
 
  
  
  
  

  . ك.م.أجيليتي للمخازن العمومية ششرآة 
   وشرآاتها التابعة

  

   المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلومات
 

  )غير مدققة( 2013 سبتمبر 30
  
  
  



  رآاتها التابعةوش. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتمن هذه  اتشكل جزًء 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   المجمعالمرحلي المكثف  المرآز الماليبيان 
 )غير مدقق( 2013 سبتمبر 30في آما 

  )مدققة(  

  
  سبتمبر30

2013  
  ديسمبر31

2012  
  سبتمبر 30

2012  
  ألف  ألف ألف  
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي اتإيضاح 
  *)معاد إدراجها(  *)معاد إدراجها(   
    موجوداتال

     متداولة غير موجودات
 192,822 189,729 175,034  وآالت ومعداتممتلكات

 23,883 18,898 23,874  مشاريع قيد التنفيذ
 218,635 214,590 210,063  تثماريةعقارات اس

 31,437 40,647 37,941  موجودات غير ملموسة
 255,336 248,118 245,599 شهرة

اح أو الل األرب ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ة مدرج ودات مالي موج
 103,681 119,506 5125,306 الخسائر

 37,646 24,055 23,525  موجودات مالية متاحة للبيع
 25,653 34,934 39,043  متداولة أخرىر غيموجودات

 28,086 28,138 528,315  قرض إلى شرآة زميلة
 ───────── ───────── ───────── 

 917,179 918,615 908,700  إجمالي الموجودات غير المتداولة 
 ───────── ───────── ───────── 

    موجودات متداولة
 13,557 13,792 12,395 بضاعة

 291,360 274,062 256,252  تجاريون دينونم
 94,815 78,827 88,766  موجودات متداولة أخرى
 135,415 143,458 6141,577  أرصدة لدى البنوك ونقد

 ───────── ───────── ───────── 
 535,147 510,139 498,990  إجمالي الموجودات المتداولة 

 ───────── ───────── ───────── 
 1,452,326 1,428,754 1,407,690  موع الموجوداتمج

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

    حقوق الملكية
 104,684 104,684 11109,918 رأس المال

 152,650 152,650 152,650  عالوة إصدار أسهم
 52,342 52,342 52,342  حتياطي قانونيا

 (45,038) (45,038) (45,038)7 ةأسهم خزين
 44,366 44,366 44,366  أسهم خزينةحتياطيا

 (17,120) (18,442) (23,138)  عمالت أجنبية احتياطي ترجمة
 (17,029) (17,037) (17,138)  احتياطي تغطية

 (202)1515  إعادة تقييم استثماراتحتياطيا
 (16,213) (19,553) (29,571)  احتياطيات أخرى

 611,530 621,031 619,746  مرحلة أرباح
 ───────── ───────── ───────── 

 869,970 875,018 864,152 حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشرآة األم
 19,565 14,860 17,372  الحصص غير المسيطرة 

 ───────── ───────── ───────── 
 889,535 889,878 881,524  إجمالي حقوق الملكية

 ───────── ───────── ───────── 
   مطلوبات
    متداولة غيرمطلوبات

 27,145 42,678 838,298  قروض تحمل فائدة 
 32,574 36,039 37,214 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 32,289 34,000 27,897  متداولة أخرىمطلوبات غير
 ───────── ───────── ───────── 

 92,008 112,717 103,409  متداولةغير المطلوبات إجمالي ال
 ───────── ───────── ───────── 

    مطلوبات متداولة 
 405,138 381,759 379,945  وأرصدة دائنة أخرى تجاريوندائنون

 56,070 36,654 834,041  قروض تحمل فائدة 
 9,575 7,746 8,771  مستحقةأرباح توزيعات

 ───────── ───────── ───────── 
 470,783 426,159 422,757  متداولةالمطلوبات إجمالي ال

 ───────── ───────── ───────── 
 562,791 538,876 526,166 مطلوبات إجمالي ال

 ───────── ───────── ───────── 
 1,452,326 1,428,754 1,407,690  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

  طارق عبد العزيز سلطان
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

  
المكثفة المجمعة  والمعلومات المالية المرحلية 2012ديسمبر  31ال تتطابق مع البيانات المالية المجمعة آما في في هذا البيان إن بعض المبالغ المعروضة * 

  .4في إيضاح هو مبين بالتفصيل تم إجراؤها آما التي تعديالت التعكس وهي ، 2012 تمبرسب 30آما في 



  رآاتها التابعةوش. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتمن هذه  اتشكل جزًء 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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   المجمعالمرحلي المكثف بيان الدخل 
   )غير مدقق( 2013 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

   

  
  الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
  التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

  
2013 
ألف

2012  
 فأل

  2013  
 ألف

2012  
 ألف

 دينار آويتي دينار آويتي   دينار آويتيدينار آويتي اتإيضاح 

   
معاد (

  )*إدراجها
  )*معاد إدراجها(    

         اإليرادات
 946,105 951,110  298,824329,643 وشحن خدمات لوجيستيةإيرادات
 24,932 31,184  10,5369,639   إيجاراتإيرادات

 63,038 52,203  17,38624,159   خدمات أخرى
  

 

──────── ──────── ──────── ───────── 
 1,034,075 1,034,497  326,746363,441   يراداتاإلإجمالي

 (761,941) (751,046)   (270,797)(232,473)   تكلفة اإليرادات 
  

 

──────── ──────── ──────── ───────── 
 272,134 283,451  94,27392,644   صافي اإليرادات 

 (85,109) (84,007)   (24,729)(26,724)   مصروفات عمومية وإدارية 
 (140,227) (139,054)   (46,979)(44,912)   موظفينرواتب ومزايا 

    - 300     -   -   ربح بيع عقار استثماري
أرباح غير محققة من موجودات مالية)خسائر(

 (110)(277)  ل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خال
 

5,187 2,259 
 7,032 3,010  1,266633   متنوعةإيرادات

  

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك

 مجلس اإلدارة واإلطفاء ومكافأة أعضاء
 

23,62621,459 
 

68,887 56,089 
 (20,951) (19,426)  (6,951)(6,195)   االستهالك
 (1,288) (2,707)  (715)    (902)  اإلطفاء

  

 ──────── ────────── ──────── ────────── 
الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء

 16,52913,793   مجلس اإلدارة
 

46,754 33,850 
 4,883 3,960  1,2682,127   فوائدإيرادات

 (4,945) (5,288)  (2,364)(1,785)   تكاليف تمويل
  

 ──────── ────────── ──────── ────────── 
 33,788 45,426  16,01213,556  مجلس اإلدارةقبل الضرائب ومكافأة أعضاءربحال

 (5,255) (6,774)  (2,372)(2,149) 9 ضرائب
 (94) (95)  (31)(31)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

──────── ────────
 

──────── ───────── 
 28,439 38,557  13,83211,153   الفترةربح

   
════════ ══════════

 

════════ ══════════ 
        :الخاص بـ

 24,195 33,766   12,1299,599   مساهمي الشرآة األم
 4,244 4,791   1,7031,554   الحصص غير المسيطرة

  

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

 13,83211,153  38,557 28,439 
  

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
األساسية والمخففة الخاصة ربحية السهم

 فلس 9.20 فلس 1011.62  بمساهمي الشرآة األم
  

 فلس 23.11 فلس 32.36
   

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

  
 تعديالتالتعكس وهي ، 2012 سبتمبر 30المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة آما في  ال تتطابق مع في هذا البيانغ المعروضة إن بعض المبال* 
  .4في إيضاح هو مبين بالتفصيل تم إجراؤها آما  التي



  رآاتها التابعةوش. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتمن هذه  اتشكل جزًء 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 
  )قغير مدق( 2013 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 

  
  الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
  التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30

  
2013 
ألف

2012 
ألف

  2013 
 ألف

2012  
 ألف

  
  دينار آويتيدينار آويتي

 )*معاد إدراجها(
  دينار آويتي دينار آويتي  

 )*معاد إدراجها(
           

 28,439 38,557 13,83211,153  ربح الفترة
  

 ══════════════════  ═════════ ═════════ 
        :إيرادات شاملة أخرى

بنود ليتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع
        :في فترات الحقة

 3,469 (7,354) 5,818(9,135)   أجنبية عمالت تعديالت ترجمة- 
تغطية صافي ) خسائر(أرباح صافي  -  

(101) (19) 106  )8إيضاح (استثمارات 
 

(103) 
صافي التغيرات في القيمة العادلة لموجودات-

 (217)    - (235)   -   مالية متاحة للبيع
  

 ──────────────────  ───────── ───────── 
 3,149 (7,455) 5,564(9,029)   شاملة أخرى أرباح ) خسائر(

  

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

 31,102 4,80316,717   إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 

31,588 
  

 ══════════════════  ═════════ ═════════ 
       :الخاص بـ

 27,378 28,969 5,20614,491   آة األممساهمي الشر
 2,1334,210 2,226(403)   الحصص غير المسيطرة

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

  4,80316,717 31,102 31,588 
  

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

، وهي تعكس التعديالت 2012 سبتمبر 30ذا البيان ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة آما في إن بعض المبالغ المعروضة في ه* 
  .4التي تم إجراؤها آما هو مبين بالتفصيل في إيضاح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رآاتها التابعةوش. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتمن هذه  اتشكل جزًء 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع 
  )مدقق غير( 2013 سبتمبر 30في  المنتهية للفترة

سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال   
  2013 2012 
اتإيضاح  دينار آويتي ألف  دينار آويتيألف   
*)معاد إدراجها(     

     أنشطة التشغيل
 33,788 45,426  قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةربحال

    :لـتعديالت
 1,398 1,899  انخفاض قيمة المدينين التجاريينمخصص

 6,883 6,821  للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 (1,329) (1,200)   أجنبيةعمالت ربح ترجمة

    - (300)   ربح بيع عقار استثماري
 (2,259) (5,187)  أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 (7,032) (3,010)   إيرادات متنوعة
 20,951 19,426  استهالك
 1,288 2,707  إطفاء

 (4,883) (3,960)   إيرادات فوائد
 4,945 5,288   تكاليف تمويل

  

 ────────── ────────── 
 53,750 67,910 :رأس المال العامل في ربح التشغيل قبل التغيرات

 (3,284) 1,475  بضاعة
 (3,415) 11,279   مدينون تجاريون

 (5,799) (12,999)   موجودات متداولة أخرى
 10,796   (7,341)   وأرصدة دائنة أخرى دائنون تجاريون

  

 ────────── ────────── 
 52,048 60,324   النقد الناتج من العمليات

 (5,817) (5,380)   ضرائب مدفوعة
 (160) (165)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

 (5,984) (5,744)   نهاية الخدمة للموظفين مدفوعةمكافأة
 

 ────────── ────────── 
 40,087 49,035  من أنشطة التشغيل ةالناتج التدفقات النقديةصافي

 

 ────────── ────────── 
     أنشطة االستثمار

 (250) 755  صافي الحرآة في موجودات مالية متاحة للبيع
 (9,365) (8,868)   ت ومعداتإضافات إلى ممتلكات وآال

 1,373 4,753  المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 - 5,500   المتحصالت من بيع عقار استثماري
 (6,250) (4,976)   إضافات إلى مشروعات قيد التنفيذ  

 (521) (673)   إضافات إلى عقارات استثمارية
 (14,308)    -  تم حيازتهاقتناء شرآة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي

    - (2,968) 12  اقتناء حصة إضافية في شرآة تابعة
 17,533 -  صافي الحرآة في الموجودات غير المتداولة األخرى

 (1,223) -  مقابل مؤجل مدفوع فيما يتعلق بعمليات اقتناء في فترة سابقة
 5,141 3,914   إيرادات فوائد مستلمة  
 1,379 172   مةتوزيعات أرباح مستل

 18,270 (5,742)  صافي الحرآة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
  

 ────────── ────────── 
 11,779 (8,133)  أنشطة االستثمارالناتجة من) المستخدمة في( التدفقات النقديةصافي

   

────────── ────────── 
     أنشطة التمويل

 (3,297)   -   خزينةشراء أسهم
 18,345 (11,719)   صافي الحرآة في قروض تحمل فائدة 

 (4,366) (4,250)  تكلفة تمويل مدفوعة 
 (29,397) (29,593)  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشرآة األم

     - (2,278)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
 

 ────────── ────────── 
 (18,715) (47,840)  أنشطة التمويلالتدفقات النقدية المستخدمة في افيص

 839 (685)   أجنبية عمالت صافي فروق ترجمة 
   

────────── ────────── 
 33,990 (7,623)  النقد والنقد المعادلفي الزيادة  )النقص(صافي

 77,071 100,530   يناير 1النقد والنقد المعادل في 
   

────────── ────────── 
 111,061 92,907 6   سبتمبر 30النقد والنقد المعادل في 

  ══════════ ══════════ 
  

  
، وهي تعكس التعديالت 2012 سبتمبر 30إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة آما في * 

  .4مبين بالتفصيل في إيضاح التي تم إجراؤها آما هو 



  وشرآاتها التابعة. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة المالية  المعلوماتتشكل جزًء من هذه  16 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمعالمرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  )غير مدقق( 2013 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 
   الخاص بمساهمي الشرآة األم

  رأس 
 المال

  عالوة 
  إصدار 
 أسهم

  احتياطي 
 قانوني

  أسهم 
 خزينة 

احتياطي  
  أسهم 
 خزينة

  احتياطي
  ترجمة
ت عمال
 أجنبية

  احتياطي
 تغطية

احتياطي 
  إعادة

تقييم  
 استثمارات

احتياطيات 
 أخرى

  أرباح
  مرحلة

اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص 
غير 

 المسيطرة 
إجمالي 
حقوق 
 الملكية 

  ألف  ألف ألف  ألف ألف ألف ألف ألف ألف  ألف ألف ألف ألف
 دينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي

     
آما تم إدراجه(2012ديسمبر 31آما في 
 909,902 621,488895,04214,860     -15(17,037)(18,428)44,366(45,038)104,684152,65052,342  )سابًقا

عديالت بسبب تطبيق معيار المحاسبة الدوليت
 (20,024)     -(20,024) (457) (19,553)    -    -(14)    -     -    -    -    - )4إيضاح() معدل( 19

  
  

────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 889,878 621,031875,01814,860 (19,553)15(17,037)(18,442)44,366(45,038) 52,342 152,650 104,684 )معاد إدراجه(2012رديسمب 31آما في 

 38,557 4,791 33,766 33,766     -     -     -     -     -     -     -     -     -  ربح الفترة 
 (7,455) (2,658) (4,797)     -     -     - (101) (4,696)     -     -     -     -     - شاملة أخرىخسائر 

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 31,102 2,133 28,969 33,766     -     - (101) (4,696)     -     -     -     -     - اإليرادات الشاملة للفترة) الخسائر(إجمالي 

 (29,817)     - (29,817) (29,817)     -     -     -     -     -     -     -     -     - )11إيضاح(توزيعات أرباح 
     -     -     - (5,234)     -     -     -     -     -     -     -     - 5,234 )11إيضاح(إصدار أسهم منحة

 (3,914) (3,914)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - عات أرباح إلى الحصص غير المسيطرةتوزي
إيضاح(حصة إضافية في شرآة تابعةاقتناء 

12(  -    -    -    -     -    -     -     -     (10,018) -     (10,018) 4,293 (5,725) 
────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 881,524 17,372 864,152 619,746 (29,571) 15 (17,138) (23,138) 44,366 (45,038) 52,342 152,650 109,918 2013سبتمبر 30آما في 
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  



  وشرآاتها التابعة. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتيشرآة 
  

 

 .المجمعةالمرحلية المكثفة ية المال المعلوماتتشكل جزءًا من هذه  16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  المجمعالمرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  )غير مدقق( 2013 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 

   الخاص بمساهمي الشرآة األم

  رأس 
 المال

  عالوة 
  إصدار 
 أسهم

  احتياطي 
 قانوني

  أسهم 
 خزينة 

احتياطي  
  أسهم 
 خزينة

  احتياطي
  ترجمة

عمالت 
 أجنبية

  احتياطي
 تغطية

احتياطي 
  إعادة

تقييم  
 استثمارات

احتياطيات 
 أخرى

  أرباح
  مرحلة

اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص 
غير 

 المسيطرة 
إجمالي 
حقوق 
 الملكية 

  ألف  ألف ألف  ألف ألف ألف ألف ألف ألف  ألف ألف ألف ألف
 دينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيدينار آويتيآويتي ديناردينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي

     

آما تم إدراجه ( 2011ديسمبر  31آما في 
15(16,926)(20,623)44,366(41,741)104,684152,65052,342  )سابًقا

 
-    617,006891,7737,319 899,092 

تعديالت بسبب تطبيق معيار المحاسبة الدولي
 (16,067)     -(16,067) 146 (16,213)    -    -    -    -     -    -    -    - )4إيضاح) (معدل( 19
  ─────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────── ─────── 

 883,025  617,152875,7067,319 (16,213) 15(16,926)(20,623)44,366(41,741)152,65052,342 104,684 *)معاد إدراجه(2011ديسمبر 31آما في 
 28,439 24,1954,244 24,195     -    -    -    -    -     -    -    -    - *)معاد إدراجه(ربح الفترة 

 3,149 (34)3,183     -     -(217)(103)3,503    -     -    -    -    - )معاد إدراجها(شاملة أخرىارباح ) خسائر(
 

─────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────── ─────── 
الشاملة للفترة)رالخسائ(إجمالي اإليرادات 

 31,588 27,3784,210 24,195     -(217)(103)3,503    -     -    -    -    -  * )معاد إدراجه(
 (29,817)     -(29,817) (29,817)     -    -    -    -    -     -    -    -    - )11إيضاح(توزيعات أرباح 
 (3,297)     -(3,297)     -     -    -    -    -    - (3,297)    -    -    - شراء أسهم خزينة
 5,148 5,148    -     -     -    -    -    -    -     -    -    -    - اقتناء شرآة تابعة

 2,888 2,888    -     -     -    -    -    -    -     -    -    -    - إصدار رأس المال من قبل شرآات تابعة
 ─────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────── ─────── 

 889,535 611,530869,97019,565 (16,213)(202)(17,029)(17,120)44,366(45,038)104,684152,65052,342*)معاد إدراجه(2012سبتمبر 30في آما 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

  
  
  
  
  

  .4تعكس التعديالت التي تم إجراؤها آما هو مبين بالتفصيل في إيضاح ، وهي 2012 سبتمبر 30إن بعض المبالغ المعروضة في هذا البيان ال تتطابق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة آما في * 



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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  الشرآةحول معلومات   1
  

وهي شرآة . 1979في سنة هي شرآة مساهمة آويتية تأسست ") الشرآة األم(". ك.م.أجيليتي للمخازن العمومية ششرآة إن 
الصليبية بجانب األم  الرئيسي هو  الشرآة مكتب  نوانن عإ. لألوراق المالية دبيمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وسوق 

  ".تييآجيل"تعمل المجموعة تحت االسم التجاري . الكويت 13115 الصفاة 25418 .ب.، صجمارك وارد البر
  
 اسمًا بيشار إليها مع(للشرآة األم وشرآاتها التابعة المجمعة المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار  

  .2013 نوفمبر 10 بتاريخاإلدارة من قبل مجلس ") المجموعة"
  

  .15إن األنشطة الرئيسية للمجموعة مبينة في اإليضاح 
  

والذي ") قانون الشرآات(" 2012سنة ل 25بموجب المرسوم بقانون رقم  2012نوفمبر  26في  الجديد تم إصدار قانون الشرآات
بموجب  2013مارس  27تم الحقًا تعديل قانون الشرآات بتاريخ . 1960لسنة  15لتجارية رقم بموجبه تم إلغاء قانون الشرآات ا

، تم نشر الالئحة التنفيذية للقانون الجديد المعدل الصادرة في 2013أآتوبر  6في ). المرسوم( 2013لسنة  97المرسوم بقانون رقم 
من الالئحة التنفيذية، فإنه يتعين على الشرآات توفيق أوضاعها مع  )3(وفقًا للمادة رقم . في الجريدة الرسمية 2013سبتمبر  29

  .القانون الجديد المعدل خالل سنة واحدة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية
  

 تحقيقات الواليات المتحدة األمريكية  –عقد المورد الرئيسي والعقود األخرى    2
 

تلقت مذآرة من  2008شرآة األم، مذآرة استدعاء إدارية، والحقًا في مارس استلمت ال 2007ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
. (”SPV“)فيما يتعلق بالتحري عن بعض جوانب عقد المورد الرئيسي  ،، من حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالعلياالمحكمة 

 بشأنالشرآة األم بالتعاون  قامت. مدنية إضافة إلى ذلك تلقى بعض موظفي المجموعة طلبات تحري. 2010في ديسمبر  انتهىالذي 
  . هذا التحري وقدمت العديد من السجالت استجابة لهذا الطلب

  
مخالفات تتعلق بقانون اإلدعاءات عدة ب الشرآة األم المحكمة الفيدرالية العليا بالواليات المتحدة األمريكيةأدانت ، 2009في نوفمبر 

ارة العدل األمريكية بإقامة دعـوى مدنية ضـد الشرآة األم وذلك بموجب قانون اإلدعاءات وباإلضافة إلى ذلك، شارآت وز. الخاطئة
والدعوى الجنائية  لدعوىتطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار آبيرة  نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في آل من ا. الخاطئة
الطرفين  قدم آال، 2012 بين فبراير ونوفمبرما الفترة المنقضية  فيو. فعت الشرآة األم بأنها غير مذنبة في الدعوىاوقد د. المدنية

تقدمت الشرآة األم بدعاوى مختلفة، منها دعوى برفض . مختلف اآلراء واالعتراضات التي ال تزال قائمة أمام المحكمة للبت فيها
  . الئحة االتهام ألسباب مختلفة، ودعوى تحويل إلى دائرة قضائية أخرى

  
من التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الواليات ) بما فيها الشرآة األم(الدعوى، تم وقف بعض شرآات المجموعة  ونتيجة لهذه

  . العقود الحالية تنفيذومع ذلك، فإن التعليق لم يؤثر على استمرار . وى القضائيةاالمتحدة في انتظار نتيجة الدع
  

قضية، تقوم بإجراء مناقشات مع حكومة الواليات المتحدة للتوصل إلى تسوية عادلة تدافع الشرآة األم بقوة عن ال وفي الوقت الذي
باإلضافة إلى ذلك، فإن وزارة .ل إلى تسوية يتفق عليها الطرفانومعقولة للقضايا القانونية الحالية، غير أنه ال يوجد ضمان للتوص

مع حكومة الواليات المتحدة مبرمين ف المستحقة على عقدين رسمي حول التكاليغير العدل األمريكية تقوم حاليًا بإجراء تحقيق 
 ما إذا آانت طلبات استرداد بعض التكاليف التي تكبدتها الشرآة األم صحيحةمللتأآد  يتمتعان بإمكانية استرداد التكاليف األمريكية

" طعون مجلس خدمات الجيش"قبل اتخاذ قرار  اإضافًة إلى ذلك، وفيما يتعلق بأحد هذه العقود، تقدم الشرآة األم طعًن. ومالئمة أم ال
حصلت حكومة الواليات المتحدة األمريكية . مليون دينار آويتي تقريبًا من قبل الشرآة األم 23بسداد مبلغ  التعاقداتمن قبل مسؤول 

عات عن عقود أعاله وذلك من خالل مقاصة المدفو المذآورة مليون دينار آويتي من مطالبتها 4.7مبلغ  على 2011خالل 
دعوى للمطالبة أيًضا  ، رفعت الشرآة األم2011أبريل  19في . مع حكومة الواليات المتحدة األمريكيةالمبرمة المجموعة األخرى 

 التعاقداتمليون دينار آويتي تقريبًا مستحقة من حكومة الواليات المتحدة بموجب العقد، والتي تم رفضها من قبل مسؤول  13بمبلغ 
على هذا الرفض، وهو حاليًا بصدد اتخاذ " طعون مجلس خدمات الجيش"قامت الشرآة األم بالطعن لدى . 2011مبر ديس 15في 

  . قرار بهذا الطعن
  

المرحلية المكثفة المالية  المعلوماتلم تقم اإلدارة بتسجيل أي مخصص في  القضايابسبب عدم التأآد المادي الذي يحيط بهذه 
  . التعليق حول النتائج المحتملة لهذه القضايا) بعد استشارة مستشار قانوني خارجي(شرآة األم ال ليس باستطاعة. المجمعة

  السياسات المحاسبية الهامة  3
  

  العرض ساأس  
  ".ةالمرحلي ةرير المالياالتق" 34رقم لمعيار المحاسبة الدولي  وفقًاالمالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلومات تم إعداد

  
معدة مجمعة مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن آافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية آاملة إن المعلو

االستحقاقات العادية المتكررة والتي متضمنة التعديالت  آافة إدراجأنه قد تم  اإلدارةترى و. وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
نتائج الال تعبر بالضرورة عن  2013 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرال فترةل التشغيلنتائج  إن .ادلـع تعتبر ضرورية لعرض

البيانات  إلىيمكن الرجوع  إضافية، وللحصـول على معلومات .2013ر ديسمب 31في  المنتهية التي يمكن توقعها للسنة المالية
  . 2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المجمعة المالية

  
تم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي وقد تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف دينار آويتي ما لم 

  . ينص على غير ذلك
  

  المحاسبية واإلفصاحات اتالتغيرات في السياس
في إعداد البيانات مماثلة لتلك المطبقة لية المكثفة المجمعة المالية المرح المعلوماتإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد 

الجديدة تطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية باستثناء  2012ديسمبر  31المالية السنوية المجمعة للسنة المنتهية في 



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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  :2013يناير  1التي تسري اعتبارًا من المعدلة التالية و
  

   )تعديل(مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -اإلفصاحات  7لية المعيار الدولي للتقارير الما
مثل اتفاقيات (تتطلب هذه التعديالت من المنشأة أن تقوم باإلفصاح عن معلومات تتعلق بحقوق المقاصة والترتيبات ذات الصلة 

إن . رتيبات المقاصة على المرآز المالي للمنشأةإن هذه اإلفصاحات تقدم للمستخدمين معلومات مفيدة في تقييم تأثير ت). الضمان
: األدوات المالية 32والتي تم مقاصتها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  المدرجةاإلفصاحات الجديدة مطلوبة لكافة األدوات المالية 

و ترتيب مماثل بغض تسري اإلفصاحات أيضا على األدوات المالية المحققة والتي تخضع لترتيب مقاصة أساسي ملزم أ. العرض
ونظًرا ألن المجموعة ال تقوم بمقاصة األدوات المالية وفًقا لمعيار . 32النظر عن إجراء المقاصة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

  . المجموعةلتعديل تأثير على وليس لديها ترتيبات مقاصة ذات صلة، ليس ل 32المحاسبة الدولي 
  

  البيانات المالية المجمعة  10المعيار الدولي للتقارير المالية 
البيانات المالية المجمعة  27في معيار المحاسبة الدولي الواردة محل إرشادات التجميع  10يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

  . غرضى الخاصلالشرآات ذات ا –التجميع  12 –ألمور التي تم إثارتها في لجنة التفسيرات الدائمة يتطرق المعيار لآما . والمستقلة
. الغرض الخاصينطبق على آافة الشرآات بما في ذلك الشرآات ذات  فردًيا نموذج رقابة 10يطرح المعيار الدولي للتقارير المالية 

أحكام هامة لتحديد  بإصدارمن اإلدارة أن تقوم  10سوف تتطلب التغييرات المطروحة من خالل المعيار الدولي للتقارير المالية 
في معيار المحاسبة واردة بالمقارنة بالمتطلبات التي آانت المجموعة لتي تسيطر عليها، وبالتالي يتعين تجميعها من قبل الشرآات ا

، وذلك لتلك الشرآة أم ال بالشرآة، تحديد ما إذا آانت شرآة أم مشارآتهايتعين على المجموعة، بغض النظر عن طبيعة . 27الدولي 
تسيطر المجموعة على شرآة مستثمر فيها عندما تتعرض لمخاطر، أو . سيطرتها على الشرآةارس تقييم إلى أي مدى تممن خالل 

الشرآة المستثمر فيها ولها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل  مشارآتها فييكون لها حقوق في عائدات متغيرة من 
ها فيالشرآة المستثمر ، يتطلب المعيار من المجموعة البدء بتجميع السيطرة تحققعند . ممارسة السيطرة على الشرآة المستثمر فيها

ها، ووقف التجميع عندما يفقد المستثمر السيطرة على حصول المستثمر على السيطرة على الشرآة المستثمر فياعتبارًا من تاريخ 
س له أي تأثير مادي على تطبيق هذا المعيار لي نالذي تم إجراؤه، انتهت اإلدارة إلى أ استنادًا إلى التقييم. هاة المستثمر فيالشرآ

  .المرآز أو األداء المالي للمجموعة



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   3
  

  )تتمة(المحاسبية واإلفصاحات  اتالتغيرات في السياس
  اإلفصاح عن الحصص في الشرآات األخرى 12المعيار الدولي للتقارير المالية 

المتعلقة بالبيانات المالية المجمعة وآذلك آافة  27فصاحات الموجودة سابقًا في معيار المحاسبة الدولي يتضمن المعيار آافة اإل
االستثمار  28الحصص في شرآات محاصة ومعيار المحاسبة الدولي  31اإلفصاحات المتضمنة سابقًا في معيار المحاسبة الدولي 

في الشرآات التابعة والترتيبات المشترآة والشرآات الزميلة والمنشآت  تتعلق هذه اإلفصاحات بحصص المنشأة. في شرآات زميلة
إن من أهم التغييرات الجوهرية المطروحة من خالل المعيار الدولي . ويوجد أيضًا عدد من اإلفصاحات الجديدة المطلوبة. الهيكلية

لقد . لتحديد ما إذا آانت تسيطر على منشأة أخرى تخاذهااهو أنه على المنشأة اآلن اإلفصاح عن األحكام التي تم  12للتقارير المالية 
اآلن، وحتى في حالة استنتاج . العديد من هذه التغيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ردًا على األزمة المالية تقديمتم 

البيانات  يف تكون واضحة لمستخدمتلك األحكام سو اتخاذالمجموعة أنها ال تسيطر على منشأة ما، فإن المعلومات المستخدمة في 
  .المجموعة إلى استنتاج مختلف فيما يتعلق بالتجميع في حالة توصلمهم الخاص للتأثير المالي يالمالية حتى يتمكنوا من إجراء تقي

  
أو  ك بهاتشارسوف تحتاج المجموعة إلى اإلفصاح عن المزيد من المعلومات حول المنشآت الهيكلية المجمعة وغير المجمعة التي 

للمجموعة وسوف يتم إدراج المكثفة المجمعة هذا المعيار ليس له أي تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية تطبيق إن . تكفلها
  .السنوية المجمعة للمجموعةالمالية اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات 

  
  قياس القيمة العادلة  13المعيار الدولي للتقارير المالية 

آافة قياسات القيمة عايير الدولية للتقارير المالية حول لمل وفًقامصدرًا واحدًا لإلرشادات  13م المعيار الدولي للتقارير المالية يقد
توقيت ضرورة استخدام الشرآة للقيمة العادلة، ولكن يقدم المعيار إرشادات حول  13ال يغير المعيار الدولي للتقارير المالية . العادلة
ياس القيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية عندما يكون من الضروري تحديد القيمة العادلة أو عندما يسمح آيفية ق
  .أي تأثير مادي على قياسات القيمة العادلة من قبل المجموعة 13لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ليس. بتطبيقها

  
لقيمة العادلة، بعضها يستبدل متطلبات اإلفصاحات الحالية في إفصاحات محددة حول ا 13لتقارير المالية آما يتطلب المعيار الدولي ل

إن بعض هذه اإلفصاحات مطلوبة . اإلفصاحات: األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية  بما في ذلكالمعايير األخرى، 
، ولذلك فهي تؤثر على المعلومات المالية المرحلية المكثفة )ي(16.34ة الدولي تحديدًا لألدوات المالية بموجب معيار المحاسب

  .سيتم تقديم اإلفصاحات االخرى في البيانات المالية السنوية المجمعة. 16قدمت المجموعة هذه اإلفصاحات في إيضاح . المجمعة
  

   )تعديل( عرض البيانات المالية: 1معيار المحاسبة الدولي 
يتم عرض البنود . تجميع البنود المعروضة ضمن اإليرادات الشاملة األخرىطريقة  1ت على معيار المحاسبة الدولي تغير التعديال

) عند االستبعاد أو التسويةعلى سبيل المثال، (في فترة مستقبلية  في بيان الدخل") إعادة إدراجها"أو (التي يمكن إعادة تصنيفها 
ليس لتطبيق هذا المعيار تأثير على المرآز أو األداء المالي للمجموعة وأدى  .مكن إعادة تصنيفهابصورة منفصلة عن البنود التي ال ي

   .بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمعتتعلق بعرض الفقط إلى تغييرات في 
  

حد األدنى من معلومات المقارنة الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية االختيارية وال 1يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي 
البيانات المالية عندما تقدم بصورة  ذات الصلة حولينبغي على المنشأة إدراج معلومات المقارنة ضمن اإليضاحات . المطلوبة

في  معلومات المقارنة االختيارية عرضليس من الواجب . اختيارية معلومات مقارنة أآثر من الحد األدنى المطلوب لفترة المقارنة
عندما تقوم ") الثالث بيان المرآز الماليبـ  ىالمسم("ينبغي تقديم بيان المرآز المالي المفتوح . مجموعة آاملة من البيانات المالية

ة بأثر رجعي أو تقوم بإعادة اإلدراج بأثر رجعي، أو تعيد تصنيف بنود في بياناتها المالية، يالمحاسب إحدى السياساتالمنشأة بتطبيق 
يوضح التعديل أنه ال . أن يكون ألي من هذه التغييرات تأثير مادي على بيان المرآز المالي آما في بداية الفترة السابقةبشرط 

، 34بموجب معيار المحاسبة الدولي . معلومات المقارنة في اإليضاحات ذات الصلةببيان المرآز المالي الثالث  ضرورة القتران
  .بيان المرآز المالي الثالثالمجمعة ال يتضمن المرحلية المكثفة لوبة للبيانات المالية فإن الحد األدنى من البنود المط
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   3
  

  )تتمة(المحاسبية واإلفصاحات  اتالتغيرات في السياس
  

  ) معدل(مزايا الموظفين  19معيار المحاسبة الدولي 
، وهذا يتضمن ةبرامج المزايا المحددعددًا من التعديالت على المحاسبة عن الموظفين مزايا  19يتضمن معيار المحاسبة الدولي 
مستثناة بصورة دائمة من األرباح والخسائر؛ وال في اإليرادات الشاملة األخرىاآلن المدرجة األرباح والخسائر االآتوارية 

الدخل، بدًال من ذلك، هنالك متطلب لتسجيل الفائدة على اإليرادات المتوقعة من موجودات البرامج التي لم تعد مدرجة في بيان و
 مطلوباتيتم احتسابها باستخدام معدل الخصم المستخدم لقياس  بحيثفي بيان الدخل، ) األصل(المحددة صافي مطلوبات المزايا 

إدراج تعديل أو عند الضمن بيان الدخل عند حدوث إدراجها حديثًا تكاليف الخدمات السابقة غير المتكبدة، والتي تم والمزايا المحددة، 
. إن التعديالت األخرى تتضمن إفصاحات جديدة، مثل إفصاحات الحساسية الكمية. تكاليف اإلنشاء أو اإلنهاء ذات الصلة، أيها أقرب

  .4مبين في إيضاح  )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي إن تأثير تطبيق 
  

يناير  1السنوية التي تبدأ في  المحاسبية  ةالمعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري على الفترلم يكن للتعديالت األخرى على 
  .المالي المجموعةأو األداء المرآز على السياسات المحاسبية أو أي تأثير مادي على  2013

  
لجنة تفسيرات المعايير  أو تعديالت فسيراتلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية وت

  .الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها ولكن لم تسر بعد
  

  )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي تأثير تطبيق    4
  

تم . قتناؤهااالسابقة، تحملت المجموعة مسؤولية برامج المزايا المحددة لموظفي الشرآات التابعة التي تم  االقتناءعمليات نتيجة ل
وهو التاريخ الذي تحملت فيه المجموعة المسئولية  2005أغسطس  31بأثر رجعي من  )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي تطبيق 

تأثير على صافي  )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي  لالنتقال إلى تطبيقآان . عن برامج المزايا المحددة لهذه الشرآات التابعة
مزايا المحددة، بصورة رئيسية بسبب تسجيل الخسائر االآتوارية في اإليرادات الشاملة األخرى والفرق في برامج ال مطلوبات

  .الفوائد على موجودات البرامجعن محاسبة ال
  

، يتم اآلن تسجيل األرباح والخسائر االآتوارية من إعادة قياس برامج المزايا المحددة )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي  بموجب
آتوارية باستخدام االخسائر الرباح واألقامت المجموعة سابقًا بتسجيل . ")احتياطي آخر("ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مباشرة 

و الخسائر المتراآمة غير المحققة نسبة تجاوزت األرباح أضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع، عندما  اآللية األساسيةطريقة 
 19ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي . مج، أيها أعلىأو القيمة العادلة لموجودات البراالمزايا المحددة ج برام مطلوباتمن % 10

. أيضًا، ال يتم تسجيل اإليرادات المتوقعة من موجودات برامج المزايا المحددة ضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع) معدل(
ضمن بيان الدخل المرحلي ) امجبعد موجودات البربالصافي (المزايا المحددة  مطلوباتيتم تسجيل الفائدة على صافي بدًال من ذلك، 

   .المزايا اتالمكثف المجمع، باستخدام معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام
  

، 2012يناير  1، انخفضت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشرآة األم، آما في )معدل( 19معيار المحاسبة الدولي الحقًا لتطبيق 
  .دينار آويتيألف  16,067بمبلغ 

  
، وآما في نهاية الفترتين 2012ديسمبر  31تم إجراء التعديالت التالية على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة آما في 

  :2012 سبتمبر 30و 2013 سبتمبر 30المنتهيتين في 
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  )تتمة( )لمعد( 19معيار المحاسبة الدولي تأثير تطبيق    )4
  

  :بيان المرآز المالي المرحلي المكثف المجمع
    )مدققة(   

 

  سبتمبر 30
2013  

  ديسمبر 31
2012  

  سبتمبر 30
2012  

  ألف  ألف  ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي 
     

 (3,300) (4,070) (4,086) النقص في الموجودات غير المتداولة األخرى
 13,223 15,954 16,116 نهاية الخدمة للموظفينالزيادة في مخصص مكافاة

 ────────── ────────── ────────── 
 (16,523) (20,024) (20,202) صافي التأثير على حقوق الملكية

 ══════════ ══════════ ══════════ 
     :الخاص بـ

 (16,523)  (20,024) (20,202)  مساهمي الشرآة األم
  ══════════ ══════════ ══════════ 
  

  :واإليرادات الشاملة األخرى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع

  الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

  التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

 20132012   2013 2012 
  ألف  ألف   ألف  ألف 
  دينار آويتي  دينار آويتي   دينار آويتي  دينار آويتي 

      
 (456) (669)  (152)(223) ة في رواتب ومزايا الموظفينالزياد

 ────────── ─────────  ────────── ────────── 
 (456) (669)  (152)(223) النقص في ربح الفترة

 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 
       :الخاص بـ

 (456) (669)  (152)(223)  مساهمي الشرآة األم
 ══════════ ═════════ ══════════ ══════════ 
      

 (639) (171)  (627)(758)أجنبيةعمالتتعديالت ترجمة 
 ────────── ───────── ────────── ────────── 

 (639) (171)  (627)(758) النقص في اإليرادات الشاملة األخرى
 ────────── ───────── ────────── ────────── 
 (1,095) (840)  (779)(981)نقص في إجمالي اإليرادات الشاملة للفترةال
 ══════════ ═════════  ══════════ ══════════ 

       :الخاصة بـ

 (1,095) (840)  (779)(981)  مساهمي الشرآة األم
 ══════════ ════════  ══════════ ══════════ 

      
–ية والمخففةالنقص في ربحية السهم األساس
 فلس  (0.44) فلس  (0.64)  فلس  (0.15) فلس  (0.21) الخاصة بمساهمي الشرآة االم

 ════════════  ══════ ══════ 
  

  .لم يكن هناك تأثير مادي على بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع
  



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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   الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو مدرجة موجودات مالية   5
  
  )مدققة( 

  سبتمبر30
2013  

  ديسمبر31
2012  

  سبتمبر 30
2012  

  ألف  ألف ألف
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي

   

 81,264 94,741 95,334خارج الكويت–استثمار في شرآة زميلة
 - 2,467 2,488خارج الكويت –أداة ملكية مشتقة 
     : أسهم ملكية مسعرة

 3638209  داخل الكويت -
 22,208 22,260 27,448  خارج الكويت -

  ───────── ───────── ───────── 
  125,306 119,506 103,681 

  ═══════ ═══════ ═══════ 
  

ذات  من خالل شرآتها التابعة المملوآة بالكامل، والتي تمثل منشأة(، 2011ديسمبر  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في 
شرآة ذات وهي آوريك تيليكوم،  في شرآة% 44حصة ملكية بنسبة  باقتناءباالشتراك مع شرآة فرانس تيليكوم ) رأس مال مشترك
شرآة من قبل % 46من قبل المجموعة ونسبة % 54في العراق، عن طريق شرآة مشترآة مملوآة بنسبة  تأسستمسئولية محدودة 
 . في شرآة آوريك تيليكوم% 23.7المجموعة حصة غير مباشرة بنسبة نتيجة لذلك، تمتلك . فرانس تيليكوم

  
ا على السياسات ا ملموًسآوريك تيليكوم آاستثمار في شرآة زميلة حيث تمارس المجموعة تأثيًر شرآة تم تصنيف االستثمار في

ن المحفظة االستثمارية للشرآة التي ن هذه الشرآة الزميلة محتفظ بها آجزء موحيث إ. المالية والتشغيلية لشرآة آوريك تيليكوم
وهذه المعاملة . فقد تم إدراجها في بيان المرآز المالي المرحلي المكثف المجمع بالقيمة العادلة ،تمثل منشأة ذات رأس مال مشترك

محتفظ بها من تطلب استثناء االستثمارات الي والذي" االستثمار في شرآات زميلة" 28معيار المحاسبة الدولي مسموح به من قبل 
عند التحقق المبدئي آمدرجة بالقيمة العادلة من  تفي حالة تصنيف تلك االستثمارا هقبل منشآت ذات رأس مال مشترك من نطاق

مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع في فترة  39احتسابها وفقا لمعيار المحاسبة وخالل األرباح والخسائر 
  . التغيير

  
 سبتمبر 30آما في  ألف دينار آويتي 28,315وريك تيليكوم بمبلغ شرآة آبتقديم قرض يحمل فائدة إلى أيًضا قامت المجموعة 

  ). 14إيضاح ) (ألف دينار آويتي 28,086: 2012 سبتمبر 30ألف دينار آويتي و 28,138: 2012ديسمبر  31( 2013
  

  .في آينيا تم تأسيسهاي شرآة تيليكوم آينيا وهي شرآة ذات مسئولية محدودة لشراء حصة ملكية ف االمشتقة خياًر ةاتمثل األد
  

  أرصدة لدى البنوك ونقد   6
  )مدققة( 

  سبتمبر30
2013  

  ديسمبر31
2012  

  سبتمبر 30
2012  

  ألف ألف ألف
  دينار آويتي  دينار آويتي  دينار آويتي

      
 48,289 76,242 66,532 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 62,772 24,288 26,375  ودائع قصيرة األجل 
  ───────── ───────── ───────── 

 111,061 100,530 92,907  النقد والنقد المعادل
 24,354 42,928 48,670 أشهرثالثةتزيد عنذات فترات استحقاق أصليةودائع 

  ───────── ───────── ───────── 
  141,577 143,458 135,415 

  ═══════ ═══════ ═══════ 
  

  )تتمة(أرصدة لدى البنوك ونقد   6
  

 30ألف دينار آويتي و 66,983: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  67,183تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد أرصدة بمبلغ 
ألف دينار  74,394مبلغ محتفظ بها من قبل بنوك بالكويت بينما يحتفظ بالرصيد ب) ألف دينار آويتي 73,553: 2012 سبتمبر
من قبل بنوك أجنبية ) ألف دينار آويتي 61,862: 2012 سبتمبر 30ألف دينار آويتي و 76,475: 2012ديسمبر  31(آويتي 

  .موجودة خارج الكويت
  

وثالثة  مودعة لفترات متنوعة تتراوح بين يوم واحد) لمدة ثالثة أشهرتصل ذات فترة استحقاق أصلية (إن الودائع قصيرة األجل 
إن . سب فائدة طبقًا لمعدالت فائدة الودائع قصيرة األجل لكل منهاتأشهر ويعتمد ذلك على متطلبات النقد الفورية للمجموعة وتك

ديسمبر  31(سنويًا % 2 و%  1.25تكتسب فائدة تتراوح بين ) ذات فترة استحقاق أصلية تتجاوز مدة ثالثة أشهر(الودائع ألجل 
 ).سنويًا% 2.5إلى % 1.5: 2012 سبتمبر 30سنويًا و% 2.5إلى % 1.5: 2012

 
  أسهم خزينة   7
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   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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  )مدققة(  

 

  سبتمبر 30
2013  

  ديسمبر 31
2012  

  سبتمبر 30
2012  

    
 52,938,640 52,938,640 55,591,985 عدد أسهم الخزينة 

  ═════════ ═════════ ═════════ 
   %5.06 %5.06 %5.06  النسبة المئوية لألسهم المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 
 27,528 26,999 39,470 القيمة السوقية باأللف دينار آويتي

  ═════════ ═════════ ═════════ 
 
  قروض تحمل فائدة    8

  )مدققة(   

 
  سبتمبر 30 

2013  
  ديسمبر 31

2012  
  سبتمبر 30

2012  
  ألف  ألف  ألف  
  آويتي دينار  دينار آويتي  دينار آويتي  

قرض ألجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك محلي
 15,167 15,183 15,296 .2011ويستحق السداد على أقساط سنوية بداية من ديسمبر

    
قرض ألجل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك محلي في

ويستحق السداد على أقساط سنوية بداية من أبريل  2012ديسمبر 
2013 .  24,500 27,000 -    

 
تسهيل مدور دون شروط ملزمة تم الحصول عليه من بنك محلي 

 27,000     -     -  2012في يونيو 
 41,048 37,149 32,543  قروض أخرى   

  ───────── ───────── ───────── 
 72,339 79,332  83,215 
 

 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

  التسهيالت بشروط
 قرض بشروط هو أحد التسهيالت التي يكون فيها المقرض ملزم قانونًا بتوفير األموال وفقًا اللتزام المجموعة ببنود اتفاقيةإن ال
  .المجموعة بخصوص أي جزء غير مسحوب من التسهيل علىسيتم تحميل أتعاب االلتزام عادة . القرض تسهيل

  
  التسهيالت بدون شروط

تستحق التسهيالت ومن ثم سهيالت التي يكون فيها المقرض غير ملزم قانونًا بتوفير األموال إن القرض بدون شروط هو أحد الت
  .السداد عند الطلب
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  ) تتمة(قروض تحمل فائدة   8
  

 30ألف دينار آويتي و  64,419: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  62,149إن القروض ذات معدالت الفائدة المتغيرة بمبلغ 
إلى % 1: 2012ديسمبر  31(سنويًا % 5.64 إلى %0.03 منتحمل هامش يتراوح ) ألف دينار آويتي 62,296: 2012 سبتمبر

  .فوق المعدالت القياسية) سنويًا% 3إلى % 1: 2012 سبتمبر 30سنويًا و% 2.5
  

  : التزامات المجموعة بالنسبة للقروضمن يوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغير المتداولة 
  

 
  المتداولزءالج
  ألف

  دينار آويتي
  المتداولالجزء غير 

  ألف
  دينار آويتي

  المجموع
  ألف

  دينار آويتي 
   

 72,339 38,298 34,041 2013 سبتمبر 30الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

  79,332 42,678 36,654 )مدقق(2012ديسمبر  31الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

 83,215 27,145 56,070 2012 سبتمبر 30الرصيد في 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
  

 30ألف دينار آويتي و 20,197: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  29,272تتضمن القروض التي تحمل فائدة قروض بمبلغ 
إن المدينين التجاريين وبعض الموجودات . المجموعة تحتفظ بها الشرآات التابعة في) ألف دينار آويتي 20,833: 2012 سبتمبر

بمبلغ  اآما تتضمن القروض التي تحمل فائدة قرًض. هذه القروض مقابلمرهونة آضمان  ذات الصلةاألخرى للشرآات التابعة 
رهن  بضمان مكفول )ال شيء: 2012 سبتمبر 30ألف دينار آويتي و 27,000: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  24,500

  .  حدى الشرآات التابعةإأسهم 
  

  تغطية صافي االستثمارات في عمليات أجنبية
ألف دوالر  54,000بمبلغ ) أداة تغطية(قروض بالدوالر األمريكي  2013 سبتمبر 30تتضمن القروض التي تحمل فائدة في 

، والتي تم تصنيفها )دوالر أمريكي ألف 54,000: 2012 سبتمبر 30ألف دوالر أمريكي و 54,000: 2012ديسمبر  31(أمريكي 
وتستخدم لتغطية تعرض المجموعة ) مريكياألدوالر هي العملتها الرئيسية ( أجنبيةآتغطية لصافي استثمارات في شرآات تابعة 
يرادات القروض التي تحمل فائدة إلى اإل تحويليتم تحويل األرباح أو الخسائر من . لمخاطر العمالت األجنبية من هذه االستثمارات

 ترجمةخسائر إن . تابعةالشرآات هذه الستثمارات في االصافي  تحويلالشاملة األخرى لتسوية أي أرباح أو خسائر ناتجة من 
 أجنبيةعمالت  ترجمة خسارة: 2012 سبتمبر 30(ألف دينار آويتي  101أدوات التغطية بمبلغ  تحويلمن جنبية الناتجة األعمالت ال

  ).احتياطي التغطية(تم أخذها مباشرًة إلى اإليرادات الشاملة األخرى ) ويتيألف دينار آ 103بمبلغ 
  
 ضرائب ال  9

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
  التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
 2013 2012 2013 2012 
 ألف ألفألفألف 

 دينار آويتي دينار آويتيدينار آويتيدينار آويتي 
      

 (671) (884)  (281)(318) ضريبة دعم العمالة الوطنية
 (268) (358)  (112)(127)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (267) (354)  (112)(127)  الزآاة
 (4,049) (5,178)  (1,867)(1,577) ضرائب على الشرآات التابعة األجنبية

 ──────────────────  ───────── ───────── 
 (2,149)(2,372)  (6,774) (5,255) 
 ══════════════════  ═════════ ═════════ 
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  ربحية السهم األساسية والمخففة  10
  

ربح الفترة الخاص بمساهمي الشرآة األم على المتوسط المرجح   تقسيمعن طريق إن ربحية السهم األساسية والمخففة يتم احتسابها 
  :ل الفترة آما يليلعدد األسهم القائمة خال

   

 
  الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 30
  التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبر 30
 2013 2012 2013 2012 
  ألف  ألف   ألف ألف 

 
 دينار آويتي

 
  دينار آويتي

  )*معاد إدراجها(
  دينار آويتي 

  
  دينار آويتي

  )*معاد إدراجها(
      

 24,195 33,766  12,1299,599 شرآة األمربح الفترة الخاص بمساهمي ال
 

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

 أسهم أسهم   أسهمأسهم  
 1,099,178,539 1,099,178,539  1,099,178,5391,099,178,539 المتوسط المرجح لعدد األسهم المدفوعة 

 (52,143,655) (55,591,985)  (55,591,985)(55,591,985) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
  ────────────═════════  ═════════ ═════════ 

 1,047,034,884 1,043,586,554  1,043,586,5541,043,586,554 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
  ═══════════════════  ═════════ ═════════ 
      

مخففة الخاصةربحية السهم األساسية وال
 فلس  23.11 فلس  32.36  فلس  9.20 فلس  11.62  بمساهمي الشرآة األم

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

 ) 4إيضاح( )معدل( 19تم إعادة إدراج ربحية السهم األساسية والمخففة لفترات المقارنة لكي تعكس تطبيق معيار المحاسبة الدولي * 
  ).11إيضاح (حة خالل الفترة وإصدار أسهم المن

  
  وتوزيعات األرباح رأس المال  11

  
 31، اعتمد المساهمون في الجمعية العمومية السنوية للشرآة األم البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2013مايو  30في 

بما %  (5وأسهم منحة بقيمة ) لكل سهمفلس  30: 2011(فلس لكل سهم  30وتم اعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  2012ديسمبر 
  ). ال شيء: 2011) (سهم محتفظ به 100أسهم لكل  5يعادل 

  
للشرآة األم زيادة رأس المال المصرح به من  غير العادية، اعتمد المساهمون في الجمعية العمومية 2013يونيو  26وفي 

  ).فلس 100سهم هي القيمة االسمية لكل (سهم  1,099,178,539سهم إلى  1,046,836,709
  

سهم من خالل ازدياد عدد األسهم من  52,341,834أدى إصدار أسهم المنحة إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 
  .2013 سبتمبر 30سهم آما في  1,099,178,539إلى  2012ديسمبر  31سهم آما في  1,046,836,705

  
  حصص غير مسيطرة اقتناء  12

  
اء الفترة قامت المجموعة خالل  بة      باقتن ة إضافية بنس ي    %  49.75حصة ملكي ي السعودية  ("في شرآة أجيليت وهي شرآة   ") أجيليت

غ          الي بمبل ل إجم اء مقاب ة السعودية لق ة العربي ويتي    5,725مسجلة في المملك ار آ الي    . ألف دين ل اإلجم غ    ويتكون المقاب د بمبل من نق
غ   )خالل الفترةيتي تم سداده ألف دينار آو 2,968منه مبلغ ( دينار آويتي 3,727 ألف   1,998وجزء من أرض ذات قيمة عادلة بمبل

ي        القتناءوالحًقا . دينار آويتي في المملكة العربية السعودية ة المجموعة في شرآة أجيليت حصة الملكية اإلضافية، زادت حصة ملكي
  ".احتياطي آخر"ار آويتي في ألف دين 10,018ونتيجة لهذه الحيازة، تم تسجيل مبلغ %. 100السعودية إلى 
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  والتزامات رأسمالية  محتملة مطلوبات  13
 

  :والتزامات رأسمالية آما في تاريخ التقارير المالية آما يلي محتملةيوجد على المجموعة مطلوبات 
  

  )مدققة(  

 

 سبتمبر30
2013  

  ديسمبر31
2012  

  سبتمبر 30
2012  

  ألف ألف ألف 
  دينار آويتي  تيدينار آوي  دينار آويتي 
     

 91,581 90,997 90,700  خطابات ضمان 
 33,391 38,135 32,447 التزامات عقود تأجير تشغيلي

 4,859 4,867 4,899 التزامات رأسمالية 
  

───────── ───────── ───────── 
 128,046 133,999 129,831 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  
دينار آويتي ألف  31,405: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  31,405آفاالت مصرفية بمبلغ يتضمن بند خطابات ضمان 

شرآة جلوبل آليرنج هاوس "حد البنوك نيابة عن الشرآة التابعة قبل أمصدرة من ) دينار آويتيألف  31,405: 2012 سبتمبر 30و
البنك بدون أساس  قبل لكويت، تم إصدار تلك الكفاالت منلصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة ا)" مقفلة( .ك.م.سستمز ش

  . تمويلي إلى المجموعة
    

  مطالبات قانونية
  
 حول قطاع الشحن  -تحقيقات  )  أ

في الشحن  مجال في األخرى مع بعض األطراف الرئيسية) التي تعمل في أعمال الشحن(تلقت بعض الشرآات التابعة للمجموعة 
والواليات المتحدة  االتحاد األوروبيالمنافسة في ب المختصة سلطاتال قبل معلومات منل على طلبات للحصو 2007أآتوبر 

فيما يختص بتحديد الرسوم لصناعة يتم إجراؤه على مستوى مجال ااألخرى فيما يتعلق بتحري  الدوائر القضائيةاألمريكية وبعض 
  .  مًال مع تلك السلطات المعنيةتتعاون تلك الشرآات التابعة تعاونًا آاو. اإلضافية واألتعاب

  
في دعوى جماعية تم رفعها في المنطقة الشرقية من نيويورك، إلى جانب  آمدعى عليه، تم إدراج اسم شرآة تابعة 2009في يوليو 

، قدم المدعى عليهم اقتراحات 2009في نوفمبر . لخدماتلتعاب إضافية األرسوم والبخصوص األخرى عدد من شرآات الشحن 
ورفضت جزئيًا قرارًا جزئيًا  المحكمة أصدرت، 2012أغسطس  13في . اط المطالبات التي هي قيد النظر حاليا أمام المحكمةإلسق

فترة لرفع في أعطت المحكمة للمدعين أيًضا الحق . مذآرات المدعى عليهم ولم تقبل إال واحدة من الدعاوى المدرجة في الشكوى
مطالبات  قام المدعى عليهم برفع دعوى إلسقاطو. 2012نوفمبر  15ى جماعية ثالثة في ن برفع دعوقام المدعو. شكوى معدلة
 القاضي أصدر ،2013سبتمبر  20في  .2013يونيو  13وتم تأجيل النطق بالحكم في الدعاوى إلى  2013فبراير  27المدعين في 

إن . حاليًا إن هذا التقرير قيد التصديق. ورفض جزءجزء بأن تمنحهم  حول المقترحات يوصي ")التقرير(" اترير وتوصياتق
 . النتيجة النهائية لهذه الدعاوى غير مؤآدة في هذا الوقت

  
بما في ذلك شرآة تابعة  شرآات الشحنشرآة من  20 عدد فتحت هيئة المنافسة اإليطالية تحقيقا في أنشطة 2009نوفمبر  26 في
والذي يفرض غرامة إجمالية  2011يونيو  15بإصدار قرارها النهائي بتاريخ  ةهيئة المنافسة اإليطاليقامت  .جيليتي في إيطالياأل

يتم حاليًا االستئناف على هذا القرار من قبل أطراف أخرى أمام . على أجيليتي) يوروألف  139(ألف دينار آويتي  55بمبلغ 
  .المحكمة والتي لم تصدر قرارها بعد

  
صناعة الشحن والتي تضمنت شرآتين تابعتين مجال نغافورة بفتح تحقيق في أنشطة ، قامت مفوضية المنافسة بس2011في ديسمبر 

  .الوقت هذاالتابعة في  اتلم يتم توجيه إدعاءات رسمية ضد الشرآ. لشرآة أجيلتي
  

لمستشار ابعد التشاور مع (إدارة المجموعة إن فالمحيطة بهذه التحقيقات، التأآد ، وذلك بسبب حالة عدم 2013 سبتمبر 30آما في 
في  أي التزامات إضافية محتملةالمحتملة للتحقيقات، ونظرا لصعوبة قياس  قادرة على التعليق على النتيجةغير ) القانوني الخارجي

  . المرفقةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في  مخصصات يتم تسجيل أيلم هذا الصدد، 
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  )تتمة(مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية   -13
  

  )تتمة(مطالبات قانونية 
  التأجيرعقود ) ب

وذلك  30/2006وبناء على توصية مجلس الوزراء، قام وزير التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم  2006نوفمبر  27بتاريخ 
  .الكويت -عبد اهللا عقود من العقود المبرمة بين الشرآة األم والهيئة العامة للصناعة الستئجار أراضي بمنطقة ميناء ةفسخ ثالثب
  

 2006ديسمبر  25 االستماع المنعقدة بتاريخ إداري وبجلسة 940/2006القضية رقم بوقد طعنت الشرآة األم على هذا القرار 
، وتم تأييد ذلك الحقًا بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة سالف الذآر بكافة ما ترتب عليه من آثار الدرجة األولى حكمت محكمة

قضت فيه برفض  2010مايو  4والتي أصدرت حكمًا بتاريخ  العلياأمام محكمة وزارة على الحكم الوقد طعنت . االستئنافبمحكمة 
  . طعن الوزارة وتأييد الحكم الصادر لصالح الشرآة األم

  
ارة والصناعة، ومع ذلك قامت حكومة دولة الكويت بطلب عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التج

وقد طعنت الشرآة األم على القرار أعاله بالقضية . بفسخ ذات العقود الصادر بشأنها القرار السابق 1/2007خر برقم آوأصدر قرار 
  .الدرجة األولى والتي أصدرت حكمها لصالح الشرآة األم ملغيًا قرار الهيئة العامة للصناعة محكمةأمام  36/2007رقم 

  
اريخ                قامت الهيئة الع ا في صالحها بت ي أصدرت حكمه تئناف والت ة االس ام محكم م أعاله أم تئناف ضد الحك ة للصناعة باالس  20ام

  . ومؤيدًا إلنهاء العقود الثالثة األولى درجةالملغيًا الحكم الصادر عن محكمة  2012فبراير 
  

ين الشرآة        قرارها النهائي، الذي أآد على قرار  العليا، أصدرت محكمة 2013يناير  30في  ود ب اء العق د إنه تئناف، وأآ ة االس محكم
ق تحقق            . األم والهيئة العامة للصناعة ارات، قامت الشرآة األم بتعلي ا باستخدام العق م، خسرت الشرآة األم حقوقه ذا الحك آنتيجة له

ارات خالل      اإليرادات عن العقود المذآورة أعاله منذ بدء التقاضي وقامت بتسجيل مخصص انخفاض في القيمة فيما ذه العق ق به يتعل
  . 2012ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  
  تسييل آفالة) ج

ألف دينار آويتي  10,092الكويت بتسييل جزء نقدي من الكفالة المصرفية بمبلغ  - اإلدارة العامة للجمارك قبل صدر قرار من
شرآة تابعة للشرآة األم، لصالح اإلدارة وهي  ،")الشرآة) ("مقفلة. (ك.م.المقدمة من شرآة جلوبال آليرنج هاوس سستمز ش

 31أعاله خالل السنة المنتهية في المذآورة ووفقًا لهذا القرار قامت اإلدارة العامة للجمارك باستدعاء الكفالة . العامة للجمارك
  ".7إداري " 224/2007تــم الطعــن على القرار بالقضيــة رقــم . 2007ديسمبر 

  
مقابلها أن فحوى المخالفات التي تم تسييل جزء من الكفالة البنكية  ) بعد أخذ رأي المستشار القانوني الخارجي(وترى الشرآة األم 

سيصدر حكم لصالح الشرآة األم، وسيقضى فيه برد ما تم تسييله  من الكفالة مضافًا إليه فوائد قانونية بواقع وأنه وفقًا للعقد ليس 
على تقرير من إدارة الخبراء بوزارة العدل حول هذا الموضوع ينص على أنه يجب إصدار ، حصلت الشرآة األم 2009في و%. 7

في بيان الدخل المرحلي  اتوبالتالي لم يتم تسجيل مصروف. حكم لصالح الشرآة األم فيما يتعلق بغالبية األمور الناتجة عن القضية
  .المكثف المجمع

  
  قضايا شرآة آي جي إل ) د

، تم رفع دعاوى مدنية على الشرآة األم وبعض شرآاتها التابعة من قبل شرآة رابطة 2012ديسمبر  31في  خالل السنة المنتهية
وشرآاتها التابعة في ثالثة دوائر قضائية مختلفة في الواليات المتحدة وذلك بشأن أمور تتعلق ") آي جي إل("الكويت والخليج للنقل 

قامت الشرآة األم . حكومة الواليات المتحدة من قبل موظف سابق في الشرآة األم بالتشهير والتدخل في عقود شرآة آي جي إل مع
الدوائر  في اثنتين منمحكمة ال قبلتونتيجة لذلك، . برفع دعاوى لرفض الشكاوى آما قامت شرآة آي جي إل بتقديم شكاوى معدلة

  . في هذا الوقت ةغير مؤآداألخرى  لدائرةافي لدعاوى لوالنتيجة النهائية  لرفض الشكوىلشرآة األم دعوى االقضائية 
  



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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  )تتمة(مطالبات قانونية 
هذا ويرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة بأن . باإلضافة إلى ما تقدم فإن المجموعة عليها مطالبات ودعاوى قضائية مختلفة

  .ثير مادي سلبي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقةهذه األمور لن يكون لها أي تأ
  

   عالقةمعامالت مع أطراف ذات  14
  

المساهمين الرئيسيين وأعضاء  عالقةتمثل األطراف ذات ، عالقةإفصاحات أطراف ذات : 24وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
يتم اعتماد . يسيطرون عليها أو يمارسون عليها تأثيرًا جوهريًا التي شرآاتالعة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجمو

  .سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة
  

 :هي آما يلي عالقةإن المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات 

  مساهمون ال  
  رئيسيونال

  أطراف أخرى 
  عالقةذات 

  المنتهية في تسعة أشهرال
    سبتمبر 30

   2013 2012 
 ألف دينار آويتي ألف دينار آويتي ألف دينار آويتي ألف دينار آويتي  

      

      بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع
 790 800 800 -  اإليرادات 

 (100) (86) (39)(47)  مصروفات عمومية وإدارية 
 2,446 2,434 2,434 -  إيرادات فوائد

 (600) (681) (681) -  تكاليف تمويل 
  
  

  
  مساهمون ال
  رئيسيونال

  أطراف 
  أخرى 

  عالقةذات 
 سبتمبر 30

2013  

  )مدققة(
ديسمبر  31

2012  
 سبتمبر 30

2012  

  
  ألف

 دينار آويتي 

  ألف
 دينار آويتي 

  ألف
 دينار آويتي 

  ألف
 دينار آويتي 

  ألف
 دينار آويتي 

       
  بيان المرآز المالي المرحلي المكثف 

       مع المج 
 5,000 5,0005,000 - 5,000  دفعة مقدمًا إلى طرف ذي عالقة

 121 213 218218-  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
 28,086 28,31528,138 28,315-  )5إيضاح (قرض إلى شرآة زميلة 

 21,123 14,73020,196 14,683 47  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
  

 سبتمبر 30ألف دينار آويتي و 5,000: 2012ديسمبر  31(ألف دينار آويتي  5,000بمبلغ  عالقة يذإلى طرف  مقدًماعة تمثل الدف
  .استثمار القتناءالمبلغ المدفوع ) ألف دينار آويتي 5,000: 2012

  
  .ال تحمل فائدةلألعمال و العاديإن المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة قد نتجت عن معامالت تمت ضمن السياق 

  
 30سنويا و% 6.5: 2012ديسمبر  31(سنويا % 6.5يحمل فائدة بنسبة  عالقةذات من المبالغ المستحقة إلى أطراف  اإن جزًء
  ). سنويا% 6.5: 2012 سبتمبر

  



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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  مكافأة موظفي اإلدارة العليا
  

    
  المنتهية في تسعة أشهرال

  سبتمبر 30

    

2013  
  ألف

  دينار آويتي

2012  
  ألف

  دينار آويتي
     

 1,107 1,161    مزايا قصيرة األجل
    ════════ ════════ 

  
  معلومات القطاعات التشغيلية   15

  
 وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات التي تقوم هذه الوحدات بتقديمها إلىتم تنظيم المجموعة ألغراض إعداد التقارير لإلدارة، 

  :همامفصح عنهما ون ان رئيسياوهناك قطاع
  

 :ستية والخدمات المتعلقة بهايالخدمات اللوج
يقدم قطاع الخدمات اللوجيستية والخدمات المتعلقة بها خدمات لوجيستية شاملة للعمالء تتضمن الشحن والنقل وخدمات العقود 

  . مةاللوجستية واإلمدادات الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث الها
  

 :البنية التحتية
للمطارات والطائرات وخدمات مل على العقارات الصناعية والخدمات األرضية تيقوم قطاع البنية التحتية بتقديم خدمات أخرى تش

  . وإعادة تدوير المخلفاتواألسهم الخاصة واالستشارات الجمرآية الشحن والتخليص الجمرآي 

 
 
2013سبتمبر30المنتهية في  تسعة أشهرال

 الخدمات
اللوجيستية 
  والخدمات 
المتعلقة بها

  البنية 
 التحتية

  تعديالت 
 المجموع  واستبعادات 

 ألف
دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

    اإليرادات
 1,034,497 - 862,053172,444 عمالء خارجيون 
 - (5,697) 865,611 ما بين القطاعات

 

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

 1,034,497 (5,697) 862,139178,055 إجمالي اإليرادات
════════════════════ ══════════ ══════════ 

     النتائج
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومكافأة

 68,887 (828) 19,05350,662  أعضاء مجلس اإلدارة
 

────────── ────────── ──────────  

 (19,426)     استهالك
 (2,707)     إطفاء

 

   ────────── 
الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس

 46,754     اإلدارة
 3,960     إيرادات فوائد
 (5,288)     تكاليف تمويل

 

   ────────── 

 45,426    اء مجلس اإلدارةالربح قبل الضرائب ومكافأة أعض
 (6,869)    الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

    ────────── 

 38,557    ربح الفترة
    ══════════ 

  



  آاتها التابعةوشر. ك.م.ش لمخازن العموميةل أجيليتي شرآة
  

   المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( 2013سبتمبر  30آما في 
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2012سبتمبر30المنتهية في  تسعة أشهرال

 الخدمات
اللوجيستية 
  والخدمات 
المتعلقة بها

  بنية ال
 التحتية

  تعديالت 
 المجموع  واستبعادات 

 ألف
دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

  ألف 
 دينار آويتي

    اإليرادات
 1,034,075   - 862,504171,571 عمالء خارجيون 
   - (6,540) 3,1213,419 ما بين القطاعات

──────────────────────────────────────
 1,034,075 (6,540) 865,625174,990 إجمالي اإليرادات

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

 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
 56,089 1,492 14,19140,406 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

────────── ────────── ──────────  
 (20,951)     استهالك
 (1,288)     إطفاء

    ─────── 
 33,850    الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 4,883     إيرادات فوائد
 (4,945)     تكاليف تمويل

    ─────── 
 33,788    الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (5,349)    ء مجلس اإلدارةالضرائب ومكافأة أعضا
───────

 28,439    ربح الفترة 
    ═══════ 

  القيمة العادلة لألدوات المالية    16
  

بمبلغ باستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة ( الماليةللموجودات إن القيمة العادلة ف، التقريرآما في تاريخ 
  .دفتريةال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الللمجموعة المالية  والمطلوبات )ر آويتيألف دينا 23,525

  
  : واإلفصاح عنها تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

    
  .معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة) غير معدلة(أسعار : 1المستوى 
، إما بصورة مباشرة أو ملحوظة على القيمة العادلة المسجلةالجوهري تأثير ذات الجميع مدخالتها تكون أساليب أخرى  :2المستوى 

  و : غير مباشرة
على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى البيانات  ذات تأثير جوهرياألساليب األخرى التي تستخدم مدخالت : 3المستوى 

  .المعروضة في السوق
  
 سبتمبر 30ضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة آما في يو

2013  :  
 المجموع 3المستوى  1المستوى 

 ألف دينار آويتي ألف دينار آويتي ألف دينار آويتي
    :الخسائروأاحبالقيمة العادلة من خالل األربمدرجة موجودات مالية

  95,334  95,334 -استثمار في شرآة زميلة
  2,488  2,488  -  أدوات مشتقة 

  27,484  - 27,484  أسهم ملكية مسعرة 
  ──────── ──────── ──────── 
   27,484   97,822   125,306  
  ════════ ════════ ════════ 
  

خالل الفترة، آما أن احتساب القيمة العادلة لألدوات المالية  3المالية للمستوى  لم يكن هناك حرآات جوهرية في رصيد األدوات
  .غير ذي حساسية للتغيرات في االفتراضات 3للمستوى 


