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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز17إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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المرحلي المكثف المجمعبیان الدخل 
(غیر مدقق)2022مارس31المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
مارس 31

2022
ألف 

2021
ألف 

دینار كویتي دینار كویتي ات إیضاح

العملیات المستمرة  
8132,088107,979من عقود مع العمالء اإلیرادات 

(49,768)(64,944)تكلفة اإلیرادات  
────────────────

67,14458,211صافي اإلیرادات  
(13,412)(11,032)مصروفات عمومیة وإداریة

(18,173)(20,106)رواتب ومزایا موظفین
329(4,113)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 

خسائر إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
(8,261)(2,874)الخسائر  

-4,774إیرادات توزیعات أرباح  
1131,054إیرادات متنوعة 

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

33,90619,748مجلس اإلدارة واإلطفاء ومكافأة أعضاء
(7,991)(8,160)استھالك

(1,222)(1,184)إطفاء 
────────────────

24,56210,535مجلس اإلدارة الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء
163156إیرادات فوائد
(5,180)(5,660)تكالیف تمویل 

────────────────

19,0655,511مجلس اإلدارة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
(899)(2,109)9الضرائب 

(35)(88)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
────────────────

16,8684,577من العملیات المستمرة  الفترة ربح  
════════════════

العملیات الغیر مستمرة  
12,090-16الربح بعد الضرائب من العملیات الغیر مستمرة 

────────────────

16,86816,667ربح الفترة  
════════════════

الخاص بـ: 
مساھمي الشركة األم 

12,770904ربح الفترة من العملیات المستمرة 
11,737-ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة 

────────────────

12,77012,641
────────────────

حصص غیر مسیطرة  
4,0983,673ربح الفترة من العملیات المستمرة 

353-ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة 
────────────────

4,0984,026
────────────────

16,86816,667ربح الفترة  
════════════════

106.076.01(فلس) الشركة األمربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي 
════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة من العملیات المستمرة الخاصة بمساھمي  
106.070.43الشركة األم (فلس) 

════════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز17إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
5

الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق) 2022مارس31المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
مارس 31

2022
ألف 

2021
ألف 

دینار كویتي دینار كویتي 

16,86816,667ربح الفترة 
══════════════

األخرى: ات الشاملة یراداإل(الخسائر) 
الحقة:المجمع في فترات بیان الدخلإلى قد یتم إعادة تصنیفھا أو بنود یتم

(11,630)(24,527)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 
225354الشاملة األخرى لشركات زمیلة وشركات محاصة اإلیرادات حصة في 

1,910(2,122)استثماراتمن تغطیة صافي الربح )خسارة(ال
9,8148,079من تغطیة تدفقات نقدیة الربح 

──────────────
في  بیان الدخل المجمعإلى قد یتم إعادة تصنیفھا أو یتمالشاملة األخرى التي الخسائر صافي 

(1,287)(16,610)فترات الحقة
سس 

──────────────

:بیان الدخل المجمعإلى یتم إعادة تصنیفھا بنود لن 
التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات 

-(197,275)الشاملة األخرى 
──────────────

-(197,275)بیان الدخل المجمعإلى الشاملة األخرى التي لن یتم إعادة تصنیفھاالخسائر صافي 
──────────────

(1,287)(213,885)الخسائر الشاملة األخرى  إجمالي  
──────────────

15,380(197,017)للفترة (الخسائر) اإلیرادات الشاملة إجمالي  
══════════════

الخاص بـ: 
11,702(201,197)الشركة األممساھمي 

4,1803,678حصص غیر مسیطرة 
──────────────
(197,017)15,380
══════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز17إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع  
(غیر مدقق) 2022مارس31في المنتھیةللفترة

المنتھیة  أشھر ثالثةال
مارس 31في 

20222021

إیضاح 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي
أنشطة التشغیل 

19,0655,511من العملیات المستمرة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
15,381-الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العملیات الغیر مستمرة  

──────────────────
19,06520,892الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

: لـتعدیالت
442383للمدینین التجاریین  خسائر االئتمان المتوقعة 

1,2992,899مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
(61)(469)ربح ترجمة عمالت أجنبیة

(329)4,113حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
2,8748,261خسائر إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

-(4,774)إیرادات توزیعات  
(1,340)(113)إیرادات متنوعة 

8,16018,276استھالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق استخدام  
1,1841,251إطفاء 

(166)(163)إیرادات فوائد 
5,6606,167تكالیف تمویل 

──────────────────
37,27856,233رأس المال العامل التغیرات فيربح التشغیل قبل 

1,780(1,008)مخزون 
(55,179)(6,065)مدینون تجاریون 

(1,842)(427)موجودات متداولة أخرى 
45,295(4,891)دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

──────────────────
24,88746,287

(3,376)(1,908)ضرائب مدفوعة 
-(5)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 

(2,649)(243)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة  
──────────────────

22,73140,262صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 
──────────────────

أنشطة االستثمار
537932صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

(6,397)(62,515)اإلیرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
(11,456)(2,879)ممتلكات وآالت ومعدات إضافات إلى 

98197ممتلكات وآالت ومعداتمن بیعالمحصل 
(16,996)(3,512)عالقة اتف ذاطرأض إلى  وقر

(3)-إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 
(6,343)(5,932)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ   
(5,385)(1,600)إضافات إلى عقارات استثماریة  

-5,721توزیعات أرباح مستلمة  
(126)-اقتناء شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم اقتناؤه  

5878إیرادات فوائد مستلمة 
(225)(130)صافي الحركة في موجودات غیر متداولة أخرى 

(3,060)(8,163)أشھر  ثالثة صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن 
──────────────────

(48,784)(78,317)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار 
──────────────────

أنشطة التمویل 
78,42024,823صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  

(13,375)(7,079)سداد التزامات تأجیر 
(5,110)(3,617)تكلفة تمویل مدفوعة  

(107)(97)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم  
(1,056)-توزیعات أرباح مدفوعة لحصص غیر مسیطرة 

──────────────────
67,6275,175أنشطة التمویل الناتجة منصافي التدفقات النقدیة

(1,865)16صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة  
──────────────────

(5,212)12,057في النقد والنقد المعادل ) النقص(الزیادةصافي 
74,036168,896ینایر 1النقد والنقد المعادل في 

──────────────────
686,093163,684مارس 31النقد والنقد المعادل في 

══════════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزءاً 17إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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المجمع المرحلي المكثف  الملكیة بیان التغیرات في حقوق  
(غیر مدقق)2022مارس 31المنتھیة في للفترة

الشركة األم بمساھمي  ة الخاص

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  

حصص  
غیر مسیطرة  

إجمالي 
حقوق الملكیة  

ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

34,4641,573,6102,012,58146,5102,059,091(57,372)(12,873)(84,486)44,366(49,239)2022223,011152,650188,450ینایر 1كما في 
12,77012,7704,09816,868---------ربح الفترة  

(213,885)82(213,967)--(197,275)7,917(24,609)-----(خسائر) إیرادات شاملة أخرى  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة  
(197,017)4,180(201,197)12,770-(197,275)7,917(24,609)-----للفترة  

توزیعات أرباح إلى حصص غیر 
(209)(209)-----------مسیطرة  

1,1871,187-----------اقتناء شركة تابعة  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

34,4641,586,3801,811,38451,6681,863,052(254,647)(4,956)(109,095)44,366(49,239)2022223,011152,650188,450مارس 31كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

5,288760,8611,143,00648,1751,191,181(2,490)(23,171)(37,727)44,366(49,239)2021202,737152,65089,731ینایر 1كما في 
12,64112,6414,02616,667---------ربح الفترة  

(1,287)(348)(939)---10,343(11,282)-----(خسائر) إیرادات شاملة أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(الخسائر) اإلیرادات الشاملة  اجمالي 
12,64111,7023,67815,380--10,343(11,282)-----للفترة  

حصص غیر إلى توزیعات أرباح 
(1,334)(1,334)-----------مسیطرة

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

5,288773,5021,154,70850,5191,205,227(2,490)(12,828)(49,009)44,366(49,239)2021202,737152,65089,731مارس 31كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



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

ات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إیضاح 
(غیر مدققة) 2022مارس31وللفترة المنتھیة فيكما في

8

الشركة حول معلومات 1

. وھي  1979") ھي شركة مساھمة كویتیة تأسست في سنة  الشركة األمشركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. ("إن  
مكتب  يالكویت وسوق دببورصة  شركة مدرجة في   الرئیسي یقع في الصلیبیة الشركة األملألوراق المالیة. إن عنوان 

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

بتم إلیھإصدارالتصریح  (یشار  التابعة  وشركاتھا  األم  للشركة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  ـ با معً ا المعلومات 
. 2022مایو12"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
واالستحواذالمشاركة في التي  أو  مشابھة أنشطة الشركات التي تمارس  على  والحیازة  على  الشركة األمتساعد  تلك 

.  خارج الكویتأو داخلتحقیق أغراضھا 
 للبضائع.النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص الجمركي أنشطة أنواعكافة تنفیذ
 ودعم اتخاذ القرار. الخدمة الجمركیة وتحدیثھا والعمل على تطویر تقدیم االستشارات الجمركیة

أساس اإلعداد2

إعداد المجمعة تم  المكثفة  المرحلیة  المالیة  الدولي  للمجموعةالمعلومات  المحاسبة  لمعیار  المالی ا "التق34وفقاً  ة ریر 
". ةالمرحلی

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

. وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة للعرض العـادل في 2021دیسمبر  31المنتھیة في  
ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن للفترة المرحلیةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغیل  

.  2022دیسمبر 31توقعھا للسنة المنتھیة في 

الحالیة وتعكس التعدیالت التي تم إجراءھا على للفترةتم إعادة عرض بعض المعلومات المقارنة بحیث تتوافق مع العرض  
مستمرةالعملیات   الالغیر  األم. إن عملیات إعادة التصنیف  والمطلوباتللشركة  الموجودات  وحقوق الملكیة تؤثر على 

سابقا. ینالمسجلالفترة وربح 

والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة  الجدیدة  المعاییر 3

عداد البیانات إإن السیاسات المحاسبیة المطبقة إلعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في 
باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة كما في  ،2021دیسمبر 31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو تفسیراتأو . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر2022ینایر 1

المرحلیة المالیةالمعلوماتولیس لھا تأثیر على  2022تسري العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام  
المكثفة المجمعة للمجموعة. 

37تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقد –العقود المجحفة 
تجنبھا (أي التكالیف التي ال یمكن للمجموعة   ال یمكن  العقد المثقل بااللتزامات ھو العقد الذي تتجاوز فیھ التكالیف التي 
تجنبھا نظرًا اللتزامھا التعاقدي) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد بالمزایا االقتصادیة التي من المتوقع استالمھا بموجب  

العقد.  

للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمین التكالیف التي تتعلق تحدد التعدیالت أنھ  أو محققاً  عند تقییم ما إذا كان العقد مجحفاً 
مباشرة بعقد لتوفیر البضائع أو الخدمات التي تتضمن كًال من التكالیف اإلضافیة (على سبیل المثال، تكالیف العمالة والمواد 

وتخصیص التكالیف المرتبطة مباشرة   سبیل المثال، استھالك المعدات المستخدمة للوفاء  المباشرة)  بأنشطة العقد (على 
بالعقد وكذلك تكالیف إدارة العقد واإلشراف). ال تتعلق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم  

تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 

الت على العقود التي لم تف بكافة التزاماتھا عنھا في بدایة فترة المعلومات المالیة المرحلیة  قامت المجموعة بتطبیق التعدی
المكثفة المجمعة. 
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(تتمة) المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة 3

(تتمة) 37الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة -تكالیف الوفاء بالعقد –العقود المجحفة 
لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة حیث لم تحدد المجموعة أي عقود  

.قائمة ضمن نطاق ھذه التعدیالت والتي نشأت خالل الفترةكعقود مجحفة

3المعیار الدولي للتقاریر المالیة تعدیالت على  – إشارة مرجعیة إلى اإلطار المفاھیمي 
بإشارة تستبدل الدولیة  المحاسبة  معاییر  لمجلس  المفاھیمي  اإلطار  من  سابق  إصدار  إلى  المرجعیة  اإلشارة  التعدیالت 

دون تغییر متطلباتھا بشكل كبیر. تضیف التعدیالت استثناًء إلى 2018مرجعیة إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس  
"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "الیوم 3اف بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة  مبدأ االعتر

المخصصات 37الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستتحقق ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي  
: الضرائب، إذا 21یر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفس

أو تفسیر 37تم تكبدھا بشكل منفصل. یتطلب االستثناء من الكیانات تطبیق المعاییر الواردة في معیار المحاسبة الدولي  
المفاھیمي، لتحدید ما إذا كان التزام حالي  ، على التوالي، بدًال من اإلطار21لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  

قائم في تاریخ الحیازة. 

المحتملة غیر مؤھلة  الموجوداتلتوضیح أن  3تضیف التعدیالت أیًضا فقرة جدیدة إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة  
لالعتراف بھا في تاریخ الحیازة. 

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة حیث لم یكن ھناك موجودات  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على 
محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق ھذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة.

16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي – الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
یحظر التعدیل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت من بیع  
األصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لیكون قادًرا على التشغیل بالطریقة التي تقصدھا 

المتحصالت من بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. اإلدارة. وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة ب

لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة حیث لم تكن ھناك مبیعات  
في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة.لبنود منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام 

قیام الشركة التابعة بالتطبیق ألول  –تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة 1المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مرة

المعیار الدولي للتقاریر (أ) من  16یسمح التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبیق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم (د)  
بقیاس فروق تحویل العمالت األجنبیة المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة في البیانات المالیة المجمعة للشركة األم  1المالیة  

طة  استنادًا إلى تاریخ انتقال الشركة األم إلى استخدام المعیار الدولي للتقاریر المالیة في حالة عدم إدراج أي تعدیالت مرتب
بإجراءات التجمیع أو بما یتوافق مع تأثیرات دمج األعمال التي قامت خاللھ الشركة األم بحیازة الشركة التابعة. یسري ھذا  

(أ) من  16التعدیل أیضاً على الشركة الزمیلة أو شركة المحاصة التي تختار تطبیق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم (د)  
. 1یة المعیار الدولي للتقاریر المال 

لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة حیث إنھا لم تقم بتطبیق المعاییر  
المالیة ألول مرة.ر الدولیة للتقاری 

المالیة   للتقاریر  الدولي  المالیة  9المعیار  اختبار "نسبة  – األدوات  ضمن  اال10الرسوم  إلغاء  حالة  في  عتراف  %" 
بالمطلوبات المالیة 

یتضمن التعدیل توضیحات حول الرسوم التي تدرجھا المنشأة ضمن التقییم الذي تجریھ حول مدى اختالف شروط االلتزام 
المالي الجدید أو المعدل بصورة جوھریة عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل ھذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  

المستلمة فیما بین المقترض والمقرض مشتملًة على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نیابًة أو  
فیما یتعلق بمعیار المحاسبة الدولي   مماثل مقترح  ھناك تعدیل  االعتراف  39عن الطرف األخر. لیس  المالیة:  األدوات 

والقیاس. 

تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة حیث لم یكن ھناك تعدیالت على  لم یكن لھذه التعدیالت 
األدوات المالیة لدى المجموعة خالل الفترة. 
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الخسائرأو األرباح بالقیمة العادلة من خالل مدرجة موجودات مالیة 4
(مدققة) 

مارس 31
2022

دیسمبر 31
2021

مارس 31
2021

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

110,025109,293109,020خارج الكویت  –استثمار في شركة زمیلة 
7,27610,11224,988الكویتخارج–أوراق مالیة مسعرة 
4,539607-خارج الكویت -قرض قابل للتحویل

212121الكویتداخل –مسعرة غیر أوراق مالیة 
7551,2892,276خارج الكویت–استثمار في صنادیق 

───────────────────────────
118,077125,254136,912

═════════════════════

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

مشتركة وھي شركة محدودة المسئولیة تم تأسیسھا في دولة العراق وذلك عن طریق شركة ، ذ.م.م. ("كورك تیلیكوم")
حصة ملكیة غیر  46% للمجموعة ونسبة  54مملوكة بنسبة   % لشركة فرانس تیلیكوم. ونتیجة لذلك، تمتلك المجموعة 
في شركة كورك تیلیكوم. % 23.7مباشرة بنسبة 

على   ملموساً  تأثیًرا  حیث تمارس المجموعة  شركة زمیلة  كاستثمار في  كورك تیلیكوم  شركة  في  االستثمار  تم تصنیف 
الشركة الزمیلة محتفظ بھا كجزء من المحفظة االستثماریة سات المالیة والتشغیلیة لشركة كورك تیلیكوم. نظًرا ألن ھذه  السیا 

المالي إدراجھا في بیان المركز  مشترك، فقد تم  ذات رأسمال  ھذه  المرحلي المكثفللمنشأة  بالقیمة العادلة. إن  المجمع 
"استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة" الذي یتیح المحاسبة  28المعاملة مسموح بھا وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي 

الخسائر؛ وفقا  أو عن االستثمارات المحتفظ بھا من قبل المنشأة ذات رأس المال المشترك بالقیمة العادلة من خالل األرباح
فترة  المجمع فيالمرحلي المكثفمع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل9عیار الدولي للتقاریر المالیة  للم

التغییر.

شركة كورك تیلیكوم بمبلغإلى ، قدرت قیمة القرض الذي یحمل فائدة المقدم من قبل المجموعة2022مارس31كما في 
كویتي35,169:  2021دیسمبر  31ألف دینار كویتي (35,362 ألف دینار 35,123:  2021مارس31و،  ألف دینار 
). 12) (إیضاح كویتي

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

من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة 10منازعات االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة  
بش جمھوریة العراق  وحكومة  الكویت  لعام  المتبادلة  الستثمارات  اوحمایة  تشجیع  أن  دولة  الثنائیة  ").  2015("االتفاقیة 

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

واالتصاالت بإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار المجموعة في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافة إلى 
أمر ھیئة اإلعالم واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت علیھا المجموعة إلى المساھمین العراقیین األصلیین (األمر 

). وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى، بإخفاق الحكومة  2019یذه في مارس  الذي تم تنف
معاملة استثمار المجموعة   من  البالغالعراقیة في  وإخفاقھا في  380أكثر  ومنصف،  دوالر أمریكي بشكل عادل  ملیون 

ا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام إخطارھا بما یتم اتخاذه من إجراءات وحرمانھا من حق الدفاع، وأیض
، تم قید طلب التحكیم المقدم من المجموعة لدى مركز تسویة منازعات 2017فبرایر 24. في 2015االتفاقیة الثنائیة لعام 

.2018ینایر 31، حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر 20االستثمار وتم تشكیل ھیئة التحكیم رسمیاً في 

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

ینایر  10المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في  ، وقدمت 2018أكتوبر  31اإلجراءات في  بتقسیم
. ھذا، وقد انعقدت  2019مارس  21، فیما ردت المجموعة بتاریخ  2019فبرایر  25. وقد ورد رد المدعى علیھم في  2019

قضائي ، أصدرت المحكمة قرارھا بشأن االختصاص ال2019یولیو  9. بتاریخ  2019أبریل  25و24الجلسات بتاریخ  
وخلصت فیھ إلى أن لدیھا والیة قضائیة على بعض (ولیس كل) مطالبات المجموعة. وسیتم البت اآلن في الدعوى على 

القضائیة  بھا  تختصالتي  أساس المطالبات   بمذكرللمحكمةالوالیة  علیھا  وقد تقدمت المدعى  مارس 13دفاع بتاریخ  ة  . 
. فیما انعقدت الجلسات للبت في 2020یولیو  17. وقد تم تقدیم رد المجموعة على مذكرة المدعى علیھا بتاریخ  2020

. 2020وتم تقدیم المذكرات الختامیة في شھر نوفمبر 2020أساس الدعوى في شھر أكتوبر 



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

ات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إیضاح 
(غیر مدققة) 2022مارس31وللفترة المنتھیة فيكما في

11

(تتمة) الخسائرأو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 4

(تتمة) قضیة كورك 
وقررت  2021فبرایر  22بتاریخ   المجموعة  مطالبات  جمیع  برفض  قرارھا  التحكیم  ھیئة  أصدرت  المجموعة إلزام، 

، تقدمت المجموعة  2021مایو  28ملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. بتاریخ  5بقیمة حوالي  التحكیممصاریفب
سجل الطلب بتاریخ   وقد  منازعات االستثمار  تسویة  سبتمبر  22. بتاریخ  2021یونیو  4بطلب الغاء القرار قبل مركز 

اجتمعت اللجنة قدوالمجموعة إللغاء القرار.، قام مركز تسویة منازعات االستثمار بتشكیل لجنة للفصل في طلب2021
، ووفقاً للجدول الزمني اإلجرائي،  2021نوفمبر  24وأصدرت جدوًال زمنیاً إجرائیاً لإلجراءات في  2021نوفمبر  22في  

.2022أبریل 22مذكرة دفاعھا في بتقدیم یة العراق جمھوروقامت 2021دیسمبر 22قدمت المجموعة مذكرتھا في 

الصادر عن ھیئة اإلعالم واالتصاالت بمصادرة ذاتھ  أسباب القرار التنظیمي  في  البتونظًرا ألن ھیئة التحكیم رفضت  
عداد مطالبة جدیدة  بإ المجموعة وقامت،  الوالئي لھیئة التحكیماستثمار المجموعة في كورك تلكوم بدعوى عدم االختصاص  

.ضد جمھوریة العراق

، وھي شركة تابعة للمجموعة ، بدعوى في الكویت ("الكازار")شركة الكازار كابیتال المحدودة، تقدمت  2021مایو  31بتاریخ  
ضد حكومة إقلیم كردستان، وھي وحدة سیاسیة تابعة لحكومة العراق ، وذلك سندا لبنود ضمان سیادي وذلك فیما یتعلق باستثمارات  

أنھ، ومن بین أسباب أخرى، لم  لكازار ا، رفضت المحكمة الكلیة مطالبات شركة  2022ینایر  24المجموعة. وبتاریخ   على سند 
ملیون دوالر أمریكي إلى كورك والذي كانت تسعى بشأنھ للحصول  250من إثبات أنھا منحت قرًضا بقیمة  لكازار اتتمكن شركة  

محكمة االستئناف الكویتیة،  أمامنفت شركة الكازار الحكم  ، استأ2022فبرایر  16على تعویضات بموجب الضمان السیادي. وبتاریخ  
ملیون دوالر أمریكي ضد  490أبریل، أصدرت محكمة االستئناف حكماً لصالح شركة الكازار بمنحھا تعویضات بقیمة  19وبتاریخ  

م. ٪ حتى تاریخ الدفع الفعلي، علما بأن المجموعة بصدد تنفیذ ھذا الحك7حكومة إقلیم كردستان ، باإلضافة إلى فائدة سنویة قدرھا 

ھذه  لنتائجالمالياألثر  تقییم  مكن  نظًرا ألن النزاع ال یزال معلًقا دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نھائي، فال ی
.القضیة

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

 التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین
، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة ("كورك  2018یونیو 4في 

بب مخالفات تعاقدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة الدولیة ") والسید سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بس
تیلیكوم.   كورك  شركة  في  األم  الشركة  باستثمار  المتعلقة  سیر وسوف  المساھمین  علیھ أثناء  المتنازع  تحدید المبلغ  یتم 

.اإلجراءات

طلب التحكیم بتاریخ   شركة  2018سبتمبر  10وتم تقدیم رد المدعى علیھم بتاریخ  2018یونیو  4وتم إرسال  . قدمت 
وقدمت شركة  2019مارس  29. وتم تشكیل ھیئة التحكیم في  2019ینایر  15تیلیكوم العراق طلباً معدًال لطلب التحكیم في  

ینایر 22مذكرة دفاعھا بتاریخ  كورك الدولیة. وقدمت شركة  2019أغسطس  28تیلیكوم العراق مذكرة مطالبتھا بتاریخ  
.بھالمدعيالحقبأصلالمساسدون، أوقفت شركة تیلیكوم العراق اإلجراءات 2020یولیو 10. وفي 2020

شركة  وقد تم الشروع في إجراءات جدیدة مع مطالبات مماثلة رفعتھا شركة تیلیكوم العراق نیابة عن نفسھا وبالنیابة عن
وفي   مصطفى،  صابر  سروان  والسید  الدولیة  كورك  ضد  تیلیكوم،  كورك  وشركة  المحدودة  ھولدینج  25انترناشونال 

قدمت شركة تیلیكوم العراق طلبھا الثاني المعدل (والحالي) للتحكیم عن نفسھا وباسم ونیابة عن شركة 2020أغسطس  
التحكیم وتم تقدیم طلب شركة تیلیكوم العراق للسیر بمطالبات فرعیة انترناشونال ھولدینج المحدودة. ھذا، وتم تشكیل ھیئة

. 2020نیابة عن شركة انترناشونال ھولدینج المحدودة وشركة كورك تیلیكوم في دیسمبر 

مطالبات فرعیة نیابة عن شركة  لللفصل في طلب شركة تیلیكوم العراق 2021وقد عقدت المحكمة جلسة أولیة في فبرایر 
16انترناشونال ھولدینج (بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل ھذا الطلب). وبموجب أمر مؤرخ في 

أبریل 23منحت المحكمة شركة تیلیكوم العراق إذناً لتقدیم معظم الطلبات الفرعیة محل الخالف وبتاریخ  2021مارس  
ویعقد الطرفان جلسات استماع بشأن لمذكورة صحیفة الدعوى بشأن األسس الموضوعیة للمطالبة. قدمت الشركة ا2021

. 2022مایو 16و8ما بینالفترة أساس الدعوى في
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 تبعیة لبنك انتركونتیننتال لبنان: إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل  الحقوق الاتفاقیةالتحكیم بشأن

وشركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة
یتعلق ھذا النزاع، باالحتیال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تیلیكوم بمعرفة وتعاون

ملیون دوالر أمریكي قّدمھ  150التبعیة ذات الصلة بقرض بقیمة  الحقوقمن بنك انتركونتیننتال لبنان فیما یتعلق باتفاقیة
یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل وسوف  بنك انتركونتیننتال لبنان إلى شركة كورك تیلیكوم. 

. ومن الطلبات 2018أكتوبر  8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ  2018یونیو  26طلب التحكیم بتاریخ  
ن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم  عالمقابلة  التعویض  الواردة بدعوى  

. ُقدم رد شركة كورك تیلیكوم  2018نوفمبر  8ووضعھم. تم إیداع رد ودعوى بنك انتركونتیننتال لبنان المقابلة بتاریخ  
علماً أنھ تم تقدیم  2019مایو  15ھیئة التحكیم بتاریخ  تشكیل . تم  2018دیسمبر  14وشركة انترناشونال ھولدینج بتاریخ  
،  2020فبرایر  21فیما قّدمت مذكرات دفاع المدعى علیھم بتاریخ  2019نوفمبر  22مطالبة شركة تیلیكوم العراق بتاریخ  

. تم تقدیم مذكرة رد من قبل بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل.  2020یولیو  22وقامت شركة تیلیكوم العراق بالرد بتاریخ  
التعویض بالمطالبة بھولدینج  نال  وانترناشومذكرة شركة كورك تیلیكوم وشركة  المقابلة  والرد على الدفاع على الدعوى  

. 2021ماع في فبرایر . وعقدت جلسات االست2020أكتوبر 23في 

الحقوق ، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا بسماع مطالبة شركة عراق تیلیكوم إللغاء وابطال اتفاقیة2021سبتمبر24في  
ملیون دوالر أمریكي الذي قدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان إلى كورك تیلیكوم. اتفقت  150التبعیة المتعلقة بالقرض البالغ  

احتیال ھیئة التحكیم مع عراق تیلیكوم بأن جمیع المدعى علیھم ، بما في ذلك بنك انتركونتیننتال لبنان، قد تورطوا في
رفض كامل الدعاوى الفرعیة المقدمة من المدعى علیھم باإلضافة إلى إبطال اتفاقیة  متعمد ضد شركة عراق تیلیكوم، وتم 

ملیون دوالر أمریكي.  3التبعیة، فضال عن منح شركة عراق تیلیكوم حق الحصول على رسوم قانونیة بمبلغ الحقوق 

كورك تیلیكوم بھدف تنفیذ مطالبتھا  طلب تحكیم ضد 2021نوفمبر  12وفي ضوء ھذا القرار، قدمت شركة عراق تیلیكوم بتاریخ  
828ملیون دوالر أمریكي (باإلضافة الى الفوائد القانونیة) بحیث أصبح مجموعة قیمة المطالبة مبلغ  285بالدیون التي تزید عن  

ل. وقدمت  ملیون دوالر أمریكي ضد شركة انترناشونال ھولدینج المحدودة، بصفتھا مدیًنا ، وشركة كورك تیلیكوم، بصفتھا الكفی
.لوان ھیئة التحكیم ھي اآلن في طور التشكی2022ینایر 24شركة كورك تیلیكوم ردھا في 

قدمت شركة تیلیكوم العراق طلب تحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان للمطالبة بتعویض عن االحتیال  2022ینایر 7ھذا، وبتاریخ 
علما بأن ھیئة 2022أبریل  7السابقة، ھذا، و تم تقدیم رد بنك انتركونتیننتال لبنان في  الذي تم الفصل فیھ في إجراءات التحكیم  

التحكیم في طور التشكیل.

 مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي
، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد  2018مارس  12في  

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

بمھامھم. وشركة تیلیكوم العراق بصدد اعالن مطالباتھا  الدعوى على إخالل مدراء شركاء انترناشونال ھولدینج لیمتد  
.في لبنان والعراق

، وصل لعلم شركة تیلیكوم العراق خبر وفاة أحد المدعى علیھم، عبد الحمید عقراوي. لذلك، قررت 2021في فبرایر  
رحمة.السید في مواجھة الشركة وقف المطالبات ضد السادة عقراوي وجندي وتركیز مطالبھا 

شخصیة. وتم اعالنھ اعالنا صحیحا في الدعوى ةُرِفَعت دعوى منفصلة ضد السید رحمة بشأن حاالت تعاقد حقق فیھا منفع
CFI-019-2018  وصدرت شھادة باإلعالن من محكمة مركز دبي المالي العالمي في  2020فبرایر  6في لبنان بتاریخ

.2020فبرایر 13

اإلذن لشركة تیلیكوم العراق لتقدیم مطالبة فرعیة من قبل 2020مایو  11ي العالمي في  منحت محكمة مركز دبي المال
شركة انترناشونال ھولدینج ونیابة عنھا ضد السید رحمة، بشرط أن تقدم شركة تیلیكوم العراق جدول بالمخالفة والخسارة  

مستندات الحدیثة والرابطة السببیة (االمر الذي لم یحصل). ھذا، وُبذلت جھود إلعالن السید رحمة بجدول الجزئیات وال
األخرى عبر االعالن الدبلوماسیة، لكنھا باءت بالفشل في نھایة األمر، ووفًقا ألوامر المحكمة، یجب إعالن جدول الجزئیات  

17قبل اتخاذ خطوات أخرى في اإلجراءات، وعلیھ، تقدمت شركة تیلیكوم العراق بطلب للحصول على إذن وحصلت في  
لسید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات األخرى بوسائل بدیلة (كالبرید اإللكتروني والبرید على إذن إلعالن ا 2021یونیو  

رحمة).   للسید  التابعة  الشركات  لمختلف  واالعالنالسریع  البدیلةھذا،  بتاریخبالطرق  وعلیھ،  حصل،  دیسمبر 16قد 
27الى الفوائد والمصاریف. وبتاریخباإلضافة  ملیون دوالر أمریكي71.3ضد السید رحمة بمبلغ  حكما ، صدر  2021

علماً بأن بدیل،طریق  بالحكم بموجب السید رحمة  إذنا بإعالن، منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي  2021دیسمبر  
باإلضافة إلى المصاریف.الحكمبالطرق البدیلة قد حصلت وشركة تیلیكوم العراق ھي اآلن في طور تنفیذ مھمة اإلعالن 
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، قامت شركة مودرن العالمیة للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات  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  

، تم  2019مارس  20رن العالمیة بموجب اتفاقیة خدمات. بتاریخ  تیلیكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مود
ملیون دوالر أمریكي.  4.5منح شركة مودرن العالمیة مطالبتھا بالكامل والفائدة والمصاریف القانونیة والتي بلغت حوالي 

عت شركة مودرن  ھذا، وقد بدأت المجموعة إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. وكجزء من إجراءات التنفیذ، س
العالمیة إلى الحصول على إذن إلعالن كورك تیلیكوم بطریقة بدیلة وُعقدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي 

. أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمھا 2021فبرایر  9العالمي للنظر بأمر اإلعالن بطریقة بدیلة وذلك بتاریخ  
والذي بموجبھ فازت شركة مودرن العالمیة باالستئناف، وبناًء علیھ، الشركة اآلن بصدد اتخاذ خطوات  2021مایو 9في 

وبشھرملیون دوالر أمریكي ضد شركة كورك في اإلمارات العربیة المتحدة والعراق.5جادة لتنفیذ الحكم الصادر بقیمة 
مبلغ  2022أبریل   دوالر أم1.1یقارب، تم الحصول على  كورك في اإلمارات العربیة  أصولریكي من بعض  ملیون 

المتحدة. 

ونتیجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تیلیكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار  
، وبالتالي تم 2021مارس31و2021دیسمبر  31و2022مارس31كما فيةوإمكانیة استرداد القرض الذي یحمل فائد
110,025ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ  359بمبلغ  2013دیسمبر  31إدراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في  

).ألف دینار كویتي109,020: 2021مارس31و، ألف دینار كویتي109,293: 2021دیسمبر 31ألف دینار كویتي (

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  موجودات 5
(مدققة) 

مارس 31
2022

دیسمبر 31
2021

مارس 31
2021

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

1,199,6241,370,79610,602خارج الكویت-مسعرةأوراق مالیة 
:مسعرةغیر أوراق مالیة 

2,8142,7982,794الكویتداخل -
38,63224,26510,891خارج الكویت-

────────────────────────
1,241,0701,397,85924,287

════════════════════════

وودائعأرصدة لدى البنوك ونقد  6
(مدققة) 

مارس 31
2022

دیسمبر 31
2021

مارس 31
2021

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

81,37471,097135,708نقد لدى البنوك وفي الصندوق
4,7192,93927,976ودائع قصیرة األجل  

─────────────────────────────────

86,09374,036163,684النقد والنقد المعادل 
33,25025,0874,205أشھر ثالثةتزید عن أصلیةاستحقاقذات فترات ودائع 

─────────────────────────────────

119,34399,123167,889
═════════════════════════════════

المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة وتحقق فائدة بمعدالت الودائع  إلى  یتم إیداع الودائع قصیرة األجل لفترات متفاوتة، استنادًا
قصیرة األجل ذات الصلة. 
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أسھم خزینة  7
(مدققة) 

مارس 31
2022

دیسمبر 31
2021

مارس 31
2021

125,220,262125,220,262113,830,690عدد أسھم الخزینة 
════════════════════════════════

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

138,368118,33381,844القیمة السوقیة باأللف دینار كویتي 
════════════════════════════════

اإلیرادات من العقود مع العمالء8

الجدول التالي توزیع إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء:یوضح 
مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في 

20222021
ألف ألف 

دینار كویتي دینار كویتي 
58,86450,678خدمات لوجستیة 

19,53215,882إیجار
16,93212,343مناولة أرضیة وخدمات مطارات 

36,76029,076أخرى
────────────────

132,088107,979
════════════════

توقیت االعتراف باإلیرادات 
103,72289,753بضاعة وخدمات محولة في نقطة زمنیة معینة 

28,36618,226على مدار الوقتبضاعة وخدمات محولة 
────────────────

132,088107,979العمالء إجمالي اإلیرادات من العقود مع  
════════════════

األسواق الجغرافیة 
75,517 85,974 الشرق األوسط

34,57024,423أفریقیا
3,6241,437أمریكا
5,020 6,503 أوروبا
1,582 1,417 آسیا

──────────────
132,088107,979إجمالي اإلیرادات من العقود مع العمالء 

══════════════

ضرائب ال9
أشھر المنتھیة في الثالثة

مارس 31
20222021

ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي 

380331ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
135132حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

135132الزكاة 
1,459304ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

──────────────────
2,109899

══════════════════
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ربحیة السھم األساسیة والمخففة10

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

أشھر المنتھیة في الثالثة
مارس 31

20222021

(ألف دینار  الشركة األمالخاص بمساھمي من العملیات المستمرة ربح الفترة 
12,770904كویتي) 

ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة الخاص بمساھمي الشركة األم (ألف دینار  
11,737-كویتي) 

──────────────────

12,77012,641
══════════════════

سھمسھم 
2,230,107,1552,230,107,155عدد األسھم المدفوعة 

(125,220,262)(125,220,262)المرجح لعدد أسھم الخزینةالمتوسط 
────────────────────

2,104,886,8932,104,886,893المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
════════════════════

(فلس):ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي الشركة األم
6.070.43العملیات المستمرة 

5.58-العملیات الغیر مستمرة 
──────────────────

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

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

رأسمالیة ارتباطات ومحتملةالتزامات 11

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

مارس 31
2022

دیسمبر 31
2021

مارس 31
2021

ألف ألف ألف 
دینار كویتي كویتي دینار  دینار كویتي 

152,578144,599166,932 *خطابات ضمان 
2973,3792,887 التزامات عقود تأجیر تشغیلي 

30,11131,85020,412 رأسمالیة  ارتباطات
────────────────────────

182,986179,828190,231
════════════════════════
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ألف دینار 2021:30,651دیسمبر  31ألف دینار كویتي (30,651ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ  ال یتضمن بند خطابات  *  
"شركة  وھي  البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة  أحد) صادرة من  ألف دینار كویتي2021:30,651مارس31وكویتي

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

من  اعالقة جزءً و ) وطرف ذ"المتحدة للخدمات الجویةشركة المشاریع  وشركتھا التابعة "الشركة األم المجموعة (تمثل  
حصة ملكیة بنسبة  ("المشروع"). لدى المجموعة حالیاً تجاري في االمارات العربیة المتحدةمجمع  وتطویر  إلنشاءترتیب  
إلى  %) كما قدمت تسھیالت قروض تحمل فائدة19.87:  2021مارس31%، و19.87: 2021دیسمبر %31 (19.87

دیسمبر  31(دینار كویتيألف98,401المشروع بمبلغإلى تضامنیةتكفاالالشركة األمقدمت ). 12إیضاح(المشروع 
كما تتولى مسئولیة إنجاز المجمع  دینار كویتي). ألف38,838: 2021مارس31دینار كویتي، وألف97,106:  2021

الزمني المتفق علیھ. اإلطارالتجاري في 

قضائیة دعاوى
PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 

، نفذت الشركة األم عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى  2008حتى  2004منذ عام  
ن أتعاب محددة مع سلطة التحالف المؤقت لتقدیم الخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزی 

والقوافل واألمن.

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

واستأنفت الشركة األم قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش. وبصفة منفصلة، ادعت  2011دیسمبر  15
ملیون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات وطلبت سداد  80الحكومة األمریكیة أن الشركة األم مدینة لھا بمبلغ  
مریكیة لدفع المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم المبلغ. وطعنت الشركة األم على مطالبة الحكومة األ

االستئنافین. 

، اتجھت الحكومة األمریكیة لرفض االستئنافین أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش 2013أغسطس  26وبتاریخ  
ستئناف بتاریخ  لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت اال

8. طعنت الشركة األم على قرار المجلس أمام الدائرة الفیدرالیة بمحكمة االستئناف األمریكیة بتاریخ  2014دیسمبر  9
، أكدت الدائرة الفیدرالیة قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الذي رفض 2018أبریل  16. وبتاریخ  2015أبریل  

.صاستئناف الشركة األم لعدم االختصا 

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

بل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك للمطالبة بإعالن حكم بأنھ ال یجوز  قامت الحكومة األمریكیة بمصادرتھ من ق
للحكومة األمریكیة أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمریكیة لصالح الشركة األم استنادًا إلى احتمال وجود دین  

المبین DDKS مر مع األمر المتعلق بعقدعلى الشركة األم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا اال
.أدناه

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

، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر  1باإلضافة إلى الفوائد. وفي خطاب بتاریخ  DDKSغ مقاصة عقد  تطلب دفع مبل
الشركة األم أنھا أوقفت المطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة الفیدرالیة المشار إلیھا أعاله، قدمت الشركة األم شكوى  

"). DDKSى الفوائد ("قضیة باإلضافة إلDDKSتطلب فیھا استرداد مبلغ مقاصة 

، قدمت الشركة  2018دیسمبر  3بتاریخ  DDKS، قدمت الشركة األم شكوى معدلة في قضیة .2018سبتمبر  21وبتاریخ  
التي ال زالت COFCمع قضیة  DDKSاألم دعوى إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى دعوى لضم قضیة   

، استجابت المحكمة لطلب الشركة األم بضم القضیتین. بتاریخ 2018دیسمبر  6قید النظر فیھا والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ  
دعوى  2018دیسمبر  17 برد  مذكرة  المتحدة  الوالیات  حكومة  قدمت   ،DDKS  وبتاریخ قدمت  2018دیسمبر  28.   ،

ورد رد حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ   وقد  دعوى الحكومة األمریكیة.  فبرایر 14الشركة األم ردھا على 
محكمة المطالبات الفیدرالیة رأًیا بمنح ، أصدرت 2019مایو  9. وبتاریخ 2019فبرایر 28وتم عقد جلسة بتاریخ 2019

بسبب عدم DDKSحكومة الوالیات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة  
2019مایو  14اختصاصھا. ھذا، وقامت الشركة األم بالطعن باالستئناف على كال القرارین أمام الدائرة الفیدرالیة في  

، وتم سماع المرافعة 2019سبتمبر  16حكمة بضمھما لبعض، علما بأن مذكرة االستئناف قد اكتملت بتاریخ  حیث قامت الم
.2020فبرایر 5الشفویة بتاریخ 
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(تتمة) دعاوى قضائیة 
(تتمة) PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 

، أصدرت الدائرة الفیدرالیة رأیاً بإعادة شكوى مكتب المشاریع والتعاقدات إلى محكمة المطالبات 2020أغسطس 12في 
كان قد تم  الفیدرالیة لتقییم مزایا قرار التعویض (االوفسیت) الذي أصدرتھ حكومة الوالیات المتحدة وكذلك تحدید ما إذا  

.اتباع اإلجراءات المناسبة وفقا لما یقتضیھ القانون

ما رفضتھ الھیئة.  2020أغسطس  31في   وھو  ثانویة  جلسة استماع حول نقطة فنیة  إلى إعادة  سعت شركة أجیلیتي   ،
لھیئة إلعادة ، قدمت حكومة الوالیات المتحدة طلبا بتمدید األجل لتقدیم التماس مشترك قبل ا2020سبتمبر  18وبتاریخ  

حتى   إلیھا  االستماع  ھذا الطلب في  2020نوفمبر  12جلسة االستماع وإعادة  ووافقت المحكمة على  ھذا  سبتمبر 21. 
2020 .

، وفي 2020نوفمبر  12ولم تتقدم حكومة الوالیات المتحدة في نھایة األمر بالتماس إلعادة االستماع إلى الھیئة بحلول  
. بإعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیةأمراً ، أصدرت الدائرة الفیدرالیة 2020مبر نوف19األسبوع التالي، في 

وبمجرد إعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیة، تم تحویل القضیة إلى قاٍض جدید حیث قام بتحدید موعد لبحث  
محامي 2020دیسمبر  17تطورات القضیة في   مع  حكومة الوالیات المتحدة  محامي  . وقبل الموعد المذكور، تواصل 

االحالة من الدائرة الفیدرالیة، وبناًء على المحادثة، قدم الطرفان  الشركة األم من أجل مناقشة تسویة محتملة في ضوء قرار  
بینما یبحثان في إمكانیة التوصل إلى تسویة. وفي   المحكمة  حالة یطالبان المحكمة بوقف اجراءات  14مجتمعین تقریر 

ب نفسھ، قدم  . وللسب2021مایو  17، وافقت المحكمة على طلب الطرفین وأمرت بوقف اإلجراءات حتى  2020دیسمبر  
لآلجال وطبقاً  التماسا لمواصلة وقف االجراءات، ووافقت المحكمة على طلب الطرفین2021مایو  17الطرفان بتاریخ  

. خالل فترة الوقف، استمرت المناقشات بشأن  2022مایو17حتى  موقوفة ستبقى القضیة  المختلفة التي منحتھا المحكمة
ت عملیة  بصدد  اآلن  واألطراف  الشروط التسویة  على  التفاوض  في  وسیستمران  التسویة المقترح،  مسودات اتفاق  بادل 

وھي عملیة ستستغرق   حكومة الوالیات المتحدة للحصول على الموافقات المطلوبة،  محامي  وبعد ذلك سیسعى  النھائیة 
بعض الوقت حتى تكتمل. 

المشاریع والتعاقدات قضائیة بشأن عقد مكتب، رفعت المجموعة دعوى  2016سبتمبر  14باإلضافة إلى ذلك ، بتاریخ  
")، وھذه القضیة ما زالت DDCوفقا لقانون اإلجراءات اإلداریة أمام محكمة مقاطعة كولومبیا في الوالیات المتحدة ("

، والذي أوقف السیر بالقضیة في انتظار حل اإلجراءات ذات الصلة 2021مایو  14موقوفة وفًقا ألمر المحكمة الصادر في  
أمام محكمة الدعاوى الفیدرالیة. 

وعلى الرغم من الشكوك التي تحیط بھذه القضایا، لم تقم اإلدارة بتسجیل أي مخصصات في المعلومات المالیة المرحلیة  
المكثفة المجمعة. وبعد استشارة المستشار القانوني الخارجي، ال یمكن للشركة األم التعلیق على النتائج المحتملة للقضایا.

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

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

.2007دیسمبر 31المذكورة خالل السنة المنتھیة في 

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

ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا 9,138كتعویض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  
.ویاً على ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا % سن7سابًقا، باإلضافة إلى احتساب فائدة بنسبة 

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

حكمھا بتأیید الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة  2015سبتمبر  13في  
مارس 15، وبتاریخ  2015لسنة  1487,  148العامة للجمارك بالطعن على ھذا الحكم أمام محكمة التمییز بالطعنین رقمي  

، أصدرت لجنة الخبراء تقریر یؤكد احقیة 2018مایو 7بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي قضت محكمة التمییز2017
.الشركة األم في التعویض المطالب بھ

2014لسنة  1923و  1955، تم حسم ھذا الموضوع نھائیاً بصدور ھذا الحكم في الطعون أرقام  2022مایو  11وبتاریخ  
ألف دینار كویتى لشركة  5,561قضت بإلزام اإلدارة العامة للجمارك برد مبلغ قدره  من محكمة التمییز، حیث  4إداري/

جلوبال كلیرینج من أصل مبلغ الكفالة المسیلة، وانتھت الطعون أعاله فیما عدا ذلك إلى تأیید الحكم المستأنف والذي قضى 
بأ بصفتھ"  جلوبال  بإلزام المدعى علیھ الثاني "مدیر عام اإلدارة العامة للجمارك  یؤدي إلى الشركة المدعیة "شركة  ن 

مقداره   مبلغاً  بواقع  68,065كلیرینج"  الفوائد القانونیة  إلى  باإلضافة  كویتى  دینار  تاریخ 7ألف  من  اعتبارًا  سنویاً   %
صیرورة ھذا الحكم نھائیاً. 
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18

(تتمة) التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة 11

(تتمة) دعاوى قضائیة 

(تتمة) تسییل كفالةب) 
وجد نزاعات قانونیة أخرى بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین تباإلضافة إلى ما سبق، 

برفع دعاوى قضائیة ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالًیا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ 
.مور تأثیر مادي سلبي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعةلن یكون لھذه األ

باإلضافة إلى ما تقدم، فإن المجموعة طرف في العدید من المطالبات والدعاوى القضائیة العرضیة. ھذا ویرى المستشار  
جوھري سلبي عل تأثیر  بأن األمور لن یكون لھا أي  المكثفة القانوني الداخلي للمجموعة  ى المعلومات المالیة المرحلیة 

.المجمعة

عالقة أطراف ذات لدىأرصدة معامالت و12

التي شركاتالالمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة وعالقةمثل األطراف ذات  ی
علیھا  تأثیرً أو  یسیطرون  علیھا  یتم  ملموساً ایمارسون  إدارة .  قبل  من  المعامالت  ھذه  وشروط  تسعیر  سیاسات  اعتماد 

المجموعة.

ھي كما یلي:عالقةأطراف ذات لدىإن المعامالت واألرصدة 

المساھمون  
الرئیسیون 

أطراف أخرى  
ذات عالقة 

أشھر المنتھیة في ثالثةال
مارس 31

20222021

ألف
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

المجموع
ألف  

دینار كویتي 

المجموع 
ألف  

دینار كویتي 
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

7111118658إیرادات 
(36)(32)-(32)مصروفات عمومیة وإداریة 

329(4,113)986(5,099)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
(14)(8) (8)-تكالیف تمویل 

مساھمون  ال
رئیسیون ال

أطراف  
أخرى  

عالقة ذات 
مارس 31

2022

(مدققة) 
دیسمبر  31

2021
مارس 31

2021

ألف
دینار كویتي 

ألف 
دینار كویتي 

المجموع
ألف 

دینار كویتي

المجموع 
ألف 

دینار كویتي 

المجموع 
ألف 

دینار كویتي 
المكثف بیان المركز المالي المرحلي 

لمجمع  ا
استثمار في شركات زمیلة وشركات  

22,04179,550101,591105,920103,564محاصة 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

110,025110,025109,293109,020-)4(إیضاح الخسائر أو خالل األرباح
2671,2161,4831,4261,569مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   

159,344159,344155,692155,950-قروض إلى أطراف ذات عالقة
35,36235,36235,16935,123-)4إیضاحشركة زمیلة (إلى قرض

4154,3794,7944,5477,023أطراف ذات عالقة  إلى مبالغ مستحقة

دینار ألف152,478: 2021دیسمبر  31(دینار كویتي  ألف158,876عالقة مبلغ اتذأطرافإلى  ضوالقرتتضمن  
ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من شركة محاصة  إلى  تم تقدیمھدینار كویتي)ألف2021:152,966مارس31كویتي، و

العربیة المتحدة ("المشروع"). ویحمل ھذا  اإلماراتقبل شركة تابعة للمجموعة لبناء وتطویر مجمع تجاري في دولة  
ھ ویخضع  ئحقوق ملكیة في المشروع عند إتمام انشا إلى  ویمكن تحویلھمركبة سنویة وفقا التفاقیة القرض،  المبلغ فائدة  

. على تقدیر المجموعةوبناء،لتحقیق أھداف تشغیلیة معینة للمشروعذلك 
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19

(تتمة)لدى أطراف ذات عالقة أرصدة معامالت و12

مكافأة موظفي اإلدارة العلیا  
خالل الفترة: وأعضاء اإلدارة العلیا اآلخرینفیما یلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (التنفیذیین) 

المنتھیة في أشھرثالثةال
مارس 31

2022
دینار كویتي ألف

2021
دینار كویتي ألف

153411(اإلدارة العلیا) مزایا قصیرة األجل
8888مستحقات لخدمات اللجان (مجلس اإلدارة)

8835مستحقات لمكافأة مجلس اإلدارة 
────────────────

329534
════════════════

وأسھم منحةتوزیعات أرباح 13

:  2020دیسمبر  31فلس للسھم (20، أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتوزیع أرباح نقدیة بواقع  2022مارس  24في  
ھذه  خضع  ت.  2021دیسمبر  31٪) للسنة المنتھیة في  10:  2020دیسمبر  31٪ (20فلس للسھم) وأسھم منحة بنسبة  10

. 2022مایو 16فيانعقادھا من المقرر والتي شركة األملموافقة المساھمین في الجمعیة العمومیة السنویة للالتوصیة

معلومات القطاعات 14

) في العام السابق، بإعادة 16(إیضاح  ة"  المتكاملةالعالمیاللوجستیة  "الخدمات  قطاع التشغیلبیعقامت المجموعة، بعد  
.2022ینایر 1اإلداریة وحددت القطاعات التشغیلیة الرئیسیة التالیة اعتباًرا من تقاریرھا تنظیم 

الخاضعة للسیطرة: الشركات
الشركاتفي بیاناتھا المالیة. تقدم  تجمیعھا ھذا القطاع من وحدات األعمال التي تسیطر علیھا المجموعة وبالتالي یتم  یتكون

الطائرات على األرض شمل العقارات، ولوجستیات الوقود، وخدمات مناولة التي تشكل جزًءا من ھذا القطاع خدمات ت
البضائع   وإدارة  المطاراتوالتنظیف،  البعیدة، وصاالت  والمواقع  البناء  وخدمات  واإلدارة،  الجمركیة  والعملیات   ،

واالستشارات الجمركیة، وإعادة تدویر النفایات. 

االستثمارات: 
المجموعة في مختلف القطاعات. تتكون ھذه  حصص غیر مسیطرة لدى  تملك  من وحدات األعمال التي ھذا القطاع  یتكون

االستثمارات من أوراق مالیة مدرجة وغیر مدرجة وقروض قابلة للتحویل.

2022مارس 31أشھر المنتھیة في الثالثة
خاضعة  شركات

استثماراتللسیطرة 
تعدیالت 

المجموعواستبعادات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
اإلیرادات 

العملیات المستمرة: 
132,088--132,088عمالء خارجیون  

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

132,088--132,088إجمالي اإلیرادات 
────────────────────────────────────────

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء 
33,906-(2,737)36,643ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

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

(8,160)--(8,160)االستھالك
(1,184)--(1,184)اإلطفاء 

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

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس  
24,562-(2,737)27,299اإلدارة 

════════════════════════════════════════
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20

(تتمة)معلومات القطاعات 14

2021مارس 31الثالثة أشھر المنتھیة في 
خاضعة  شركات
استثمارات للسیطرة 

تعدیالت  
المجموع واستبعادات  

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

اإلیرادات
العملیات المستمرة: 

107,979--107,979عمالء خارجیون  
-(2,213)-2,213بین القطاعاتما 

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

107,979(2,213)-110,192إجمالي اإلیرادات  
════════════════════════════════════════

قبل الفوائد والضرائب واالستھالك الربح
19,748-(8,228)27,976اإلدارة مجلسأعضاءومكافأةواإلطفاء

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

(7,991)--(7,991)االستھالك
(1,222)--(1,222)اإلطفاء

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

قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء الربح
10,535-(8,228)18,763اإلدارةمجلس

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

تمویل إدارة  دات". یتم  ا ستبعابین القطاعات عند التجمیع وتظھر ضمن "تعدیالت وما  یتم استبعاد المعامالت واألرصدة  
وال یتم توزیعھ على القطاعات على أساس مجمع ضرائب  التكالیف التمویل) وإیرادات الفوائد والمجموعة (بما في ذلك 

التشغیلیة.

2021دیسمبر31و2022مارس31موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  یوضح الجدول التالي  
:  2021مارس31و

خاضعة  شركات
استثمارات للسیطرة 

تعدیالت  
المجموعواستبعادات  

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

2022مارس31كما في 
2,781,302(693,808)1,818,8231,656,287إجمالي الموجودات 

════════════════════════════
918,250(693,808)918,598693,460إجمالي المطلوبات  

════════════════════════════
مدققة) ( 2021دیسمبر 31كما في 

2,905,309(610,299)1,711,4351,804,173إجمالي الموجودات 
════════════════════════════

846,218(610,299)845,395611,122إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════

2021مارس31كما في 
2,340,871(1,047,960)2,945,620443,211إجمالي الموجودات 

════════════════════════════
1,135,644(1,047,960)1,726,779456,825إجمالي المطلوبات  

════════════════════════════

القیمة العادلة لألدوات المالیة  15

لتحویل دفعھ  أو  أصل  لبیع  استالمھ  یمكن  الذي  السعر  بأنھا  العادلة  القیمة  تعریف  بین  التزام  یتم  منتظمة  معامالت  في 
السوق في تاریخ القیاس. المشاركین في

تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة:  
:  واإلفصاح عنھا تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة

. متطابقة: أسعار (غیر معدلة) معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى 
، إما بصورة ملحوظةعلى القیمة العادلة المسجلةالجوھري تأثیر ذات الیع مدخالتھا جمتكون : أسالیب أخرى 2المستوى 
و  ;غیر مباشرةأو مباشرة

البیانات إلى  على القیمة العادلة المسجلة وال تستندذات تأثیر جوھري: األسالیب األخرى التي تستخدم مدخالت  3المستوى  
في السوق.الملحوظة
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بالقیمة العادلة حسب مستوى الجدول الھرمي للقیمة العادلة: المسجلةیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة 

3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع

القیمة العادلة
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

كویتي دینار 
ألف  

دینار كویتي 
2022مارس 31

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
الخسائر  أو األرباح

110,025110,025--استثمار في شركة زمیلة  
7,276--7,276أسھم مسعرة  

2121--أسھم غیر مسعرة  
755-755-استثمار في صنادیق  

159,344159,344--قروض إلى أطراف ذات عالقة  
35,36235,362--قرض إلى شركة زمیلة  

────────────────────────────────
7,276755304,752312,783

────────────────────────────────
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

اإلیرادات الشاملة األخرى  
1,199,624--1,199,624أسھم مسعرة  

41,44641,446--أسھم غیر مسعرة  
────────────────────────────────

1,199,624-41,4461,241,070
────────────────────────────────

الموجودات المالیة المشتقة  
(41)-(41)-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  

15,489-15,489-مبادالت أسعار الفائدة  
────────────────────────────────

-15,448-15,448
────────────────────────────────

1,206,90016,203346,1981,569,301
════════════════════════════════
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3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع 

القیمة العادلة 
دینار كویتي ألف ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

(مدققة) 2021دیسمبر 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح

الخسائر  أو 
109,293109,293--استثمار في شركة زمیلة  

10,112--10,112أسھم مسعرة  
4,5394,539--قرض قابل للتحویل  

2121--أسھم غیر مسعرة  
1,289-1,289-استثمار في صنادیق  

155,692155,692--قروض إلى أطراف ذات عالقة  
35,16935,169--قرض إلى شركة زمیلة  

────────────────────────────────
10,1121,289304,714316,115

────────────────────────────────
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

اإلیرادات الشاملة األخرى 
1,370,796--1,370,796أسھم مسعرة 

27,06327,063--أسھم غیر مسعرة  
────────────────────────────────

1,370,796-27,0631,397,859
────────────────────────────────

الموجودات المالیة المشتقة  
(84)-(84)-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  

5,932-5,932-مبادالت أسعار الفائدة  
────────────────────────────────

-5,848-5,848
────────────────────────────────

1,380,9087,137331,7771,719,822
════════════════════════════════
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3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع 

القیمة العادلة 
ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

2021مارس 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

الخسائر  أو  األرباح 
109,020109,020--استثمار في شركة زمیلة  

24,988--24,988أسھم مسعرة 
607607--قرض قابل للتحویل 
2121--أسھم غیر مسعرة  

2,276-2,276-استثمار في صنادیق  
155,950155,950--قروض إلى أطراف ذات عالقة  

35,12335,123--قرض إلى شركة زمیلة  
────────────────────────────────

24,9882,276300,721327,985
────────────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة األخرى 

10,602--10,602أسھم مسعرة 
13,68513,685--أسھم غیر مسعرة  

────────────────────────────────
10,602-13,68524,287

────────────────────────────────
الموجودات المالیة المشتقة  

(264)-(264)-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  
5,904-5,904-مبادالت أسعار الفائدة  

────────────────────────────────
-5,640-5,640

────────────────────────────────
35,5907,916314,406357,912

════════════════════════════════

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

كما في  استرداد قرض یحمل فائدة  إمكانیة  وستثمار في شركة زمیلة  التحدید القیمة العادلة للم تتمكن إدارة المجموعة من
عوامل عدم التأكد المرتبطة بھا وبالتالي تم تسجیل  بعض  نتیجة ل2021مارس31و2021دیسمبر  31و2022مارس31

). 4إیضاح(2013دیسمبر 31العادلة كما في بالقیمةوالقرض ذي الصلة االستثمار 

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى بواسطة مدرجة بالقیمة العادلة  مصنفة كاللالسھم غیر المسعرة  تم تحدید القیمة العادلة  
معدالت السوق الملحوظة.أو أسعارإلى أسالیب تقییم ال تستند

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

مارس 31
2022

ألف  
دینار كویتي 

(مدققة)  
دیسمبر  31

2021
ألف  

دینار كویتي 

مارس 31
2021

ألف  
دینار كویتي 

331,777298,870298,870ینایر 1كما في 
-136-إعادة القیاس المسجلة في بیان الدخل الشامل المجمع

والتحویلأخرى بما في ذلك صافي المشتریات (المبیعات) 
14,42132,77115,536وفروق ترجمة عمالت أجنبیة 

────────────────────────
346,198331,777314,406المعلومات المالیة كما في تاریخ 

════════════════════════
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(غیر مدققة) 2022مارس31وللفترة المنتھیة فيكما في
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كامل  ق،  السابقةالسنةخالل   ببیع  اللوجستیة  الخدمات  قطاع التشغیل "في  %  100بنسبة  حصة الملكیةامت الشركة األم 
ألف دینار كویتي مما أدى  1,474,059بمقابل إجمالي قدره أس ("دي إس في")/دي إس في أي إلى المتكاملة العالمیة" 

19,304,348لعددألف دینار كویتي. تم استالم مقابل البیع على شكل تخصیص897,435إلى ربح بعد الضریبة قدره  
. اإلیرادات الشاملة األخرى، والتي تم تصنیفھا كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل دي إس فيسھم في 

فیما یلي نتائج العملیات الغیر مستمرة المدرجة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة:  

أشھر المنتھیة في الثالثة  
مارس 31

2022
ألف  

دینار كویتي 

2021
ألف  

دینار كویتي 

378,844-اإلیرادات 
(363,463)-المصروفات

────────────────
15,381-الربح قبل الضرائب  

(3,291)-الضرائب 
────────────────

12,090-الربح بعد الضرائب للفترة من العملیات الغیر مستمرة  
════════════════

ثفة المجمعة معامالت بعد تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المك 17

قدرھاقیمة دفتریةببي إل سي (مینزیس)  جون مینزیس  شركة  من حقوق الملكیة في% 19نسبة  باقتناءالمجموعة  قامت
٪ المتبقیة من حقوق الملكیة  81نسبة  القتناءأیًضا عرًضا  المجموعةعالوة على ذلك، قدمت  ألف دینار كویتي.  41,737

خالل الفترة. مینزیسملیون دینار كویتي. تمت الموافقة على العرض أعاله من قبل مجلس إدارة 185مقابل مینزیسفي
في الربع المعاملة وكذلك السلطات التنظیمیة ومن المتوقع أن تكتمل مینزیسشركة  لموافقة مساھمي المعاملةإتمامیخضع 

. 2022الثالث من عام 

أتش جى ستوریج إنترناشیونال ٪ في  51حصة بنسبة  القتناءالتابعة اتفاقیة  ھا خالل إحدى شركاتكما وقعت الشركة األم من  
. 2022الصفقة في الربع الثاني من عام ھذه إتماممن المتوقع ملیون دینار كویتي. 65مقابل لیمیتد


