,682(963,473)790,234784,921اجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════

2016دیسمبر 31
1,544,037(108,796)693,717959,116اجمالي الموجودات 

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

594,795(778,294)605,945767,144اجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════

2016مارس31
1,499,465(273,087)697,5771,074,975اجمالي الموجودات 

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

562,085(807,982)612,397757,670اجمالي المطلوبات 
════════════════════════════════════════
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القیمة العادلة لألدوات المالیة 13
باستثناء بعض الموجودات المالیة المتاحة [المالیةللموجودات القیمة العادلة ال تختلف،التقاریر المالیةكما في تاریخ 

مارس31ألف دینار كویتي و30,047: 2016دیسمبر 31(ألف دینار كویتي30,327للبیع المدرجة بالتكلفة بمبلغ
.دفتریةعن قیمتھا المادیةبصورة للمجموعة المالیة والمطلوباتألف دینار كویتي)]2016:20,897

: واإلفصاح عنھاتستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة
.متطابقة: أسعار (غیر معدلة) معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى 
، إما بصورة ملحوظةالقیمة العادلة المسجلةعلى الجوھري تأثیر ذات الجمیع مدخالتھا تكون : أسالیب أخرى 2المستوى 

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

في السوق.الملحوظةالبیانات 
لعادلة حسب مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة:  بالقیمة االمسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتيألف دینار كویتي

2017مارس31
بالقیمة العادلة من مدرجةموجودات مالیة

:األرباح أو الخسائرخالل 
109,346109,346--استثمار في شركة زمیلة

────────────────────────────────
--109,346109,346

موجودات مالیة متاحة للبیع:
4,9144,914أسھم غیر مسعرة 

مشتقات:
59-59-عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

356-356-مبادالت أسعار الفائدة
────────────────────────────────

-415114,260114,675
════════════════════════════════

(مدققة)2016دیسمبر 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

:خالل األرباح أو الخسائر
109,881109,881--زمیلةاستثمار في شركة

36--36أسھم مسعرة
────────────────────────────────

36-109,881109,917

موجودات مالیة متاحة للبیع:
5,4505,450--أسھم غیر مسعرة 

مشتقات:
(60)-(60)-عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة

319-319-مبادالت أسعار الفائدة
────────────────────────────────

36259115,331115,626
════════════════════════════════

2016مارس 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

:خالل األرباح أو الخسائر
108,445108,445--استثمار في شركة زمیلة

37--37أسھم مسعرة
────────────────────────────────

37-108,445108,482
موجودات مالیة متاحة للبیع:

13,11113,111--أسھم غیر مسعرة 

مشتقات:
44-44-عقود تحویل العمالت األجنبیة اآلجلة 

────────────────────────────────
3744121,556121,637

════════════════════════════════



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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 
(غیر مدققة)2017مارس31كما في 

  

  

18

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة 13

عمالت أجنبیة.تحویلتتعلق بصورة رئیسیة بتعدیالت 3إن الحركة في رصید األدوات المالیة ضمن المستوى 

، كما ال توجد تحویالت بین مستویات الجدول 3ضمن المستوى لم یكن ھناك حركة جوھریة في رصید األدوات المالیة
الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة.

.متكررالقیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:مدرجةموجودات مالیة
ر دیسمب31و2017مارس31كما في ستثمار في شركة زمیلة التحدید القیمة العادلة للم تتمكن إدارة المجموعة من

دیسمبر 31العادلة كما في عوامل عدم التأكد المرتبطة بھا وبالتالي تم تسجیل االستثمار بقیمتھ بعض نتیجة ل2016
).4یضاح (إ2013

موجودات مالیة متاحة للبیع:
المقدمة من قبل الموجوداتةصافي قیمقیمة لإلى أحدث االعادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع استناًدیتم قیاس القیم

.ینالمعنیالصنادیقمدراء


